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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко розпочав офіційний візит
до Італійської Республіки
Під час візиту глава Української держави зустрінеться з керівництвом
Італії – з президентом С. Маттареллою, головою Ради Міністрів М. Ренці та
головою Палати депутатів парламенту Л. Болдріні.
Також П. Порошенко зустрінеться з українською громадою Італії
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. –18.11).
Парламент Греції ратифікував Угоду про асоціацію
між Україною та Євросоюзом
Про це, зокрема, повідомив міністр закордонних справ України
П. Клімкін, залишивши запис у мікроблозі в Twitter. «А ось ще один крок
вперед: парламент Греції сьогодні ратифікував законопроект щодо Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС. Дякуємо!» – повідомив глава МЗС
(http://korrespondent.net/world/3591658-v-hretsyy-ratyfytsyrovaly-assotsyatsyuiukrayna-es;
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3582770-parlament-kypraodobryl-evroassotsyatsyui-ukrayny).
Нагадаємо, наприкінці минулого місяця євроасоціацію України схвалив
парламент Кіпру. Таким чином вже 26 країн-членів ЄС схвалили Угоду про
асоціацію з Україною. Як відомо, документ для повного набуття ним
чинності повинні ратифікувати всі 28 країн-членів ЄС (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 18.11).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ
Ситуація в «ДНР» та «ЛНР»: погляд з України
Уявлення
більшості
українців
про
життя
на
території
самопроголошених республік «ДНР» та «ЛНР» формується здебільшого
через публікації ЗМІ та інформацію українських телеканалів. У відомостях,
які нині можна отримати з цих джерел, простежується кілька основних
інформаційних напрямів, що дає змогу скласти певну картину ситуації на
неконтрольованій нині українською владою території. Зокрема, українські
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ЗМІ висвітлюють різні аспекти соціально-економічної ситуації в «ДНР» і
«ЛНР», значну увагу приділяють процесу виконання Мінських
домовленостей, питанню проведення виборів на територіях «республік»,
перспективам розвитку військово-політичної ситуації на Сході України тощо.
Для розуміння соціально-економічного становища на території «ДНР»
та «ЛНР» досить вичерпним є дослідження ситуації на Донбасі з акцентом на
непідконтрольні території, проведене Київським міжнародним інститутом
соціології (КМІС) у вересні цього року (http://ua.112.ua/statji/zhyttia-vrespublikakh-vazhko-ale-shche-poterpymo-265289.html). Завдяки тому, що
КМІС проводить такий аналіз із вересня 2014 р., експерти мають змогу
простежити динаміку ситуації на окупованих територіях. Опираючись на
попередні дослідження, фахівці зробили висновок, що в соціальноекономічному плані жителям «республік» найважче доводилося в грудні
2014 р., і люди вже порівнюють нинішнє становище не з довоєнним
періодом, а відштовхуючись від найбільш важких місяців.
Як зазначають соціологи КМІС, переселенці з Донбасу поступово
повертаються додому. Так, у вересні з 2,3 млн жителів аналізованих міст за
межами малої батьківщини залишалося приблизно 520 тис. (23 %) дорослого
населення. Як пояснив керівник соціологічної служби В. Паніотто, це
означає, що нині кількість населення на території воєнного конфлікту є
меншою на 23 %, ніж до початку протистояння. У вересні ж минулого року
частка тих, хто виїхав, становила в цілому 34 %. Дослідження в зоні
конфлікту також показало, що нині все менше жителів планують від’їзд з
Донбасу. Якщо в грудні 82 % опитаних висловлювали чіткий намір
залишатися у своїх містах, то у вересні це вже 93 %. Знову-таки в грудні
частка тих, хто хотів би виїхати, але не може, була 15 %, а у вересні – усього
6%.
Судячи із зовнішніх спостережень, у більшості повертаються сім’ї з
дітьми шкільного віку, для яких, напевно, є більш прийнятною запроваджена
на території «республік» російська програма навчання, з новими
підручниками, прийомом дітей до першого класу із семи років (а не у шість,
як в Україні) та ін. Утім, у вересні 2015 р. кількість дітей у школах
«республік» порівняно з попередніми роками була меншою на 20–40 %
залежно від міста. Серед причин повернення в зону конфлікту на Донбасі
переселенці називають наявність там власного житла, а також проблеми з
працевлаштуванням у місцях, де вони знайшли тимчасовий притулок, та
необхідність турботи про родичів.
Основна категорія тих, хто повертається, малоактивні люди в
соціальному плані, які не змогли знайти себе на новому місці, каже
переселенець із Донецька, професор соціології та філософії Я. Пасько. Нині
він викладає соціологію в Київському університеті ім. Б. Грінченка. За
словами експерта, про масове повернення на Донбас поки що не може бути й
мови. По-перше, працівники, які виїжджали разом з підприємствами,
компаніями та установами, залишаються, як і раніше, працювати в
«еміграції». По-друге, продовжив Я. Пасько, серед тих, хто повертається,
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немає жодного, хто переслідувався б і був змушений залишити свій дім за
ідеологічними мотивами (http://www.dw.com/ukповернення-в-донецьк-здумкою-знову-піти/a-18808176).
Що стосується в цілому нинішньої ситуації на тимчасово окупованих
територіях, то 69 % опитаних соціологами КМІС респондентів
охарактеризували її, як «жити важко, але можна терпіти». Позиція «терпіти
наше тяжке становище вже неможливо» за рік знизилася з 38 до 12 %
(пік тяжкого положення людей припав на грудень 2014 р. – 43 %).

У вересні поліпшення ситуації у своїх містах відзначили 44 %
респондентів («трохи покращилася» – 37 %, «значно покращилася» – 7 %), а
погіршення – лише 2 %. Соціологи це пов’язують, у першу чергу, із
припиненням з кінця серпня масштабних бойових дій. По-друге, у порівнянні
з першим півріччям 2015 р. налагоджено постачання продуктів харчування та
побутових товарів. Але «краще» – не значить «ідеально». 32 % опитаних
відчувають нестачу продуктів, 26 % – базових непродовольчих товарів.
Стабільно важкою залишається ситуація з медикаментами: за рік вона
практично не змінилася, і брак ліків відзначили 50 % респондентів (у грудні
2014 р. – 58 %).
Як показало дослідження КМІС, гостру нестачу продуктів відзначають,
насамперед, жителі «ЛНР»: у Ровеньках вказали потребу в продовольстві 49
% опитаних, у Луганську – 42 %, в Алчевську – 40 %, у Стаханові – 34 %. У
«ДНР» про найбільш важке становище з продуктами заявили жителі смт
Кіровське (39 %), міст Горлівка та Зуївка (по 38 %), Докучаєвськ та Зугрес
(по 30 %), Донецьк (28 %), Ясинувата (27 %), Макіївка, Дебальцеве,
Іловайськ та Сніжне (по 26 %).
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Тим не менш у містах «ДНР» і «ЛНР» працюють магазини, ринки,
найнеобхідніші товари в продажу є. Але через високі ціни, низькі і
нестабільні доходи у людей елементарно немає коштів на їх придбання. У
зв’язку з цим вони змушені максимально економити, у тому числі і на
продовольстві. Так, у вересні 16 % опитаних відзначили труднощі в
придбанні свіжого м’яса, 10 % – молочних продуктів, 10 % – круп, а 9 % –
олії. Всього ж була проаналізована потреба в більш ніж 15 видах продуктів
аж до овочів і фруктів.

Торгівля на території «ДНР» та «ЛНР» іде переважно в рублях.
Враховуючи, що «український» обсяг зарплат і пенсій тут виплачують за
курсом 1 гривня – 2 рублі, то перерахунок вартості продуктів показав, що
рівень цін на сьогодні приблизно в 1,5–2 рази вищий, ніж в Україні. І це вже
зниження, тому що до літа різниця доходила до 2,5–3 разів.
Україна припинила фінансові відносини з територіями «республік» ще
восени 2014 р., що перекрило потік надходження гривні. З України гривня,
звичайно, частково приходила через «пенсійний» і «банківський» туризм,
через пункти обміну валют, шляхом зарплат «у конвертах» і «чорного
трафіку». Але це не покривало повною мірою потреби в грошовій масі, яка
до того ж фізично зношувалась.
Тому ще з 15 березня в «ЛНР» і з 25 березня в «ДНР» офіційно введено
мультивалютну систему. У супермаркетах до оплати приймаються гривня,
російський рубль, долар США, євро. При цьому здача видається в гривні.
Розрахунок цінників здійснюється за курсом «центральних республіканських
банків»,
який
щодня
надходить
у
торговельні
установи
(http://ua.112.ua/statji/hryvnia-hudbai-u-dnr-i-lnr-vvedena-multyvaliutna-systema209969.html).
Частка російської нацвалюти в «ДНР» і «ЛНР» досить висока. У рублях
виплачується заробітна плата працівникам бюджетних «республіканських»
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підприємств, пенсії, соцдопомоги, багато мешканців «територій» отримують
грошові перекази від родичів у цій же валюті. Після «транспортної блокади»
підприємці переорієнтувалися на завезення товарів з Росії, що також
«зміцнило» положення рубля в «республіках».
Водночас «запасним варіантом» грошей у «республіках» є
«розрахункові знаки Новоросії», які були розроблені та надруковані в
необхідному обсязі в Росії і завезені до «ДНР» і «ЛНР» ще в грудні минулого
року. Це такий прототип національної валюти, подібний до існуючих в
Україні початку 90-х років минулого століття купоно-карбованців.
Щоправда, перехід на власні гроші тимчасово заморожений – «розрахункові
знаки» в наявності є, а ось фінансів на виготовлення власної повноцінної
валюти, яка має прийти їм на зміну, немає. Але куратори проекту
стверджують: розпочати його запуск готові в будь-який момент і за рік
впораються.
«У цій системі є одне вузьке місце, яке називається банківська система,
яка у нас недостатньо розвинена... При введенні розрахункових знаків
передбачається, що за 6–9 місяців буде підготовлена відповідна база
(працівники, техніка, програмне забезпечення) для введення власної
повноцінної валюти. І ось за 9 місяців, максимум за рік, база може бути
створена, і ці грошові знаки почнуть поступово виводитися з обороту і
будуть замінюватися нашими власними грошима. Як вони будуть називатися,
говорити ще рано. Імовірно, “рубль Новоросії”. Але спочатку потрібно
запустити грошові знаки», – пояснює депутат «народної ради ДНР»
Б. Литвинов.
«Грошові знаки», за словами «депутата», можуть мати виключно
внутрішній обіг як тимчасова валюта, тому що для роботи на зовнішньому
ринку, по-перше, цю «валюту» нічим підкріпити, по-друге, через
невизнання «республік» немає інтеграції у світову фінансову систему. Тим не
менш, у «ДНР» вже розроблений вихід і з цієї гіпотетичної ситуації. Як
варіант, можливе створення власного фінансового «республіканського»
підприємства «Корпорація розвитку Новоросії». Воно буде зареєстровано на
території іншої держави, і через нього буде проходити вся
зовнішньоекономічна діяльність.
Виплати пенсій і соцпільг жителям окупованого Донбасу було
зупинено постановою Кабміну від 7 листопада 2014 р., яка також
передбачала, що виплати повинні бути відновлені після повернення регіонів
під контроль української влади. Таке рішення Кабміну було визнане
незаконним рішенням Вищого адміністративного суду, який зобовязав
поновити виплати пенсій, соціальних допомог і зарплат на тимчасово
окупованих
територіях
Донецької
і
Луганської
областей
(http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/10/151019_dnr_lnr_social_benefits_
court_sd).
Опозиційний блок, що надавав юридичну підтримку в процесі
оскарження рішення Кабміну, назвав судову постанову перемогою. Проте в
Міністерстві соціальної політики заявили, що хоча гроші на виплати
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пенсіонерам, які живуть у «ДНР/ЛНР» є, фізично доставляти пенсії на
контрольовані бойовиками території неможливо й небезпечно. Як заявляв
Прем’єр А. Яценюк, ці гроші «вкрадуть російські бандити, і це ніщо інше, як
пряма підтримка російського тероризму».
«Доти, доки території Донецької і Луганської областей будуть
контролюватися усілякими самозванцями, центральний бюджет не
відправлятиме кошти», – заявив А. Яценюк одразу ж після ухвалення
урядового рішення. Пізніше заборона здійснювати фінансові виплати на
території самопроголошених «ДНР/ЛНР» була закріплена в законі. Верховна
Рада внесла зміни до Бюджетного кодексу, відповідно до яких такі
обмеження встановлені на час, поки там не відновиться дія українських
законів.
Водночас уряд наполягає, що не зупиняв виплату пенсій, а лише змінив
порядок їх виплат у зв’язку з конфліктом на Донбасі. Ідеться про те, що
пенсіонери, які змінили реєстрацію на будь-яке місце в Україні, окрім так
званих «ДНР/ЛНР», можуть отримати українські пенсії. Міністерство
соціальної політики наполягає на тому, що переважна більшість пенсіонерів,
які залишилися жити на території «ДНР/ЛНР», отримують українські пенсії.
Як повідомив профільний міністр П. Розенко, там зареєстровано
1 млн 270 тис. пенсіонерів, із них близько 1 млн отримують пенсії на
території, підконтрольній Україні.
Тобто йдеться про близько 300 тис. людей, які не перереєструвалися, а
тому не можуть отримати пенсії. Як запевняє міністр, щойно на тій території
відновиться дія українського законодавства, виплати поновлять.
Тим часом, як повідомляє «Донецкое агентство новостей», пенсіонери,
які не отримують пенсії з Пенсійного фонду України, отримують пенсії від
«ДНР/ЛНР» – у російських рублях. Вони становлять 2300 російських рублів
– це близько 770 грн. Гроші платить «Пенсійний фонд ДНР».
Утім, за інформацією ТСН, коштів для пенсій та опалювального сезону
в «республіках» бракує. Зокрема, у жовтні повідомлялося, що на території
так званої «ЛНР» фіксується погіршення соціально-економічної ситуації, яке
викликане зволіканням з виділенням коштів на пенсійне забезпечення
населення. Зокрема, станом на 13.10.2015 р. фінансування пенсій у «ЛНР» за
жовтень ще не було розпочато у зв’язку з ненадходженням необхідних
коштів із РФ. Керівництво «ЛНР» оголосило про пошук додаткових коштів
на фінансування пенсійного забезпечення у разі продовження затримок із
РФ. На контрольованій сепаратистами території також має місце брак
фінансування для підготовки соціальних об’єктів (шкіл, лікарень дитячих
садочків тощо) до опалювального сезону, зокрема централізованого
забезпечення вугіллям (http://tsn.ua/ato/u-lnr-brakuye-koshtiv-dlya-pensiy-taopalyuvalnogo-sezonu-514657.html).
Проблеми з опаленням житлових будинків та об’єктів соціальної
інфраструктури виникли в окупованому Донецьку. Через низький тиск газу в
магістральному газопроводі у багатьох житлових будинках Донецька було
відсутнє гаряче водопостачання та опалення. «Намагаючись зняти з себе
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відповідальність за критичну ситуацію, керівництво так званої “ДНР”
звинуватило своїх сусідів з “ЛНР”. Їм закидають перебір газу, так як
Луганськ перший отримує газ по магістральному газопроводу з Росії», –
повідомляє Depo.Донбас із посиланням на видання informator.lg.ua
(http://dn.depo.ua/ukr/donetsk/-dnr-i-lnr-posvarilisya-cherez-rosiyskiy-gaz---zmi02112015183600).
За інформацією групи «Інформаційний спротив», враховуючи дефіцит
енергоносіїв і в пошуках можливості наповнення бюджету, лідер «ЛНР»
І. Плотницкий вирішив «легалізувати» копанки.
Як стверджує лідер громадянської ініціативи «Правое дело»
Д. Снєгирьов, І. Плотницький дав вказівку «в.о. міністра палива, енергетики
та вугільної промисловості ЛНР» А. Юрченку надати для розгляду на
засіданні «Ради міністрів ЛНР» пропозиції щодо легалізації незаконного
видобутку вугілля, т. зв. «копанок».
«“Міністерству палива, енергетики та вугільної промисловості ЛНР”
необхідно активізувати роботу щодо забезпечення твердим паливом
“бюджетних установ ЛНР”, а також через можливості “державного митного
комітету ЛНР” вивчити обсяги ПММ, що ввозяться на територію “ЛНР”», –
ідеться в повідомленні групи «Інформаційний спротив».
При цьому Д. Снєгирьов зазначає, що «легалізація копанок є
бюджетоутворюючою в регіоні і це прямий шлях до знищення корупції у
вугільній сфері. Але, на жаль, з української сторони немає розуміння цієї
елементарної тези – звучать заяви керівників Луганської обласної військовоцивільної адміністрації не про легалізацію, а про боротьбу з відвалами, що
фактично унеможливлює виведення цілої галузі економіки з “тіньового
сектора”».
Як підкреслюють соціологи КМІС, стабільно важкою на
непідконтрольних територіях залишається ситуація з медикаментами. У
великих містах аптечні мережі більш-менш наповнені, і тут основне питання
– висока ціна, а ось у невеликих містечках і селищах постачання дуже слабке,
тому труднощі в елементарній наявності ліків. Як і з продуктами харчування,
найбільші проблеми з медпрепаратами відчувають жителі «ЛНР»: у
Ровеньках таку потребу відзначили 76 % опитаних, в Алчевську – 67 %, у
Свердловську – 66 %, у Луганську – 57 %, у Стаханові – 51 %.
У «ДНР» найважче з ліками доводиться жителям Зуївки і Шахтарська
(по 62 %), Горлівки (52 %), смт Кіровське (51 %), інші міста показали
менший відсоток потреб: Зугрес, Дебальцеве та Макіївка – по 48 %,
Докучаєвськ – 47 %, Донецьк і Іловайськ – по 45 %, Сніжне – 43 %,
Ясинувата – 41 %.
Серед медикаментів основна нестача серцевих ліків (30 %), препаратів
від тиску (24 %) та заспокійливих засобів (12 %). Це, з одного боку, говорить
про те, що у людей загострилися саме серцево-судинні захворювання і стан
нервової системи, з іншого – подібні препарати недоступні за ціною.
Проблемними залишаються лікарські лінійки при складних захворюваннях
(протисудомні і протиастматичні препарати, інсулін та ін), які раніше хворі
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отримували за рахунок державних програм та місцевих бюджетів. Ці ліки не
просто самі по собі досить дорогі, але вони часто просто відсутні в продажу.
Тут надія у хворих в основному на волонтерів та гуманітарні місії.
Як показало дослідження КМІС, нинішніми основними сферами
зайнятості «ДНР» і «ЛНР» є торгівля, приватні перевезення, «держслужба»,
бюджетна сфера і комунальне господарство. Респонденти відзначали
часткову роботу промислових підприємств, при цьому з більш низькою
оплатою праці у порівнянні з довоєнним часом. Але багато підприємств та
шахт все ще не відновили роботу, через що жителі залишаються без
постійного джерела доходів (це особливо актуально для Горлівки).
У цілому рівень безробіття залишається дуже високим, особливо в
невеликих містах. Причому ринок працевлаштування тепер має свої нові
особливості. Наприклад, на початку дослідження соціологи КМІС висунули
гіпотезу, що люди будуть намагатися шукати роботу в інших містах. Однак
вона не підтвердилася. Як основні причини, чому безробітні не намагаються
реалізувати себе «на виїзді», респонденти вказували: 1) відсутність родичів
або інших зв’язків, які допомогли б закріпитися на новому місці,
2) небажання кидати власне житло, 3) брак коштів на оренду житла,
4) наявність залежних близьких (наприклад, літніх батьків) у місті
проживання.
Також серед особливостей фахівці відзначають, що на сьогодні
головною вимогою здобувача в «ДНР» і «ЛНР» є не стільки рівень зарплати
(це питання не стоїть на першому місці), а саме регулярність і наявність
виплат. Тому що часто пропонують вакансії з відстрочкою в оплаті або з
заміною грошової форми на матеріальний еквівалент (продукти, послуги,
товари тощо). Ще одна нова тенденція – місце роботи повинно бути
максимально близько до місця проживання, що обумовлено рядом причин:
економія на проїзді; проблеми з транспортним сполученням; дія
комендантської години, до якої людина повинна повернутися додому;
близькість до будинку на випадок відновлення бойових дій та ін.
Тимчасові підробітки вже не користуються таким попитом, як раніше,
після півторарічного військового конфлікту люди намагаються шукати
більш-менш стабільний дохід. У «безробітний» період живуть за рахунок
залишків заощаджень, соціальних допомог та пенсій родичів, а також за
рахунок гуманітарної допомоги, яку отримують батьки-пенсіонери.
Соціологи КМІС констатують, що рівень заробітної плати, яку
отримують респонденти, у середньому у два рази нижчий, ніж до військового
конфлікту, і нині становить 1,5–2 тис. грн у рублевому еквіваленті.
Відповідно, існує незадоволеність рівнем зарплати, оскільки купівельна
спроможність різко впала через зростання цін.
Раніше основна частина чоловічого населення Донбасу була зайнята в
промислових галузях, де був гідний рівень оплати праці в середньому до
7–10 тис. грн. Тому чоловік виступав «годувальником», а жінка була більше
зосереджена на веденні домашнього господарства і вихованні дітей. Сьогодні
ж розподіл ролей у сім’ї більше залежить від того, хто зміг знайти роботу.
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І часто чоловіки тепер ведуть домашнє господарство, а жінки забезпечують
дохід, оскільки їм простіше знайти роботу, наприклад у бюджетній або
торговельній сферах.
Загалом життя на територіях так званих «ДНР» і «ЛНР» істотно
відрізняється від міст України. Для зрізу ситуації журналісти взяли звичайні
оголошення, якими заклеєний, зокрема, Донецьк (http://ua.112.ua/statji/tovaryi-posluhy-zhyttia-v-donetsku-v-tekstakh-oholoshen-198347.html). Впадає в око,
наприклад те, що на під'їздах, дверях установ, на всіх дошках оголошень
зберігається і періодично оновлюється інформація про правила виживання в
умовах війни – як розпізнати снаряди, як надати першу допомогу при
осколкових пораненнях, як вести себе при артобстрілі. Очевидно, зважаючи
на велику кількість зброї у населення, у кафе, ресторанах, кінотеатрах,
магазинах і навіть лікувальних установах вивішені оголошення про заборону
перебування в них озброєних людей.
Війна відчувається навіть в оголошеннях звичної мирної тематики про
працевлаштування, оренду житла або ремонтні роботи. Донеччанам, зокрема,
пропонують працевлаштуватися механіками-водіями та навідникамиоператорами БМП і БМД або вступити на службу до «збройних сил ДНР».
В оголошеннях про аренду житла перевага надається «тихим» районам і
будинкам з підвалами, у ремонтних послугах акцентують увагу на «забитті
вікон фанерою».
Війна також започаткувала новий вид бізнесу – допомогу з
оформленням документів для перетину лінії розмежування. Наприклад, офіс
у Донецьку по вул. Університетська збирає пакети документів від населення
(з рядових – 320 грн за пакет, для пенсіонерів – 165 грн) і відвозить на пункт
прийому для подальшого розгляду.
Заробляють на населенні також «конвертаційні точки» з переведення в
готівку грошових коштів з банківських карток, для чого пропонують
залишати їм картки з пінкодами для подальшого зняття коштів у банкоматах
України «співробітниками точки». Плата за такі послуги становить від 5 до
12 % від суми отриманої замовником готівки.
Досить багато оголошень перевізників російського і кримського
напрямків. Оскільки наявність прописки в Донецькій чи Луганській областях
дає зелене світло в пересуваннях через кордон з Росією, жителі «республік»
їздять туди за товарами, медикаментами тощо.
У контексті політичних процесів у самопроголошених республіках
широко коментованою у ЗМІ стала новина про зміну Москвою куратора
«ДНР» та «ЛНР». Тепер замість помічника президента Росії В. Суркова ними
опікуватиметься заступник голови російського уряду Д. Козак. На думку
українських експертів, це означитиме курс Москви на створення квазідержавних утворень на Сході України, а також спроби втиснути їх в Україну
на російських умовах. А також це означитиме і подальше «забалакування»
мінського процесу – хоча й без повернення до активних бойових дій
(http://www.radiosvoboda.org/content/article/27345514.html).
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За словами керівника аналітичного центру «Інформаційний спротив»
Д. Тимчука, у середовищі керівництва бойовиків на Донбасі «позитивно
сприйнято відкликання в Москву підлеглих В. Суркова, які курирували
“ДНР”». «Відкликання російських кураторів керівництво “ДНР” сприймає як
шанс збільшити свою “самостійність” і вплив на процеси, які відбуваються
на окупованих територіях. Одночасно в “ДНР” залишаються декілька
російських кураторів, зоною відповідальності яких є силовий блок», – пише
Д. Тимчук.
«Це означає, що ситуація на окупованих територіях виходить на новий
етап. Спеціаліста із насадження ідеології, який курирував початок війни і
початок кровопролиття, зараз міняють на спеціаліста, який буде приводити ці
території до, так би мовити, якоїсь такої “державності”. Тобто, виходячи з
його досвіду по Придністров’ю і по Кавказу, будуватиметься щось на кшталт
“державності”», – зазначив експерт «Інформаційного спротиву» Ю. Карін.
Змінивши Суркова на Козака в ролі куратора «ЛДНР», Москва запускає
комплексне перезавантаження проекту. Ця кадрова ротація підводить риску
під планами Кремля з облаштування на Донбасі штучного адміністративного
утворення і його реінтеграції до складу України (http://dn.depo.ua/ukr/dn/htotoy-zaslaniy-kozak-yakiy-zaminit-surkova-04112015120000).
Нова місія Д. Козака, який вже 12 років займається врегулюванням
конфлікту в Придністров’ї, говорить про те, що команда Путіна йде на
системне зниження градуса в протистоянні на Донбасі. Москва вже не чекає
швидких рішень і гучних результатів на цьому напрямі і готова до затяжної
дипломатичної партії проти Києва.
Заміна куратора «ЛДНР» виглядає цілком закономірним рішенням,
якщо взяти до уваги результати роботи В. Суркова. Гучний проект
«Новоросія», за яким стояв помічник російського президента, провалився.
Серед причин цього фіаско можна виділити кілька чинників. По-перше,
жителі Сходу України проявили мізерно низьку активність в «руской вєснє»,
що стартувала в минулому році в Криму. Отже, багатомільйонні кошти,
витрачені тут на розпалювання антиукраїнської істерії протягом багатьох
років, були витрачені даремно. По-друге, команда В. Суркова виявилася не
готова організаційно до запуску повноцінного сепаратистського проекту в
Донецькій і Луганській областях. Ключовий прорахунок – відсутність
авторитетних місцевих лідерів. І, по-третє, Москва так і не наважилася на
взяття під безпосередній військовий контроль окупованих територій
Донбасу, як це було в Криму. Саме тому тут швидко розквітли бандитизм і
отаманщина, які перетворили життя в «ДНР» і «ЛНР» у кривавий жах, і
перекинулися на російську територію.
Таким же провалом закінчилася спроба В. Суркова реінтегрувати до
складу України окуповані частини Донбасу під соусом особливого статусу.
І хоча відповідні домовленості були досягнуті напередодні 2015 р. у Мінську,
було очевидно, що ніхто їх виконувати не буде. Для української влади
дотримання скандального договору було рівнозначно політичному
самогубству. Особливо це стосується умови про формування
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непідконтрольних Києву силових органів у Донецьку та Луганську. Росія у
свою чергу не збиралася повертати Банковій контроль над спільним
кордоном. В. Сурков сподівався виправити ситуацію за допомогою плану
Мореля, що передбачає проведення на Донбасі виборів за окремим законом.
Але і цей варіант режисеру «Новоросії» здійснити не вдалося. У підсумку
план сепаратистського проекту на Сході України остаточно провалився, а з
ним виявився непотрібним на цьому напрямі і сам В. Сурков. Утім, він ще
може реалізувати себе на інших напрямах (він продовжує курирувати
кавказькі справи, зокрема – у Південній Осетії і Абхазії, віджатих у Грузії).
Д. Козак – уродженець села Бандурове Кіровоградської області, як і
багато інших представників оточення В. Путіна, починав свою кар’єру в
середині 90-х у команді тодішнього мера Ленінграда А. Собчака. Згодом
обіймав різні високі посади, зокрема був заступником і першим заступником
глави адміністрації президента (2000–2003), також працював представником
президента в Південному федеральному окрузі (2004–2007), а з 2008 р.
працює віце-прем’єром. Саме Д. Козак відповідав в уряді Медведєва за
підготовку до зимової олімпіади в Сочі, що пройшла у 2014 р. А віднедавна
він курирує анексований Крим.
Безумовним здобутком Д. Козака в контексті дорученого йому
кураторства питань, пов’язаних з функціонуванням «ДНР» і «ЛНР», є
розробка ним плану розв’язання придністровського конфлікту шляхом
федералізації Молдови. Відповідно до запропонованого Д. Козаком
меморандуму, Молдові пропонувалася нова модель державного устрою –
асиметрична федерація, куди мали увійти ПМР і Гагаузія. Згідно з планом
Д. Козака, автономії отримували право вето при прийнятті небажаних для
них законопроектів, а Кишинів мав розпустити армію, дотримуватися
нейтралітету і дати згоду на розміщення російської військової бази в ПМР
мінімум на 20 років. Відповідний договір, написаний на основі цього плану,
був парафований у 2003 р., але в останній момент під тиском Заходу його
підписання зірвалося.
Судячи з усього, схожий план Д. Козак буде пропонувати, тепер у
статусі наглядача за «ЛДНР», і Україні. Звичайно, нова миротворча робота
Д. Козака матиме свої відмінності та особливості, оскільки масштаби
конфлікту на Донбасі і вплив сторін протистояння значно відрізняються від
придністровської історії. Водночас очевидно, що зміна В. Суркова на
Д. Козака означає ставку Кремля на глибоку заморозку конфлікту на Донбасі
та підготовку до затяжного позиційного політичного й дипломатичного
протистояння.
Водночас більшість українських ЗМІ відзначають, що в українській
владі зберігається скептицизм щодо можливості довгострокового перемир’я
на Донбасі. Президент України П. Порошенко вважає, що В. Путін не
шукатиме шлях мирного врегулювання ситуації на Донбасі. «Я б хотів
вірити. Але, на жаль, ні. На жаль, до вересня у нас була активна військова
операція і тільки зараз ми маємо режим припинення вогню. На жаль, не
відбувається продовження впровадження мінських домовленостей. Перше
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рішення, яке повинен прийняти Путін – це відвести свої війська з української
території», – заявив він (http://uarp.org/ua/news/1445272811#.Vkni89LhDX4).
З 20 жовтня на Донбасі розпочався другий етап відводу озброєнь
калібром менше 100 мм. 12 листопада відведення було завершено, і
розпочалася його верифікація спостерігачами ОБСЄ. Разом з тим офіційний
Київ висловлює лише стриманий оптимізм щодо демілітаризації Донбасу. Як
заявив Президент П. Порошенко, сформовану ситуацію в регіоні не можна
назвати встановленням миру. «Кінець війни настане тільки тоді, коли буде
звільнений останній клаптик української землі від ворога, окупанта,
загарбника», – підкреслив глава держави. Крім того, у своєму інтерв’ю
українським телеканалам він сказав, що ескалація конфлікту на Донбасі може
відбутися в будь-яку хвилину.
Погоджується з такою думкою головний редактор сайту
«Інформаційний опір», військовий експерт Ю. Карін. За його словами,
питання збереження перемир’я на Донбасі цілком залежить від позиції
Кремля, яка зараз є абсолютно непрогнозованою. «У цілому фактор
продовження конфлікту дуже високий», – заявив він. Експерт вважає, що
приводом для можливої ескалації на Сході України може стати відсутність
домовленостей у рамках Тристоронньої контактної групи, де нині
обговорюються
модальності
проведення
виборів
на
території
самопроголошених республік, а також надання їм «особливого статусу».
«Таким чином, ведучи політичний діалог, нам необхідно також створювати
умови для стримування можливого наступу. Щоб бойовики не могли навіть
подумати про атаку», – вважає Ю. Карін (http://uacrisis.org/ua/36217-ukrainianmonitoring-ukrayinskih-media-za-19-zhovtnya-2015-roku).
Цьогорічне «затишшя» можна розглядати виключно як «тимчасове
заморожування» конфлікту, написав у Facebook експерт Центру військовополітичних досліджень К. Машовець. «Нинішнє перемир’я в зоні
АТО навряд чи в повному розумінні слова є “кінцевим рішенням”. З
військово-політичної точки зору нинішнє “затишшя” можна розглядати
виключно як “тимчасове заморожування” конфлікту. Щось схоже на
“придністровську методологію”, але в більшому масштабі і більш значущому
внутрішньому змісті. Поки, на такий хід подій згодні обидві протиборчі
сторони. Однак, було б великою помилкою думати, що такий стан речей
тепер буде постійно або послужить якоюсь основою для подальшого
припинення конфлікту … Конфлікту на сході України судилися бути. Це
очевидно. “Нічия” тут за визначенням бути не може, або ми їх, або вони нас,
причому не в пропагандистському сенсі, а саме фактичному. Саме на
внутрішньополітичному люфті, пов’язаному з війною і буде надалі
базуватися те, що нині політологи назвали “останньою ставкою Путіна”».
Проект «Новоросія» з бандитськими «ДНР/ЛНР» провалився і для
досягнення внутрішньополітичних і пропагандистсько-ідеологічних цілей не
годиться, вважає колишній заступник керівника Центру дослідження
проблем
країн
ближнього
зарубіжжя
О.
Ситін
(http://hvylya.net/analytics/geopolitics/vneshnyaya-politika-rossii-kak13

masshtabnyiy-imperskiy-i-anti). На думку експерта, Москва, зберігаючи за
собою анексований Крим, хотіла б повернутися до положення status quo ante
Crimea, не розуміючи всієї абсурдності і неможливості вирішення цього
завдання. «Припинення бойових дій відносно України направлено на
деактуалізацію конфлікту в міжнародних рамках. Мабуть у Кремлі
зрозуміли, що російська агресія та підтримка бандитсько-терористичних
режимів “ДНР/ЛНР” веде до безпрецедентної національної єдності
українського народу – згуртування, про яке режим В. Путіна може тільки
мріяти. У російських ЗМІ вже звучать припущення, що в умовах спаду
напруги, викликаної зовнішньою небезпекою, українське суспільство
розколеться, в ньому загостриться внутрішня політична боротьба, зумовлена,
зокрема, економічними труднощами», – пише О. Ситін. Саме ці чинники, на
думку прокремлівських експертів, повинні ускладнити проведення
необхідних для руху України по європейському шляху реформ. Самі ж
«ДНР/ЛНР» перетворяться у вічний фактор нестабільності й напруженості.
Вони в будь-який момент можуть стати засобом шантажу і тиску на Київ, як
у плані загрози відновлення бойових дій, так і в плані політичному –
нескінченних переговорів і пошуках винних у виконанні/невиконанні
мінських угод.
«Імовірно, в Москві змирилися з тим, що повністю поставити Київ під
свій контроль і кардинально змінити вектор розвитку України не вдасться.
Росії ж доведеться задовольнятися різного роду диверсіями, розпалюванням
внутрішніх політичних протиріч з метою можливо довше не допустити
успішних реформ і євроінтеграції України. Своїм найближчим завданням
Росія бачить впровадження “ДНР/ЛНР” в політичне тіло України,
легалізацію за рахунок виборів цього терористичного анклаву і надання його
ватажкам статусу депутатів хоча б місцевих рад. Поспішати ж з виведенням
добровольців/російських військових контингентів з цих територій Москва
явно не збирається», – резюмував експерт.
Разом з тим, як зазначив провідний аналітик Міжнародного центру
перспективних досліджень А. Октисюк, якщо й очікувати якоїсь форми
ескалації у зв’язку з Донбасом, то вона буде пов’язана не з військовим, а з
економічним компонентом (http://apostrophe.com.ua/news/society/2015-1019/ne-tolko-voyna-nazvanyi-tri-sposoba-borbyi-rf-protiv-ukrainyi/38837). За його
словами, у РФ є три інструменти тиску на Україну. «Якщо Москва захоче
натиснути на Київ, то вона може забезпечити Україні дуже важку зиму.
Можна очікувати проблем з постачанням газу. Це перше. По-друге, з нового
року Росія перекриває нам експорт (у зв’язку з набранням чинності
торговельної частини Угоди про асоціацію між Україною та Європейським
союзом). А, по-третє, можливо розгойдування ситуації в банківському
секторі. В Україні є багато російських банків. Якщо вони припинять тут свою
діяльність, українській владі доведеться складно», – вважає експерт.
На думку експерта, значної військової ескалації на Донбасі до кінця
2015 р. не очікується. Це пов’язано не лише з прагненням Кремля пошвидше
реінтегрувати окуповані території до складу України, а й зі складним
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економічним становищем всередині РФ. Справа в тому, що для можливої
атаки бойовиків їм буде потрібна значна фінансова і технічна допомога з
боку Росії. А з урахуванням російської військової інтервенції в Сирії,
падаючих цін на нафту і міжнародної ізоляції Кремлю буде проблемно
виділити додаткові кошти на ці цілі. Крім того, у грудні Європейський Союз
буде розглядати питання продовження економічних санкцій відносно РФ.
Цілком можливо, що «стабільна» ситуація на Донбасі змусить Захід зняти з
Росії частину обмежувальних заходів, про що раніше заявляв президент
Франції Ф. Олланд.
Так що у сформованій ситуації Москва вкрай не зацікавлена у
військовій ескалації на Сході України. Тому в найближчі місяці Україні,
скоріше за все, слід очікувати якоїсь форми економічного й політичного
тиску з боку РФ. Очевидно, що метою цього тиску буде якнайшвидша
реінтеграція до складу держави так званих «ДНР» і «ЛНР».
Конфлікт на Донбасі можуть заморозити на кілька років, прогнозує
дипломат Б. Яременко, «оскільки зрозуміло, що ніяких українських виборів
на Донбасі не буде, а Росія не збирається виводити звідти війська і
припиняти воєнну підтримку терористам», – пояснив він. За словами
експерта, «Путін, можливо завдяки європейцям, намагатиметься заморозити
цей конфлікт в рамках України, щоб Київ погодився нести соціальноекономічні зобов’язання перед окупованими територіями». Хоча дипломат
вважає, що для Києва набагато корисніше було би «заморозити конфлікт поза
рамками України». «Не нести відповідальності. Надати “ДНР–ЛНР” той же
статус, що і Криму – тимчасово окупованих територій. І це все об’єднати в
один “пакет”. Адже Мінські домовленності взагалі нічого не говорять про
Крим. А нам треба говорити про всі такі території. І довести це до певного
дипломатичного заморожування з одночасним замороженням активних
військових дій», – зауважив експерт.
За словами Б. Яременка, політичне врегулювання конфлікту наразі не
можливе. «Зараз до української дипломатії дійшло, що вона загнала себе
Мінськими домовленостями у глухий кут. І виходу немає. Україна нарешті
почала показувати світу, що Мінських домовленостей як таких немає.
Оскільки вони не виконується у першому найважливішому пункті –
припиненні
вогню»,
–
зазначив
Б.
Яременко
(http://president14.com.ua/uk/news/diplomat-sprognoziroval-sudbudonbassa.html).
Як відомо, у жовтні бойовики в цілому дотримувалися режиму
припинення вогню, що дало можливість почати обопільний процес
відведення озброєнь від лінії зіткнення. Однак останнім часом бойовики
дедалі частіше вчиняють провокації проти українських сил. З 18 жовтня
відзначається різке погіршення ситуації, викликане частими провокаційними
обстрілами з боку проросійських бойовиків по позиціях українських
військових. «Обстановка уздовж лінії розмежування сторін різко
погіршилася починаючи з 18 жовтня 2015 року, що співпало з початком
другого етапу відведення озброєнь і демонструє стійку тенденцію до
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подальшого загострення. Загалом, за період з 18 жовтня по 6 листопада
українською стороною СЦКК зафіксовано 26 порушень режиму припинення
вогню і 361 провокаційний обстріл бойовиками позицій ВС України і “сірої
зони” з метою викликати вогонь підрозділів Збройних сил України у
відповідь», – заявляє українська сторона в Спільному центрі з контролю і
координації.
Українська сторона СЦКК вважає, що провокації бойовиків є
цілеспрямованими кроками зі дестабілізації обстановки в регіоні. Також
наголошується на небажанні ватажків бойовиків і їхніх спонсорів виконувати
взяті зобов’язання щодо припинення вогню. «Як наслідок, це може призвести
до зриву процесу відведення озброєнь і подальшої ескалації конфлікту», –
ідеться в заяві (http://dt.ua/UKRAINE/ukrayinska-storona-sckk-situaciyazagostryuyetsya-boyoviki-mozhut-zirvati-vidvedennya-ozbroyen-190374_.html).
Міністерство закордонних справ України звинувачує Росію в зриві
відведення важкого озброєння від лінії розмежування в зоні бойових дій на
Донбасі, про що йдеться в заяві на офіційному сайті МЗС
(http://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/41935-komentar-mzs-ukrajini-shhodozagostrennya-situaciji-na-donbasi).
«В Україні з крайньою стурбованістю сприймають істотне зростання з
початку листопада цього року кількості порушень режиму припинення вогню
з боку незаконних збройних формувань, які діють на території окремих
районів Донецької та Луганської областей. Особливе занепокоєння викликає
географія обстрілів, їхній інтенсивний та систематичний характер. У період з
1 по 11 листопада ц.р. бойовиками здійснено понад 240 обстрілів уздовж
усієї лінії розмежування, у т.ч. з мінометів калібром 82 мм та 120 мм, які
мають бути відведені згідно з Мінськими угодами», – ідеться в повідомленні.
При цьому уточнюється, що тричі, 2, 8 і 10 листопада, сепаратисти
провокували бойові зіткнення з підрозділами ЗСУ. Також уперше за два
місяці було здійснено спроби штурму позицій українських військових
поблизу Майорська і Новозванівки.
«Розцінюємо згадані дії як навмисну спробу зірвати не лише процес
відведення важких озброєнь калібром менше 100 мм, який було нещодавно
успішно завершено українською стороною, а й реалізацію інших аспектів
Мінських домовленостей, включаючи важливі соціально-економічні та
гуманітарні проекти», – ідеться в повідомленні.
МЗС закликає спеціальну моніторингову місію ОБСЄ розслідувати ці
порушення і дати їм належну оцінку. У відомстві також закликали
міжнародне співтовариство посилити вплив на Російську Федерацію з метою
забезпечення неухильного дотримання Мінських домовленостей у повному
обсязі.
Прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони у
свою чергу повідомляє, що російсько-терористичні війська намагаються
ввести в оману представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ щодо
відведення важкого озброєння. «Застосовується принцип так званих
“каруселей”. Зокрема, під контролем представників ОБСЄ противник
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здійснює демонстративне відведення техніки, в т. ч. на полігони в тилових
районах (відзначено істотне збільшення кількості танків, артилерійських
систем і ББМ на полігонах в районах н. п. Успенка, Бугаївка, Троїцьке,
Миусінське і Карло-Марксове). У подальшому зазначену техніку без
маркувальних знаків приховано повертають до лінії зіткнення», – інформує
прес-служба Головного управління розвідки (http://dt.ua/UKRAINE/boyovikivlashtovuyut-karuseli-z-vidvedennyam-vazhkogo-ozbroyennya-rozvidka190407_.html).
За повідомленням української розвідки, 11 листопада бойовики «ДНР»
розмістили в с. Лісне в районі Макіївки на Донеччині реактивні системи
залпового вогню БМ-21 «Град» і самохідні артилерійські установки. Своєю
чергою міжнародна волонтерська спільнота Inform Napalm ідентифікувала
місце скупчення військової техніки окупаційних військ Росії в с. ГрузькоЗорянське, також розташованому поблизу Макіївки. У штабі АТО також
повідомили, що бойовики перемістили до 10 танків, 10 БМП і 7 вантажних
автомобілів
з
міста
Шахтарськ
до
Донецька
(http://zaxid.net/news/showNews.do?boyoviki_styaguyut_viyskovu_tehniku_do_d
onetska&objectId=1372608).
Координатор групи «Інформаційний спротив» Д. Тимчук на своїй
сторінці у Facebook повідомляє, що «у першій лінії відразу на декількох
ділянках лінії розмежування в Донецькій області відзначається поява нових
піхотних груп бойовиків на транспорті. У складі кожної групи – близько
50 осіб зі стрілецькою зброєю і АГС-17, іноді з мінометами і ЗУ-23-2».
У секторі «А» відзначається активізація ДРГ противника. «Триває
мінування бойовиками переднього краю і обладнання мінно-вибухових
загороджень одразу на кількох дільницях – захід від Донецька, в районі
Старогнатовки і Оленівки», – додає Д. Тимчук. Крім того, на приморському
напрямку терористи обладнують вогневі точки та інженерні споруди.
«У навчальних “Лутугинских таборах” бойовиків спостерігається
концентрація бронетехніки (загалом 32 од. танків і 25 одиниць інших ББМ).
На Тельманове з боку Амвросіївки та Старобешевого перекинуто 2 МТ-ЛБ і
2 БМП-2», – зазначає координатор ІО (http://dt.ua/UKRAINE/boyovikiposilyuyut-poziciyi-na-peredoviy-novimi-mobilnimi-grupami-ic-190082_.html).
У таких умовах на передній план виходять нові нюанси в питанні
проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та
Луганської областей, які є однією з умов Мінських домовленостей. Під час
зустрічі лідерів «нормандської четвірки» 2 жовтня в Парижі було заявлено,
що бойовики повинні скасувати заплановані на осінь місцеві вибори. У
результаті в «ДНР» перенесли вибори спочатку на 20 березня, а потім – на
20 квітня. У «ЛНР» поки не зробили заяви про нову дату виборів.
Президент України П. Порошенко вважає, що перенесення
запланованих сепаратистами місцевих виборів на Донбасі дає змогу
уникнути воєнної ескалації в регіоні. Про це він заявив у неділю, 11 жовтня,
у зверненні до українського народу, текст якого розміщений на офіційному
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сайті Президента (http://www.dw.com/uk/порошенко-без-виборів-на-донбасіполітичне-врегулювання-конфлікту-зайде-в-глухий-кут/a-18775740).
Водночас П. Порошенко переконаний, що без виборів на
контрольованих проросійськими серапатистами територіях політичне
врегулювання конфлікту на Донбасі «зайде в глухий кут». Він учергове
наголосив, що таке голосування має пройти відповідно до українського
законодавства та додав, що проведення виборів тісно пов’язане з виведенням
російських військ та техніки, роззброєнням бойовиків та відновленням
українського контролю над кордоном з Росією. «Так само маємо забезпечити
участь українських партій та відновлення на окупованих територіях
повноцінного українського теле- та радіомовлення», – наголосив Президент.
Тим часом оглядачі кажуть про повну відсутність розуміння механізмів
проведення виборчого процесу на неконтрольованих територіях
(http://www.dw.com/uk/вибори-на-донбасі-шанс-повернути-регіон-чилегалізація-бойовиків/a-18772565). «На неконтрольованих територіях люди
травмовані війною і пригнічені. Якогось усвідомленого вибору в такому
стані більшості громадян важко зробити, навіть за умов проведення
голосування за певними міжнародними стандартами», – каже переселенець із
Донецька, соціолог Я. Пасько. Значна, але пасивна частина мешканців їх
проігнорує, а результати може визначити активність найбільш мобілізованих
прихильників «ДНР», зазначає експерт. Тому, на його думку, Президент і
сподівається на роль у цьому плані переселенців, яких він назвав
«українським якорем Донбасу», коментуючи українським телеканалам
підсумки зустрічі в «нормандському форматі».
У цьому виступі Президент особливо підкреслив роль переселенців у
поверненні України на Донбас, гарантувавши їм право голосу у разі
проведення виборів на неконтрольованих нині урядом територіях. Однак ця
заява викликала вкрай суперечливу реакцію серед самих переселенців.
«Соціальні мережі пістрявіють протилежними думками щодо участі
переселенців у виборах на Донбасі. Однак розуміння, як це має відбуватися,
немає ані на рівні політичному, ані на рівні громадянського суспільства», –
зазначає координатор громадської організації «Донбас SOS» О. Горбатко.
«Багато активістів та представників громадських організацій
переселенців вважає проведення Україною виборів на непідконтрольній
території великою помилкою. Якби вони там собі самостійно проводили, то
їх би ніхто і не визнав. А так Україна легітимізує незаконні формування», –
зазначає переселенка, голова Донецької громадської організації «Альянс»
С. Закревська. На її думку, більшість політично активних переселенців уже
живуть проблемами тих міст, куди вони переїхали, і не буде їхати в Донецьк,
щоб брати участь у виборах. «Ми туди не поїдемо – в якісь незрозумілі
нікому в світі штучні утворення», – каже С. Закревська.
У заявах Президента про надання переселенцям права голосу під час
виборів на Донбасі є приховані політичні мотиви, зазначає керівник
Донецького обласного КВУ С. Ткаченко. Передусім, каже він, показати, що і
у Донецьку, який півтора року перебував під російською інформаційною
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парасолькою, є проукраїнськи налаштовані громадяни. Однак частина людей
узагалі вже не збирається повертатися в Донбас. З іншого боку, відсутня
комунікація з населенням та чесний діалог. Тобто домовленості та
переговорний процес на міжнародному рівні відбуваються, але комунікація
влади з громадянами не ведеться. «Ми всі лише будуємо здогадки з приводу
стратегії уряду щодо неконтрольованих територій», – зазначає С. Ткаченко.
Поки в суспільстві відсутнє розуміння, заради чого відбувається процес
перенесення виборів на неконтрольованих територіях – заради процесу, чи
заради інтеграції цих територій в Україну, додає аналітик Громадянської
мережі ОПОРА О. Клюжев. «Якщо ми допускаємо, що в межах реінтеграції
ми проводимо вибори, то маємо розуміти, які в нас є вимоги і які допустимі
компроміси, і мати бачення процедур. Тобто парламент та експертне
середовище мали б скласти план реалізації цих домовленостей з точки зору
інтересів України», – каже аналітик. Утім, за його словами, є офіційні
декларації про відновлення кордону, деокупацію, а от деталізоване бачення,
як проводити виборчий процес відсутнє. «І тому зараз українська сторона іде
у хвості тих пропозицій, що лунають чи від західних країн чи з російської
сторони», – каже О. Клюжев.
За словами ж заступника головного редактора тижневика «Дзеркало
тижня» С. Рахманіна , поновлення артобстрілів і бойових зіткнень на Донбасі
перетворює розмови про вибори на неконтрольованих територіях на марні
(http://gazeta.dt.ua/internal/svoyi-vashi-y-ti-_.html). Однак, зазначає журналіст,
10 листопада міністр закордонних справ Німеччини Ф.-В. Штайнмаєр, немов
ігноруючи цей факт, говорить про ці вибори як про цілком можливу подію.
Більше того, очільник німецького МЗС як про доконаний факт заявляє, що
бунтівні території отримають додаткові повноваження ще до внесення
необхідних змін до Конституції. «У Парижі ми домовилися, що в день
виборів на Сході України закон про особливий статус набере чинності на
попередній основі. Якщо ОБСЄ підтвердить, що вибори були проведені
належним чином, тоді закон набере чинності на постійній основі», – завив
німецький дипломат. Але офіційні представники української влади,
коментуючи підсумки паризького саміту глав держав «нормандської
четвірки», що відбувся на початку жовтня, жодного разу не згадували про
подібну домовленість. Дострокове набрання чинності закону про
«особливості» подавалося як побажання, з яким Київ, нібито, поки що не
погоджувався. Отже, це наводить на думку про існування якихось
неофіційних домовленостей.
Тим часом з’явилася концепція майбутнього закону «Про особливості
застосування Закону України “Про місцеві вибори при проведенні
позачергових місцевих виборів на території окремих районів Донецької і
Луганської областей України”». За інформацією «ДТ», документ
(нез’ясованого авторства) уже надійшов до парламенту, де спеціальна робоча
група має перетворити його на повноцінний законопроект. У преамбулі
концепції, іменованої «Концептуальні підходи», міститься посилання на
пункт 18 перехідних положень проекту змін до Конституції, де вказується:
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«Особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах
Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом».
С. Рахманін нагадує також, що коментатори від влади регулярно
наголошували: ця норма може втратити силу в разі невиконання
протилежною стороною своїх зобов’язань; термін її дії обмежується
терміном дії конкретного закону. Однак у концепції згаданий п. 18 Розділу
XV кваліфікується як такий, «дія норм якого не обмежена в часі». Це
означає: якщо конституційні зміни ухвалять, самоврядування окремих
районів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) визначатиметься
спеціальним законом доти, доки цю норму не вилучать з Конституції. А якщо
закон матиме часові рамки, то їх доведеться продовжувати. Або ухвалювати
новий. Зрозуміло, концепція ще не закон, а закон – не Конституція. Але де
гарантія, що «необмежена дія» спецзакону не є ще однією неофіційною
домовленістю, досягнутою у Парижі, Берліні, чи Мінську?
Тим часом представники «ДНР» і «ЛНР» на переговорах у Мінську і
далі наполягають на власних правилах проведення майбутніх виборів,
вимагаючи обмежень пасивного й активного права для частини тимчасово
переміщених осіб; заборони на участь у виборах низки загальнонаціональних
партій; вибіркового доступу ЗМІ, преференцій у процесі формування
виборчих комісій і негайної амністії для бойовиків. Найближче засідання
політичної підгрупи в Мінську відбудеться 17–18 листопада. За словами
С. Рахманіна, воно має показати, «наскільки сильно українська влада (яка
постійно рапортує про створення нової боєздатної армії) боїться ескалації
конфлікту. І наскільки легко державу підштовхнуть до декоративних виборів
на де-факто окупованій території. До виборів, які ні на секунду не
наближають миру».
С. Рахманін переконаний, що території псевдореспублік варто
юридично визнати тимчасово окупованими, прописавши їхній статус у
законі, встановивши характер співіснування з цими територіями, розписавши
довгий і реалістичний план їх повернення. На цих територіях неможливо
провести вибори за українським законодавством. І поки вони не визволені, не
може бути ніяких виборів, законодавчих «особливостей» і конституційних
преференцій, стверджує журналіст (http://gazeta.dt.ua/internal/svoyi-vashi-y-ti_.html).
11 листопада Президент на зустрічі з новообраними міськими головами
наголосив, що українська сторона продовжуватиме виконувати мінські
угоди. П. Порошенко висловив надію, що конституційні зміни (що містять і
згаданий пункт 18) будуть підтримані 2/3 голосів депутатського корпусу. І
запевнив, що в цих угодах ховається довгоочікуваний мир.
Водночас, на думку політолога О. Кочеткова, збройний конфлікт на
Донбасі може відновитися у будь-який час. За його словами, «Кремль
використовує ситуацію на Донбасі у міжнародній торгівлі зі США»
(http://socportal.info/2015/11/08/politolog-pripustiv-koli-putin-mozhe-piti-unastup.html). За словами політолога, Москва розраховує на політичну
нестабільність в Україні. «Ми бачимо нестабільність. Вона є у парламенті.
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Захиталася так звана більшість, яка сьогодні існує тільки юридично, а дефакто її нема. Розхитується політична і соціальна ситуація. Тому Кремль
вважає, що якщо почекати з виконанням Мінських домовленностей, то буде
легше вимагати від нас поступок. Вони із задоволенням перенесли би це
питання на наступний рік, а самі зайнялися Сирією, Близьким Сходом», –
пояснив він.
Так, на думку О. Кочеткова, Кремль не хоче, аби Україна повернула
контроль над кордоном. «Заява Лаврова про перенесення виконання
Мінських домовленостей на наступний рік свідчить про непевність позиції
Росії. Вони згорнули проект “Новоросія”. Що далі робити з цим, остаточно
плану немає. Бо якщо вони наполягають на виконанні Україною
домовленостей у повному обсязі, то доведеться якось виконувати і самим –
віддавати кордон українським прикордонникам. А цього вони абсолютно не
хочуть ні сьогодні, ні завтра, ніколи. Вони хочуть контролювати кордон, щоб
у будь-який час втрутитись у ситуацію в Україні», – пояснив він.
Також політичний експерт зауважив, що зараз у «ДНР-ЛНР» почалися
внутрішні суперечки між бойовиками. «Кремль змінює кураторів “ДНРЛНР”. Спочатку вони вибудовували суто військове підпорядкування на чолі
командирів з РФ. Зараз приблизно те саме вони роблять з політичною і
економічною системою. І людей, які свого часу призначалися за
погодженням з відповідальним за “Новоросію” Сурковим замінюють. На
перші ролі у цьому питанні перейшов колишній заступник адміністрації
Путіна Козак, який свого часу відповідав за напрямок України. Він буде
відповідати за “ДНР-ЛНР”. А за Сурковим залишається тільки частина
процесу, пов’язана з Мінськими домовленостями. І це впливає на ситуацію.
Ми бачимо, що там арештовують так званих “міністрів”. Відбувається
сутичка усіх павуків всередині банки. Тому зараз вони не можуть проводити
вибори і відтягують час», – розповів політолог.
На думку О. Кочеткова, розв’язання конфлікту на Донбасі залежить від
«змін всередині країни». «Ми зможемо подолати цю проблему працюючою
економікою, боротьбою з корупцією. Адже зараз 52% економіки у тіні –
трильйон гривень за рік. Це шалені гроші. Навіщо нам МВФ? Потрібне
оздоровлення країни, сильна армія. Тоді питання Донбасу вирішуватиметься
значно краще», – сказав він.
Загальнонаціональне дослідження громадської думки населення
України, яке було проведене Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька
Кучеріва» спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по
19 жовтня 2015 р., визначило, що більшість населення України (75 %)
орієнтується на досягнення компромісу як на шлях подолання збройного
конфлікту на Донбасі. Водночас і на мир за всяку ціну, компроміси з ким
завгодно і про що завгодно згодні тільки 21 % із них, тим часом як 54 % все
ж вважає, що задля миру на компроміси погоджуватися варто, але не на всі.
Воєнний шлях розв’язання конфлікту, у разі очевидної перемоги однієї зі
сторін,
підтримують
14%
населення
(http://www.dif.org.ua/ua/publications/press-relizy/stavlennja-nasnfliktu.htm).
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Істотно розділилися думки громадян різних регіонів України щодо міри
компромісів, на які можна йти заради миру та припинення збройного
конфлікту на Донбасі. Так, єдиним регіоном, де абсолютна більшість готова
до будь-яких компромісів заради миру, є Донбас (59,5 %). Крім того, 35 %
жителів Донеччини і Луганщини загалом підтримують досягнення
домовленостей, але не всі «пропозиції» заради миру вважають прийнятними.
В усіх інших регіонах переважає думка, що погоджуватися Україні варто не
на все. Так, на Заході мир за всяку ціну підтримують 9 %, а вибірковий підхід
до компромісів – 59 %, у Центрі – 17 % та 56 %, на Півдні – 30,5 % та 46 %, і
на Сході – 25 % і 56 %, відповідно. Частка прихильників «жорсткої позиції»,
які вважають, що мир може бути встановлений лише з позиції сили,
зменшується із заходу на схід: від 20 % у Західному макрорегіоні – до 2 % на
Донбасі.
Серед конкретних заходів і рішень, необхідних задля відновлення миру
на території Донбасу, найбільше в суспільстві схиляються до примушення
Росії вийти з конфлікту шляхом міжнародних санкцій и міжнародного тиску
(35 %), а також успішного відновлення нормального життя на підконтрольній
Україні частині Донецької та Луганської областей (29 %), причому основна
частка прихильників останнього варіанта проживає на самому Донбасі (54 %
жителів звільненої частини).
Основними умовами, за яких вибори на окупованій нині території
Донбасу стануть можливими, населення вважає їхнє проведення в повній
відповідності до українського законодавства (39 %), відновлення контролю
України над кордоном з Росією (26,5 %) і виведення російських військ з
території «ДНР» та «ЛНР» (26 %). Однак на підконтрольній Україні частині
Донбасу відносна більшість жителів (36 %) узагалі не мають відповіді на
питання, як повинні проходити вибори на окупованій території; 25 %
називають умовою їхнє проведення за законами України, а 22 % вважають,
що умов не треба висувати взагалі – треба просто визнати голосування, яке
там може відбутися.
Ідея введення міжнародного миротворчого контингенту на Донбас
загалом населенням України сприймається позитивно (53 %), негативно
налаштовані натомість 27 %. Утім, у цьому питанні існують істотні
регіональні відмінності. Так, підтримують ідею з миротворчими силами на
Заході (70 % позитивно, 14 % – негативно), у Центрі (59,5 % позитивно та
19 % – негативно) і на Півдні (45 % позитивно і 38 % – негативно). На Сході
відносна більшість виступає проти миротворчих сил на Донбасі (39 % –
негативно, і 33 % – позитивно). Найбільше противників міжнародного
контингенту – на самому Донбасі, де 68 % негативно сприймають цю ідею і
тільки 16 % – схвально.
Серед тих, хто загалом виступає за введення міжнародних миротворчих
сил на Донбас, переважає думка, що формувати цей контингент мають будьякі європейські держави (56 %), Сполучені Штати Америки (28 %), Канада
(16 %), балтійські країни (12 %). Ідею участі представників Росії у
миротворчому контингенті підтримують тільки 2 % серед тих, хто позитивно
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ставиться до миротворчої місії в принципі.
Близько половини населення (49 %) сходиться на тому, що політичне
майбутнє «ДНР» та «ЛНР» має бути в їхньому поверненні до складу
Донецької і Луганської областей на тих самих умовах, що й до конфлікту.
Утім, 22 % громадян згодні, аби окуповані території повернулися під
юрисдикцію України, але отримали більший обсяг незалежності від
центральної влади. Лише 2 % вважають, що ці території мають приєднатися
до Росії, і 4,5 %, аби вони стали незалежними державними утворенням.
У визначенні політичного майбутнього непідконтрольних наразі
Україні територій мають місце регіональні відмінності. Так, позиція, що ці
території мають повернутися до складу України на тих самих умовах, що й
раніше, переважає у громадській думці на Заході (71 %), в Центрі (48 %) і на
Півдні (41 %). На Сході і Донбасі громадська думка рівноцінно поділилася на
тих, хто готовий надати цим територіям більше незалежності в складі
України, і тих, хто вважає, що жодних додаткових повноважень вони
отримувати не повинні: у східних областях – 34 % і 32 %, відповідно, на
звільненій території Донбасу – 27 % і 28 %.
Таким чином, ситуація на територіях самопроголошених республік
«ДНР» і «ЛНР» українськими ЗМІ висвітлюється досить детально,
різнопланово, аргументується реальними фактами та висновками експертів.
Поряд з матеріалами, побудованими на основі офіційної позиції української
влади щодо окупованих територій східних областей і з використанням
відповідної їй аргументації, значна частина публікацій і повідомлень містить
альтернативні точки зору, критику дій керівництва України стосовно
розв’язання конфлікту на Донбасі. Загалом наявна в українських ЗМІ
інформація про економічні, політичні, військові та інші проблеми навколо
«ДНР» та «ЛНР» створює досить чітке уявлення про життя на окупованих
територіях, є достатньо поміркованою, виваженою, оперативною і цікавою.
Як видно із соціологічних досліджень стосовно ставлення українців до різних
способів розв’язання конфлікту на Донбасі, обізнаність населення у цих
проблемах є досить високою, що свідчить про їх достатню інформованість
через засоби масової інформації.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман і Спікер Едускунти
(Парламенту) Фінляндії М. Лохела під час зустрічі в середу у Гельсінкі
обговорили широке коло питань двосторонньої співпраці і
співробітництва у міжнародних парламентських організаціях.
Під час зустрічі йшлося про перебіг внутрішніх реформ в Україні,
ситуацію на Сході нашої держави та щодо поєднання зусиль парламентських
делегацій у міжнародних парламентських форумах.
«Ми з сумом спостерігаємо за тим, що відбувається на Сході України,
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прагнемо якнайшвидшого врегулювання конфлікту, – сказала Спікер. – Ви
маєте нашу повну підтримку щодо територіальної цілісності і незалежності
України».
Сторони були одностайні в питанні щодо необхідності виконання
Мінських угод усіма сторонами. В. Гройсман подякував Фінляндії за
підтримку України у ці надзвичайно важкі часи, зазначивши, що на Сході
України відбувається «контрольована ескалація конфлікту з боку Російської
Федерації». «Україна віддана виконанню Мінських угод, і треба, щоб усі
сторони виконували свої зобов’язання у рамках Мінського процесу», –
наголосив керівник українського парламенту.
«Без конструктивної позиції Росії Мінські домовленості виконати
неможливо, маємо бути наполегливими, щоб Росія поважала міжнародне
право», – заявив В. Гройсман. Голова Верховної Ради закликав до
координації дій у міжнародних парламентських інституціях, зокрема, щодо
врегулювання конфлікту на Сході України.
Спікер парламенту Фінляндії своєю чергою високо оцінила зусилля, що
їх докладає Україна до виконання Мінських угод.
Сторони обмінялися думками щодо перебігу внутрішніх реформ в
Україні та євроінтеграційних прагнень нашої держави, висловилися за
активізацію і розширення міжпарламентської складової двосторонніх
взаємин.
В. Гройсман також зазначив, що в Україні очікують на візит Спікера в
лютому наступного року для участі у зустрічі керівників парламентів країн
Балтії і північноєвропейських країн, яка запланована в Києві.
М. Лохела в інтерв’ю журналістам по завершенні зустрічі висловила
підтримку «Україні, її народу, Мінському процесу». «Ми хочемо також
підтримати Україну на шляху її реформ», – сказала вона, висловивши
сподівання на якнайшвидше встановлення миру в Україні.
Спікер також наголосила на зацікавленості фінських парламентаріїв, які
представляють усі фракції парламенту, у розвитку співпраці з Україною.
Голова Верховної Ради висловив вдячність Фінляндії і особисто Спікеру
за послідовну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а
також позиції нашої держави на міжнародній арені, і за підтримку
внутрішніх реформ.
На його переконання, важливим кроком до поглиблення взаємовигідної
співпраці стане створення у парламенті Фінляндії Групи дружби з
Верховною Радою ближчим часом. В. Гройсман також зазначив, що для
України є корисним досвід Фінляндії у здійсненні реформ.
18 листопада також відбулася зустріч Голови Верховної Ради України з
Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо.
В інтерв’ю журналістам В. Гройсман підкреслив, що ця зустріч була
надзвичайно змістовною, було обговорено події на Сході України, зокрема, у
контексті імплементації Мінських угод. «Позиція Президента Фінляндії
послідовна і принципова, він повністю підтримує територіальну цілісність і
суверенітет України», – заявив він (Офіційний портал Верховної Ради
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України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 18.11).
***
Під час офіційного візиту Голови Верховної Ради України В.
Гройсмана до Королівства Швеція відбулася його аудієнція у Короля
Швеції Його Величності Карла XVI Густава.
Україна і Швеція, зазначив В. Гройсман, споріднені історично, ці країни
єднає не лише спільне минуле, а й спільне майбутнє у єдиній європейській
родині. В. Гройсман повідомив про внутрішньополітичну ситуацію в Україні
та перебіг реформ, а також про зовнішні виклики, що постали перед нашою
державою.
Візит Голови Верховної Ради України В. Гройсмана став першим
офіційним візитом очільника українського парламенту до Королівства
Швеція за роки незалежності України (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 18.11).
***
Маємо бути більш активними на міжнародній арені, аби наші колеги
краще розуміли, що відбувається в Україні.
На цьому наголосив Голова Верховної Ради України В. Гройсман під час
зустрічі з українською громадою у Фінляндії, яка відбулася ввечері у
вівторок у Гельсінкі.
В. Гройсман назвав необхідність подолання російської агресії на Сході
України та здійснення внутрішніх реформ «питанням номер один». «Для нас
є величезне завдання – консолідувати світ», – сказав у цьому контексті
керівник парламенту (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 18.11).
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект Закону «Про внесення змін до
деяких законів України щодо удосконалення оборонних питань».
Під час засідання комітету 11 листопада зазначалося, що законопроект
№ 2191 доопрацьовано з метою удосконалення системи оборони держави,
визначення часових меж «особливого періоду» в умовах, коли воєнний стан
не введено, а також з метою розширення повноважень місцевих державних
адміністрацій щодо територіальної оборони та недопущення перешкоджання
проведенню заходів мобілізації в особливий період.
Згідно з документом, «особливий період – це період, що настає з
моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової), або доведення
його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи (та) з моменту
введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, чи
фактичного початку воєнних дій, і закінчується із скасуванням воєнного
стану та (або) завершенням демобілізації».
Відповідні зміни і доповнення пропонується внести до законів «Про
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оборону України», «Про Збройні Сили України», «Про військовий обов’язок
і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про
місцеві державні адміністрації».
Крім того, проектом пропонується внести зміни до Кримінального
кодексу, якими встановити кримінальну відповідальність за перешкоджання
виконанню військово-транспортного обов’язку під час мобілізації та
перешкоджання проведенню заходів мобілізації в особливий період.
Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого дасть змогу
підвищити якість комплектування Збройних сил України, інших військових
формувань особовим складом і транспортними засобами (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 18.11).
***
Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав таким, що
не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, проект Закону
про внесення змін до статті 288 Податкового кодексу України (щодо
регулювання питання встановлення орендної плати для окремих
категорій землекористувачів).
Законопроектом (№ 1063-2) пропонується внести зміни до ст. 288.5
Податкового кодексу України, зокрема, встановивши мінімальні відсотки
плати за оренду земельних ділянок державної і комунальної власності від їх
нормативної грошової оцінки:
«0,3 % – для земельних ділянок ЖБК, ГБК»;
«1 % – для несільськогосподарських угідь у складі земель
сільськогосподарського призначення загальною площею не більше 2 гектарів
на особу»;
«3 % – в інших випадках».
При наявності в ст. 288.5.2 цього Кодексу діючої ставки річної суми
платежу орендної плати у розмірі: «не може перевищувати 12 відсотків
нормативної грошової оцінки» пропонується встановити кілька нижніх меж
орендної плати для певної категорії землі.
Як вважають у комітеті, законопроектом порушується чіткість
адміністративної процедури визначення межі розміру орендної плати для
земельних державної і комунальної власності, якими розпоряджатимуться
певні посадові особи при наявності норми «3 % – інших випадках». Це
призведе до зменшення надходжень до місцевих бюджетів, виникнення
конфлікту інтересів та корупціогенних відносин, а саме ризик
необґрунтованого надання «потрібним фізичним особам, а в інших випадках
і юридичним особам» переваг в оренді землі і сплаті орендної плати.
Враховуючи викладене, та з метою усунення корупціогенного фактора
комітет рекомендував зазначений проект відхилити (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 18.11).
***
Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту прийняти за
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основу та в цілому проект Закону «Про внесення змін до статті 90
Бюджетного кодексу України» (щодо фінансування сфери фізичної
культури і спорту).
У законопроекті № 2223а шляхом внесення змін до підпунктів «а» та «б»
п. 6 ч. 1 ст. 90 Бюджетного кодексу України (Кодекс) пропонується
доповнити перелік видатків, що здійснюються з бюджету Автономної
Республіки Крим та обласних бюджетів на фізичну культуру і спорт та
забезпечують реалізацію: програм з розвитку фізичної культури і спорту,
видатками на утримання та навчально-тренувальну роботу шкіл вищої
спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів фізичного
здоров’я населення республіканського Автономної Республіки Крим і
обласного значення, штатних спортивних команд резервного спорту, а також
на підготовку збірних команд регіону до участі в спортивних змаганнях
державного рівня та на фінансову підтримку спортивних споруд
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення;
програм з розвитку фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної
реабілітації інвалідів, видатками на підготовку збірних команд регіону до
участі у спортивних змаганнях державного рівня.
З огляду на запроваджені, починаючи з 1 січня 2015 р., нові підходи до
формування місцевих бюджетів, нову трансфертну політику у
взаємовідносинах місцевих бюджетів з державним бюджетом та інші заходи
з бюджетної децентралізації, видатки на фізичну культуру і спорт, перелік
яких наведено в ст. 90 Кодексу, здійснюються за рахунок коштів місцевих
бюджетів (а саме, бюджету Автономної Республіки Крим та обласних
бюджетів).
Тому, відповідно до вимог ч. 1 ст. 27 Кодексу та ч. 3 ст. 91 Регламенту
Верховної Ради України до законопроекту необхідно було надати належне
фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки) та
пропозиції для досягнення збалансованості бюджетів.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
вважає, що для прийняття виваженого рішення щодо нього слід отримати
експертний висновок уряду.
Міністерство фінансів України зазначає, що реалізація його положень не
потребуватиме виділення коштів з державного та місцевих бюджетів,
оскільки щорічно в складі видатків відповідних місцевих бюджетів у рамках
реалізації програми з розвитку фізичної культури і спорту передбачаються
кошти на функціонування закладів фізичної культури і спорту та проведення
спортивних заходів. При цьому Мінфіном не зазначено обсяги таких коштів
та не проведено оцінку реальних обсягів таких витрат.
Законопроект потребує внесення техніко-юридичних та редакційних
поправок з огляду на вимоги нормопроектувальної техніки щодо оформлення
законопроектів.
За наслідками розгляду комітет рекомендує Верховній Раді прийняти
законопроект за основу та в цілому як закон (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 18.11).
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***
Голова
Комітету
з
питань
екологічної
політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
М. Томенко звернувся до Прем’єр-міністра України А. Яценюка щодо
недоцільності та невиправданості передачі Державного агентства
водних ресурсів України зі сфери координації Міністерства екології та
природних ресурсів до сфери Міністерства аграрної політики та
продовольства.
М. Томенко наголосив, що такий крок є недоцільним і призведе до
втрати
або
нівелювання
низки
державно
важливих
функцій
Держводагентства, які не передбачені в повноваженнях Мінагрополітики.
Так,
головні
напрями
діяльності
Держводагенства
мають
загальнодержавне та міжнародне значення, носять міжгалузевий характер та
спрямовані на виконання передусім загальнодержавних завдань у різних
сферах життєдіяльності суспільства, включаючи завдання щодо соціальноекономічного розвитку, охорони навколишнього природного середовища,
державного управління, національної безпеки держави. Зокрема:
– управління, використання та відтворення поверхневих водних
ресурсів;
– забезпечення потреб населення та галузей економіки України у водних
ресурсах, їх раціональне використання;
– попередження шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, включаючи
протипаводковий захист;
– забезпечення належного функціонування водогосподарських і
меліоративних систем;
– виконання природоохоронних заходів;
– встановлення режимів роботи водосховищ та ставків та здійснення
контролю за дотриманням режимів роботи водосховищ, водогосподарських
систем і каналів;
– здійснення моніторингу вод;
– удосконалення нормативно-правового забезпечення у цій сфері;
– забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених
пунктів, що користуються привізною водою;
– здійснення міжнародного співробітництва у галузі використання,
охорони та відтворення водних ресурсів на транскордонних водних об’єктах.
Натомість головним завданням Мінагрополітики є формування політики
лише у сфері сільського господарства та продовольчої безпеки держави.
Із загального обсягу повноважень, покладених на Держводагентство,
питання, які входять до компетенції Мінагрополітики, становлять незначну
частку і стосуються переважно питань меліорації. Понад 80 % функцій мають
екологічну складову та спрямовані на вирішення питань, пов’язаних з
охороною та використанням водних ресурсів (визначено Положенням про
Держводагентство, постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня
2014 р. № 393), що не належить до повноважень Мінагрополітики.
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Передача Держводагентства під координацію міністра аграрної політики
та продовольства призведе до порушення системи управління
водогосподарським комплексом, порушення басейнового принципу
управління водними ресурсами, руйнації системи захисту населених пунктів
від шкідливої дії вод, забезпечення водою населення та галузей економіки,
ризику зупинення подачі води водогосподарськими системами до низки міст
Півдня і Сходу України, порушення системи екологічного моніторингу
водних об’єктів та контролю за дотриманням режимів роботи водосховищ.
Порушення налагодженої системи управління водогосподарськомеліоративним комплексом призведе до дестабілізації системи управління
водними ресурсами та створення загрози для економіки та безпеки
життєдіяльності.
М. Томенко вважає за необхідне зберегти чинний порядок спрямування
та координації діяльності Держводагентства через Міністерство екології та
природних ресурсів України (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.11).
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря наголошує, що питання
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб є надзвичайною
проблемою для України.
«Питання забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб – це
не просто одна із проблем, це надзвичайна проблема для України, яка
потребує нашої постійної уваги. Зараз тільки офіційно в Україні вже
зареєстровано 1,5 мільйони таких осіб, і їхня кількість постійно
збільшується», – сказав він в інтерв’ю Директору центру підтримки
журналістів В. Жугаю в рамках проекту «Адвокація та правова допомога
внутрішньо переміщеним особам в Україні», який реалізується Данською
радою у справах біженців в Україні у партнерстві з ВБФ «Право на захист» за
фінансової підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах
біженців. Інтерв’ю транслювалося в ефірі програми «Погляд» Інтернет
телеканалу UkrlifeTV.
Г. Немиря нагадав, що спочатку уряд намагався ігнорувати цю
проблему. «Не було політичної волі. Визнання цієї проблеми і початок
розробки державної політики в цій сфері зайняли забагато часу», – сказав
він, нагадавши про різні аспекти забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб: економічні, соціальні і політичні, включаючи
забезпечення активного виборчого права.
У зв’язку з цим голова комітету повідомив про нещодавно ухвалений
парламентом проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України
щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо
переміщених» осіб № 2166, який посилить забезпечення прав і свобод цієї
категорії громадян на основі базових принципів ООН.
«Ми сподіваємося, що цей закон буде підписаний Президентом
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найближчим часом, і розпочнеться його імплементація, що дозволить істотно
полегшити життя внутрішньо переміщених осіб», – сказав він.
Крім того, Г. Немиря нагадав про запропонований Комітетом з прав
людини проект Закону про внесення змін до Закону «Про забезпечення прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб» (щодо компенсації вартості
пошкодженого майна) № 2167, винесення якого на розгляд парламенту
блокується.
«Внутрішньо переміщені особи не поїхали за межі України, вони
залишилися в нашій державі і є громадянами України. Вони не повинні
відчувати себе покинутими, наш обов’язок – забезпечити їхні права і
свободи, – наголосив він. – Лояльність і патріотизм досягаються не завдяки
гучним промовам. Вони народжуються, коли громадяни бачать, що держава
захищає їхні права і свободи» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.11).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів зустріч із міністрами
закордонних справ Литви та Швеції Л. Лінкявічюсом та М. Вальстрьом,
які перебували в Україні з робочим візитом.
Головна увага під час зустрічі була приділена ситуації на Донбасі, стану
виконання Мінських домовленостей, а також глобальній боротьбі з
тероризмом з огляду на нещодавні терористичні атаки, що мали місце в
Парижі.
Президент та міністри висловили спільне бачення щодо необхідності
об’єднання зусиль міжнародної спільноти для запобігання та подолання
тероризму. «Ми стоїмо пліч-о-пліч з Французьким народом і Президентом
Франції, французьким Урядом у боротьбі з тероризмом», – наголосив
Президент України.
Глава держави подякував міністрам за їх активну політичну підтримку
України, а також значну практичну допомогу, яку держави виділяють для
подолання наслідків російської агресії на Сході нашої держави.
П. Порошенко наголосив на важливості зміцнення ролі Європейського Союзу
в стабілізації ситуації на Донбасі.
Глави зовнішньополітичних відомств підтвердили, що позиція Швеції та
Литви полягає у необхідності продовження санкцій стосовно Росії до
повного виконання Мінських домовленостей.
Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанню надання Україні
безвізового режиму з боку Євросоюзу. Міністри привітали ухвалення
Верховною Радою України «пакета безвізових законів», що сприяють
поступу України у виконанні Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму
для громадян України.
Глави зовнішньополітичних відомств Литви та Швеції заявили, що,
попри складний міжнародний порядок денний, українське питання незмінно
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залишається одним з найбільш пріоритетних для європейської дипломатії.
Після зустрічі відбулося підписання міністрами закордонних справ
Литви та Швеції Спільного меморандуму щодо освіти в Україні. Проект
передбачає обмін учителями та студентами зі східних регіонів України
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. –17.11).
***
Президент П. Порошенко підписав Указ «Про оголошення 2016 року
Роком англійської мови в Україні».
Глава держави прийняв таке рішення, як зазначається в Указі,
«враховуючи роль англійської мови як мови міжнародного спілкування, з
метою сприяння її вивченню для розширення доступу громадян до світових
економічних, соціальних, освітніх і культурних можливостей, які відкриває
знання та використання англійської мови, забезпечення інтеграції України до
європейського політичного, економічного і науково-освітнього простору, на
підтримку програми Go Global, яка визначає вивчення англійської мови
одним із пріоритетів стратегії розвитку».
Кабінету Міністрів доручено розробити і затвердити комплекс заходів
на 2016 та наступні роки, спрямованих на активізацію вивчення громадянами
англійської мови, зокрема передбачивши організацію на базі вищих
навчальних закладів курсів із вивчення англійської мови, сприяння
розширенню викладання у вишах дисциплін англійською мовою, збільшення
мережі гуртків у позашкільних навчальних закладах.
Також має бути забезпечене проведення фахових конкурсів, олімпіад та
інших змагань з англійської мови, розвиток взаємного обміну учнями та
студентами між навчальними закладами України та держав, у яких
англійська мова є основною мовою спілкування, активізована участь
загальноосвітніх навчальних закладів України в навчальній програмі
Європейського Союзу «Е-Twinning Plus».
Має бути розширена мережа літніх мовних таборів з метою вивчення
іноземних мов в Україні. Ідеться й про розвиток міжнародного
співробітництва щодо залучення до викладання англійської мови іноземних
фахівців – носіїв мови, у тому числі волонтерів, спрощення порядку в’їзду в
Україну та перебування в Україні таких фахівців.
Уряд також має передбачити вдосконалення законодавства у сфері
освіти і науки щодо визначення переліку педагогічних, наукових та науковопедагогічних посад в установах, які вимагають володіння англійською
мовою, а також запровадження поетапної сертифікації вчителів іноземних
мов відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти з
метою визначення їхнього рівня володіння мовою та відповідної
диференціації оплати праці.
Також планується запровадження освітніх теле- та радіопрограм з
вивчення англійської мови для різних категорій населення, поширення
практики демонстрування фільмів англійською мовою із субтитруванням
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державною мовою.
Згідно з Указом, має бути проведене оцінювання рівня володіння
державними службовцями англійською мовою та організовані мовні курси
для її вивчення. Вивчення англійської мови має бути включене до програм
підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування.
Урядові доручено опрацювати питання щодо залучення міжнародної
фінансової та технічної допомоги для реалізації зазначених заходів.
Обласним, Київській міській державним адміністраціям доручено
забезпечити розроблення та реалізацію відповідних регіональних планів
заходів, спрямованих на популяризацію вивчення англійської мови,
передбачивши, зокрема опрацювання питання щодо забезпечення
доступності послуг з вивчення англійської мови (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
–17.11).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон № 786-VIII, яким
схвалюється рішення глави держави від 6 листопада поточного року
«Про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію
України для участі у багатонаціональному навчанні».
Згідно з відповідним Указом Президента від 6 листопада 2015 р. №
626/2015, на територію нашої держави допускаються для участі в
багатонаціональному навчанні у листопаді – грудні 2015 р. на строк до 61
доби підрозділи збройних сил Сполучених Штатів Америки, інших країн –
членів НАТО та держав-учасниць програми «Партнерство заради миру» (до
2500 військовослужбовців з озброєнням та військовою технікою).
Закон ухвалено на виконання процедур, визначених Конституцією
України. Він набирає чинності з дня його опублікування (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. –17.11).
***
Президент України П. Порошенко в Генеральному штабі Збройних
сил взяв участь у роботі науково-практичної конференції за
результатами командно-штабного навчання «Рішуча відповідь – 2015».
На початку обговорення Президент зазначив: «Зараз, в умовах
розгорнутої ескалації конфлікту, який ми маємо на Сході країни, в умовах
брутального недотримання країною-агресором, Російською Федерацією,
умов Мінських домовленостей, в умовах недопуску до перевірки пунктів
зберігання важкої техніки і артилерії, відведеного озброєння, недопуску
інспекторів ОБСЄ до неконтрольованої ділянки україно-російського кордону,
в умовах недотримання гуманітарних зобов’язань, включаючи звільнення
заручників, які незаконно утримуються як на окупованій території, так і у
в’язницях Російської Федерації, включаючи Надію Савченко, Олега Сенцова,
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в умовах обстрілу, в тому числі з систем залпового вогню і мінометів, які
заборонені Мінськими домовленостями, цивільних поселень як на
контрольованій українськими Збройними Силами території, так і, як у
випадку із Старомихайлівкою, обстрілу окупованих територій, висока
боєздатність, висока дисципліна, високий моральний і бойовий дух Збройних
Сил, Служби безпеки України, правоохоронних підрозділів набувають
надзвичайно великого значення».
За словами Верховного Головнокомандувача, «глобальна дестабілізація,
яка ініціюється і інспірується Російською Федерацією, бомбардування Сирії,
неспівпраця в розслідувані обставин терористичної атаки літака MH17, інші
кроки потребують переведення нашої здатності на реагування на абсолютно
інший рівень».
Звертаючись до керівництва Збройних сил, Президент зазначив:
«Дійсно, вам є багато чим похвалитися за ті півтора роки, що пройшли. На
ваших очах, вашими руками була побудована нова Українська армія». За
словами глави держави, Українська держава віддала максимум можливого за
цей рік для того, щоб побудувати нові збройні сили. Відремонтовано і
відновлено техніку, придбані нові системи контрбатарейної та
радіоелектронної боротьби, нові прилади та зброя, які значно підвищують
бойову ефективність підрозділів ЗСУ. Посилено співпрацю зі стратегічними
партнерами – США, Канадою, Великобританією та іншими країнами
Європейського Союзу, організовані спільні навчання, підготовка та тренінги
українських та іноземних військових.
«Сьогодні ми можемо сказати, що у випадку переходу агресора до
активних наступальних операцій нам є чим зупинити ворога», – заявив
Президент, додавши, що ситуація потребує подальшого вдосконалення.
Глава держави доручив повністю у короткі терміни завершити здачу в
експлуатацію фортифікаційних споруд з відповідно необхідним їх
дообладнанням. При цьому Верховний Головнокомандувач наголосив на
необхідності налагодження нової вдосконаленої системи логістики та
запровадження системи надійного забезпечення військ боєприпасами та всім
необхідним.
Президент наголосив на необхідності завершення реформування
Міністерства оборони, усього комплексу оборони і безпеки країни відповідно
до рішень РНБОУ та висловив упевненість, що науково-практична
конференція за результатами командно-штабного навчання «Рішуча
відповідь –2015» підсумує виконання поставлених завдань.
Глава держави акцентував увагу присутніх на необхідності забезпечення
ефективної взаємодії Міністерства оборони, Генерального штабу, усіх
Збройних сил, інших силових підрозділів з Кабінетом Міністрів України.
У роботі науково-практичної конференції, яка відбулася в Генеральному
штабі ЗСУ, взяли участь Прем’єр-міністр України А. Яценюк, секретар Ради
національної безпеки і оборони України О. Турчинов, міністр оборони
України генерал армії С. Полторак, начальник Генерального штабу Збройних
сил України генерал армії В. Муженко (Офіційне інтернет33

представництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
–18.11).
***
17 листопада Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з
міністрами закордонних справ Литви Л. Лінкявічюсом та Швеції М.
Вальстрьом.
А. Яценюк висловив керівникам обох МЗС вдячність за допомогу
Україні у винятково складний для нашої держави час, а також за постійну
підтримку на міжнародній арені.
Л. Лінкявічюс та М. Вальстрьом підкреслили, що справа підтримки
України постійно перебуває в центрі уваги Вільнюса та Стокгольма, та
запевнили в готовності й надалі надавати всебічну допомогу у реалізації
демократичних реформ і протидії російській агресії. Співрозмовники
відзначали прогрес у проведенні перетворень у нашій державі та привітали
рішучість уряду України й надалі йти шляхом реформ.
Під час бесіди йшлося про комплекс питань, пов’язаних із
запровадженням з 1 січня 2016 р. всеохоплюючої і поглибленої зони вільної
торгівлі між Україною та ЄС, економічної ситуації у нашій державі,
перспектив мирного врегулювання на Сході України. А. Яценюк відзначив
також важливість і нагальність допомоги із соціально-психологічної
реабілітації українських військовослужбовців – учасників АТО (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 17.11).
***
«Ми готуємося до того, що Угода про зону вільної торгівлі з ЄС
набуде чинності з 1 січня наступного року. Це беззаперечно, що угода про
зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом почне
працювати. Ми готуємося, що Росія введе торгівельні обмежувальні
заходи проти України», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на
засіданні уряду в середу, 18 листопада.
Він повідомив, що була проведена оцінка ймовірних втрат від введення
торговельного ембарго Російською Федерацією: «Принаймні на 2016 рік
наша попередня оцінка, що Україна втратить близько 600 мільйонів доларів
експорту до Російської Федерації».
Глава уряду нагадав, що Україна скоротила залежність від російського
ринку втричі: «Якщо три роки тому така залежність була в середньому 35 %,
то сьогодні – 12,5 %».
А. Яценюк звернувся до першого заступника міністра закордонних
справ України і торговельного представника України після нещодавньої
зустрічі з комісаром ЄС з питань торгівлі «мати спільну оцінку втрат
України від незаконного введення Російською Федерацією торговельного
ембарго».
Глава уряду також наголосив на необхідності розробити спільний план
щодо подолання негативних наслідків російської економічної агресії проти
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України: «Ми сподіваємось на спільну позицію Європейського Союзу і
України в цьому питанні, оскільки після 1 січня Україна і Європейський
Союз будуть знаходитись в одній торгівельній зоні» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.11).
***
«Нам необхідно в найкоротші терміни отримати остаточний звіт
щодо відповідності України критеріям для запровадження безвізового
режиму», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні
уряду в середу, 18 листопада.
Глава уряду нагадав, що парламент ухвалив низку необхідних законів,
«але поки що у нас немає позиції Європейської комісії з приводу
відповідності прийнятих законів тим критеріям, які дають можливість
запровадити безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом».
А. Яценюк звернувся до Міністерства закордонних справ разом із
Міністерством юстиції в найкоротші терміни зв’язатися з європейськими
партнерами, «щоб вони надали юридичний звіт, чи відповідає прийняте
Верховною Радою законодавство вимогам, які ставилися нашими
європейськими партнерами, щоб звіт про запровадження безвізового режиму
був позитивним».
«Якщо необхідно вносити зміни до відповідного законодавства, то на
наступному пленарному тижні нам потрібен конкретний текст», – підкреслив
він.
Глава уряду зазначив, що вкотре звернеться до парламенту з тим, щоби
ухвалене законодавство відповідало критеріям і вимогам ЄС «і дало
можливість місіям Європейського Союзу дати позитивний звіт про надання
безвізового
режиму
для
України»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.11).
***
Прем’єр-міністр України доручив Державній фінансовій інспекції
подати на розгляд уряду звіт про діяльність найбільших держкомпаній і
звернувся до правоохоронних органів – відкрити кримінальні провадження
щодо всіх виявлених правопорушень. Про це він заявив на засіданні уряду в
середу, 18 листопада.
А. Яценюк повідомив, що на засіданні уряд буде розглядати результати
діяльності 100 найбільших державних компаній.
Він нагадав, що доручив провести перевірки понад 20 найбільших
державних
компаній: «починаючи з Державної продовольчо-зернової
корпорації України, «Центренерго», «Укренерго», «Укргазвидобування»,
«Украероруху», морських портів до обленерго, «Електроважмашу»,
«Укрхімтрансаміаку» та інших підприємств».
Глава уряду зобов’язав Державну фінансову інспекцію, яка буде
перетворена на Державну аудиторську «разом із Національною поліцією,
Службою безпеки України та податковою міліцією, вивчити всі факти, які
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оприлюднені в засобах масової інформації, з’ясувати всі обставини
діяльності цих державних компаній і подати відповідний звіт на розгляд
Кабінету Міністрів».
«Звертаюся до правоохоронних органів України порушити кримінальні
провадження по кожному з фактів правопорушень, якщо такі факти будуть
доведені», – підкреслив А. Яценюк.
Глава уряду також нагадав, що парламент України вкотре не підтримав
пропозиції Кабінету Міністрів щодо проведення прозорої, чесної й
конкурентної приватизації: «Цей законопроект був п’ять чи шість разів в
стінах Верховної Ради України, і постійно відхиляється».
«Очікуємо на позитивне рішення Верховної Ради України щодо
запровадження конкурентних, прозорих і чесних умов приватизації», – додав
А. Яценюк (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.11).
***
«Уряд готовий працювати з усіма фракціями, з окремими народними
депутатами України, щоб напрацювати один спільний єдиний пакет
законодавства, і в стінах парламенту проголосувати його швидко,
оперативно, демонструючи наявність політичної волі до проведення
економічних реформ», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на
засіданні уряду в середу, 18 листопада.
Він нагадав, що до України прибула місія Міжнародного валютного
фонду: «Ми вже протягом декількох днів працюємо з місією».
А. Яценюк зазначив, що для всіх політичних сил коаліції «є можливість
провести зустрічі з нашими колегами з Міжнародного валютного фонду для
того, щоб з’ясувати, які основні параметри Уряд України разом з нашими
міжнародними партнерами визначає на наступний бюджетний рік».
Так, нещодавно, як повідомив глава уряду, відбулася тригодинна зустріч
представників місії Міжнародного валютного фонду з лідером фракції
«Батьківщина» в присутності Прем’єр-міністра, міністра фінансів України з
приводу бюджетної, тарифної і економічної політики в цілому.
«Звертаюся до парламентських фракцій, які готові взяти найбільш
активну участь в формуванні як державного бюджету на наступний рік, так і
в зміні податкової, митної і в цілому економічної політики на 2016 рік,
прийняти для себе рішення щодо проведення зустрічей з місією МВФ. І
Прем’єр-міністр, і Міністр фінансів готові разом із нашими політичними
партнерами провести таку зустріч, з цифрами, фактами і чітким визначенням
тієї політики, яка потрібна для української держави на 2016 рік», – наголосив
А. Яценюк.
Глава уряду підкреслив, що до кінця поточного року має бути ухвалений
і новий закон України про державний бюджет на наступний рік, і зміни до
податкової і митної політики, які запропоновані Міністерством фінансів
України і підтримуються урядом.
Крім того, у парламенті необхідно ухвалити і низку інших
законопроектів, напрацьованих урядом. Серед них – зміни законодавства у
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сфері охорони здоров’я, у сфері освіти, приватизації, державних закупівель.
«Нам необхідна спільна політична воля для того, щоб
продемонструвати, що Україна не сходить ні на один крок з шляху
правильних реформ для країни. І для того, щоб продемонструвати світовому
співтовариству, що ми далі будемо проявляти впевненість в необхідності
проведення реформ», – наголосив він.
Для того, щоб ці реформи були успішні, підкреслив глава уряду,
«фракції коаліції повинні бути єдині»: «Голосування в Парламенті повинно
проходити злагоджено, для того щоб не перетворювати бюджетні й податкові
питання
в
політичне
протистояння»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.11).
***
Громадяни України зможуть оформлювати купівлю-продаж
автотранспортних засобів без довідок-рахунків на реєстрацію авто.
«Ще одна корупційна схема іде в далеке минуле», – сказав на засіданні
уряду в середу, 18 листопада, Прем’єр-міністр України А. Яценюк.
Міністр внутрішніх справ України А. Аваков повідомив, що
собівартість довідки-рахунку становить 29 грн, проте комерсанти продавали
їх громадянам у середньому по 1,5 тис. грн.
Глава уряду підкреслив, що нині на місяць реєструється близько
80 тис. автотранспортних засобів. Таким чином, на місяць «по кишенях йде»
близько 118 млн грн.
Відтепер при купівлі-продажу транспортного засобу продавцю та
покупцю достатньо підписати нотаріально посвідчену або біржову угоду.
«Таким чином громадяни України зможуть оформлювати купівлюпродаж автотранспортних засобів без зайвої тисячі, а то й півтори тисячі
гривень, які з них отримували», – додав А. Яценюк (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.11).
***
У
Міністерстві
інфраструктури
відбулася
зустріч
із
представниками міжнародних організацій та інституцій, що активно
долучаються до українських інфраструктурних проектів. Це Світовий
банк, посольства Сполучених Штатів Америки та Канади, Міжнародна
фінансова корпорація, Євросоюз, Європейський інвестиційний банк та
Європейський банк реконструкції та розвитку, а також бізнес-асоціації.
Як зазначив міністр інфраструктури А. Пивоварський, виступаючи з
вітальним словом перед учасниками, міністерство налаштоване на
максимальну прозорість у комунікації зі співтовариством донорів.
«Звичайно, потреби інфраструктури є значними. Кожна галузь має свої
конкретні потреби, що впливають на здатність країни до економічного та
соціального розвитку. Це перша зустріч у такому форматі, але я сподіваюсь,
що вони стануть регулярними. Наша мета – продемонструвати, над якими
ключовими секторами ми працюємо, і обговорити варіанти залучення до
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інфраструктурних проектів фінансування від світових організацій, що
зацікавлені в розвитку України», – наголосив міністр.
На думку команди міністерства, залізниця – сектор номер один, що
потребує фінансування проектів та технічної допомоги, з огляду на
важливість галузі у транспортуванні вантажів та пасажирів. Це тісно
пов’язано з морськими портами. Можливість поліпшити залізничне
сполучення з портами та розвивати портову інфраструктуру дасть змогу
збільшити обсяги експорту ключових сільськогосподарських товарів та
сировини, що є національним пріоритетом для України.
Наступний проект – внутрішні водні шляхи та модернізація шлюзів по
Дніпру. Він дасть змогу підвищити експортні можливості та зменшити
навантаження на автомобільні шляхи. Разом з тим розвиток дорожньої
мережі також важливий, але розрахований на довгострокову перспективу, що
потребує не тільки фінансування, а й змін до законодавства, яке регулює
приватизацію та концесію.
П’ятий ключовий проект – реформа в авіаційному секторі, що дасть
можливість керувати аеродромними комплексами відповідно до
міжнародних стандартів.
За результатами зустрічі міністерство запропонувало профінансувати
разом з АМПУ залучення портових консультантів до масштабного проекту з
технічного аудиту портів та акваторій, ринкового дослідження
вантажопотоків та підготовки стивідорних компаній до приватизації.
Важливою складовою цього процесу є також технічна допомога з розробки
концесійного законодавства. Сторони домовилися проводити аналогічні
зустрічі на регулярній основі, а також про розгляд донорами можливостей
фінансування проектів у сфері транспорту та інфраструктури (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.11).
***
У Міністерстві охорони здоров’я відбулося обговорення питань,
пов’язаних із проведенням закупівель ліків через міжнародні організації.
Директор напряму закупівель Crown Agents Т. Браун нагадав, що півтора
тижні тому агентство підписало договір з Міністерством охорони здоров’я і
розпочало процес закупівель. «Перший крок ми зробили – запросили усіх
виробників, постачальників та дистриб’юторів висловити свій інтерес до
участі у процесі закупівель. За тиждень свою зацікавленість висловили
70 українських та іноземних компаній. Ми сподіваємося розпочати тендери
вже наступного тижня. Це буде справедливий, прозорий, однаковий для всіх
учасників процес. Наше завдання – закупити ліки найкращої якості за
оптимальною ціною», – зазначив Т. Браун.
Лікарські засоби та медичні вироби, які закуповуватимуться
британським агентством Crown Agents, не потребують прекваліфікації ВООЗ
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.11).
***
Завдяки спільній роботі військових юристів Міноборони України та
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військової прокуратури судами задоволено ряд позовів.
Так, протягом 2014–2015 рр. було повернуто близько 1 тис. 400 га
земель оборони та понад двох десятків об’єктів нерухомого майна.
Зокрема, повернуто земельну ділянку площею 1,2 га на Запоріжжі.
Визнано недійсними договори оренди шести земельних ділянок
загальною площею понад 500 га на Одещині.
Наразі набрали законної сили рішення в дев’яти справах щодо
повернення незаконно відчуженого нерухомого майна загальною площею
понад 4,5 тис. кв. м вартістю понад 4 млн грн посадовими особами Концерну
«Військторгсервіс».
Визнано незаконними результати торгів щодо продажу нерухомого
майна держпідприємств «Чернівецький металообробний завод» та
«Львівський військовий комбінат».
Також набрало законної сили рішення щодо визнання права власності на
приміщення спортивного клубу Міністерства оборони України загальним
об’ємом 27 тис. м. куб. на Одещині.
Робота в цьому напрямі триватиме до повернення всіх незаконно
відчужених об’єктів (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
17.11).

ПОЛІТИКА
Украина требует прекращения огня на Донбассе.
Украина требует полного и неукоснительного выполнения первого
пункта Минских соглашений – прекращения ведения огня. Об этом заявила
по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске пресссекретарь представителя Украины, второго Президента Украины Л. Кучмы
Д. Олифер.
При этом она отметила, что обстрелы позиций Вооруженных сил
Украины не дают эффективно работать подгруппам по экономическим,
гуманитарным и политическим вопросам.
«СММ ОБСЕ по-прежнему не получила доступ к местам отвода
военной техники представителей отдельных районов Донецкой и Луганской
областей, а также не получила доступ на неподконтрольную Украине часть
украинско-российской границы», – отметила она.
Д. Олифер сообщила, что также Украина требует допуска
международных организаций и их экспертов, в частности, организации
«Врачи без границ», на территории отдельных районов Донецкой и
Луганской областей, для того чтобы обеспечить распределение гуманитарной
помощи среди мирных жителей этих территорий Донбасса.
«Обращаем внимание на необходимость активизации процесса обмена
незаконно удерживаемыми лицами, в настоящее время в решении этого
вопроса прогресса нет», – подчеркнула Д. Олифер (Минпром
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(http://minprom.ua). – 2015. – 17.11).
***
Представитель ОБСЕ: Минские соглашения могут быть выполнены
до конца года.
Как
сообщает
Интерфакс-Украина,
такое
мнение
выразил
спецпредставитель ОБСЕ М. Сайдик по итогам заседания трехсторонней
контактной группы, которое состоялось 18 ноября в Минске. Он, в частности,
призвал не спешить с техническим продлением комплекса мер на 2016 г.
«Еще достаточно времени в этом году. Я хочу, чтобы мы смогли
проработать все то, что можем. И до конца года дайте нам поработать, и
тогда мы дадим ответ», – подчеркнул М. Сайдик.
После встречи министров иностранных дел стран «Нормандской
четверки» 6 ноября глава МИД РФ С. Лавров заявлял, что выполнить все
условия, записанные в Минских соглашениях, до конца 2015 г. не получится
(Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 18.11).
***
ОБСЕ: стороны в Минске согласились сделать все для ускорения
освобождения больных и раненых пленных.
17 ноября участники заседания подгруппы по гуманитарным вопросам
согласились сделать все возможное для освобождения незаконно
удерживаемых лиц. Об этом сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ
в трехсторонней контактной группе по Украине М. Сайдик, передает УНН со
ссылкой на БЕЛТА.
Он добавил, что вместе с координатором этой подгруппы призывает все
стороны продемонстрировать всю гуманность в этом отношении.
Напомним, 17 ноября участники Трехсторонней контактной группы в
Минске во время заседания отметили необходимость активизировать обмен
пленными.
Ранее, 13 ноября, советник председателя Службы безопасности Украины
Ю. Тандит сообщил, что террористы удерживают в заложниках 144 человека,
2941 – уже освобождены (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. –
17.11).
***
РФ отказалась от предложения Украины и ЕС.
Вариант, предложенный Украиной и ЕС для урегулирования торговых
споров, не устроил Российскую Федерацию. Об этом сообщил министр
экономического развития РФ А. Улюкаев.
По его словам, предложенный вариант не предполагает никаких
обязательств со стороны Киева и Брюсселя, но накладывает определенные
обязательства на Москву.
Украина и ЕС выступают против подписания юридически обязывающих
документов с Россией по экономической ассоциации между Киевом и
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Брюсселем, подчеркнул А.Улюкаев.
Экспертные обсуждения по вопросу ассоциации Украина – ЕС прошли
9–10 ноября, и А. Улюкаев отрицательно ответил на вопрос, есть ли какие-то
подвижки в переговорах после этих консультаций.
Он не исключил проведение еще одной встречи между сторонами на
уровне министров. «Не знаю, может быть, и еще потребуется провести. Если
вдруг окажется, что партнеры готовы сдвинуться в правильном направлении,
то, наверное, будет смысл снова встретиться. Но пока мы больших оснований
для этого не видим», – резюмировал глава Минэкономразвития РФ
(Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 17.11).
***
США не комментируют предложение РФ по долгу Киева.
Госдепартамент США знаком с предложением российского президента
В. Путина о реструктуризации долга Украины, сообщил представитель
госдепартамента во вторник, отказавшись комментировать отношение
ведомства
к
этому
предложению
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3591425-ssha-ne-kommentyruuitpredlozhenye-rf-po-dolhu-kyeva).
«Мы видели это сообщение, но хотели бы отправить вас к
заинтересованным сторонам для дальнейших подробностей», – сообщил
представитель ведомства в ответ на соответствующий вопрос РИА Новости.
Минфин США пока не ответил на запрос агентства. Однако известно,
что министерство выразило готовность рассмотреть предоставление Украине
еще 1 млрд дол. кредитных гарантий к уже выданным 2 млрд, об этом в
рамках визита в Украину в середине ноября заявил глава минфина Дж. Лью.
Тогда же он призвал Россию к переговорам по украинскому долгу,
поскольку это важно для обеих сторон и для стабильности региона в целом.
Напомним, в понедельник В. Путин в рамках саммита G20 в Анкаре
заявил, что Россия готова реструктурировать долг Украины на 3 млрд дол.,
разрешив погашать по 1 млрд в 2016–2018 гг., при условии гарантий по нему
от властей США или ЕС, либо одного из международных финансовых
институтов.
Международный валютный фонд сообщил, что ожидает итогов
переговоров по этому предложению между Украиной и РФ, но в целом
считает этот шаг России позитивным.
В понедельник в украинском Минфине сообщили, что там не могут
прокомментировать предложенный Россией вариант реструктуризации
еврооблигаций на 3 млрд дол., погашение которых наступает в конце декабря
2015 г., поскольку ведомство не получало никаких официальных
предложений
от
российской
стороны
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 18.11).
Россия

готова

обсудить

с

***
Украиной

свои

предложения

по
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реструктуризации ее долга в 3 млрд дол., если они будут поддержаны
МВФ. Об этом сообщил глава Минфина РФ А. Силуанов, передает УНН со
ссылкой на РИА Новости.
«Мы направили все предложения в МВФ. Поскольку МВФ формирует
программу помощи Украине и поскольку мы говорим о реструктуризации, то
вопрос о дополнительных объемах финансирования должен решаться через
программу. Это раз. И через акционеров фонда – это два», – сказал
А.Силуанов.
«Нам важно понимание этих предложений со стороны МВФ, ключевых
акционеров и, конечно, Украины», – добавил он (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 18.11).
***
РФ снова требует гарантий за отсрочку долга Киеву.
Россия примет гарантии США, ЕС или крупного банка в
реструктуризации
украинского
долга
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3591840-rf-snova-trebuet-harantyi-zaotsrochku-dolha-kyevu).
Реализация реструктуризации долга Украины перед РФ в случае ее
одобрения может сопровождаться гарантией США либо ЕС, либо крупного
банка, заявил министр финансов России А. Силуанов.
«Предложение о реструктуризации на три года должно сопровождаться
гарантиями реализации украинской стороной этого предложения со стороны
либо США, либо ЕС, либо крупного банка по согласованию с РФ», – сказал
он.
Министр напомнил, что РФ сделала предложение о реструктуризации
задолженности Украины в сумме 3 млрд дол. в течение трех лет равными
долями, по 1 млрд дол. начиная с 2016 г. «При этом в текущем году
обязательства Украины, по предложению РФ, должны составлять только
сумму процентов, которые украинская сторона должна заплатить РФ в
2015 году, речь идет о $75 млн», – сказал он.
По его словам, вопрос уплаты процентов по реструктуризируемой
задолженности Россия готова обсуждать. «Это переговорная позиция. Об
этом мы договаривались в ходе рассмотрения этого вопроса с директоромраспорядителем МВФ, а также в ходе двусторонних переговоров с
ключевыми участниками МВФ», – сказал министр.
«Если наше предложение будет поддержано до 8 декабря, о чем мы
просили, то мы готовы провести более широкие консультации с украинской
стороной, МВФ, с другими участниками этого вопроса и обсудить
конкретные детали нашего предложения, чтобы они были приемлемы как для
российской стороны, так и для коллег из МВФ, а также коллег из Украины»,
– отметил он (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 18.11).
***
Давление на Россию сохранится для реализации ею минских
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обязательств – В. Нуланд.
Помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и
Евразии В. Нуланд сказала, что нужно продолжать давить на Россию для
выполнения ею всех обязательств согласно Минским соглашениям, передает
УНН со ссылкой на ее заявление, опубликованное на сайте Госдепартамента
США.
«Мы ввели последовательно жесткие этапы санкций, чтобы посадить
Россию за стол переговоров, мы поддержали дипломатическое
урегулирование конфликта с помощью минских соглашений и переговоров в
нормандском формате во главе с Германией и Францией. Мы должны
сохранять давление на Россию и ее сообщников-сепаратистов для
завершения реализации невыполненных обязательств по минскому
договору», – отметила она.
По ее словам, нужно, чтобы были освобождены все заложники, имели
доступ на Донбасс гуманитарные подразделения ООН, неправительственные
организации и украинские правительственные учреждения по оказанию
помощи.
Также В. Нуланд добавила, что необходимо провести выборы на
Донбассе в соответствии с украинским законодательством и с участием
наблюдательной миссии за выборами Бюро демократических институтов и
прав человека ОБСЕ, также необходим вывод из Украины всех иностранных
сил и вооружения, а также возвращение контроля Украины над
государственной границей.
«Санкции являются неотъемлемым инструментом, чтобы держать
Россию ответственной. Они должны быть продолжены, пока минские
соглашения не будут полностью реализованы. И мы должны сохранять в
силе наши санкции, связанные с Крымом, до тех пор, пока Россия не вернет
полуостров Украине», – подытожила В. Нуланд.
Как сообщал УНН, 5 ноября В. Нуланд заявила, что возвращение
Украине оккупированных территорий будет зависеть от давления на РФ и
сепаратистов (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 18.11).
***
ЦИК приняла ряд решений по местным выборам.
Центральная избирательная комиссия постановила до 26 ноября
изготовить именные списки избирателей в Мариуполе и Красноармейске
Донецкой области в соответствии с установленной формой. Такое решение
принято на заседании ЦИК вечером 17 ноября.
ЦИК также постановила уничтожить ранее изготовленные списки. ЦИК
утвердила форму избирательных бюллетеней для голосования на выборах
местной власти в Мариуполе и Красноармейске, назначенных на 29 ноября.
Кроме того, ЦИК направила обращения в УСБУ по Донецкой области и
ГУ Национальной полиции по Донецкой области с просьбой обеспечить
сохранность напечатанных бюллетеней для голосования.
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Также ЦИК внесла изменения в состав пяти территориальных
избиркомов по обращениям политсил, которые просили заменить своих
представителей.
В частности, заменен представитель партии «Наш край» в Харьковском
райизбиркоме, от партии «Совесть нации» – в Новокаховском горизбиркоме,
от «Народного фронта» – в Херсонском горизбиркоме и Верховинском
райизбиркоме Ивано-Франковской области, от ВО «Батькивщина» – в
Межигорском
райизбиркоме
Закарпатской
области
(Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 18.11).
***
Партия «Оппозиционный блок» исключает возможность участия в
коалициях в местных советах вместе с представителями провластных
партий. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном
сайте политсилы.
«Власть, коалиционное парламентское большинство несет полную
ответственность за развал экономики и потерю миллионов рабочих мест,
отсутствие обещанных реформ, тарифный геноцид и обнищание людей», –
пояснили в партии (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3591518-oppoblokyskluichyl-sozdanye-koalytsyi-s-provlastnymy-sylamy-na-mestakh).
При этом в Оппозиционном блоке назвали прошедшие в Украине
местные выборы «самыми грязными в истории украинской Независимости».
«Итоги таких выборов не имеют ничего общего с принципами
европейской демократии, о которых заявляют власти. Растоптав
избирательное право, законы и Конституцию, путем шантажа и запугивания
действующая власть сегодня пытается формировать “лояльные” местные
советы», – говорится в заявлении.
Ранее в Оппозиционном блоке заявили, что выборы мэра Николаева
были сфальсифицированы (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 18.11).
***
Криворожский избирком заминировали, после того как Ю. Милобог
не представил доказательств.
На заседании комиссии проигравший во втором туре выборов мэра
Кривого Рога Ю. Милобог обещал предоставить якобы имеющиеся у него
доказательства фальсификации выборов. При этом в день голосования
15 ноября не было зафиксировано никаких жалоб и актов о нарушениях ни в
участковых, ни в районных избирательных комиссиях, пишет издание
«Днепр. Главное».
Однако несмотря на обещания, на заседание комиссии Ю. Милобог так
и не явился. Вместо этого народный депутат С. Семенченко, люди в
камуфляже с шевронами батальона Кривбасс и УКРОПА, а также
представители «Самопомочи» оказывали давление на председателя
городской комиссии, не позволяя начать заседание. Они срывали заседание,
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ожидая Ю. Милобога.
После того как глава комиссии потребовал прекратить давление и
создать наконец условия для работы комиссии, часть представителей
проигравшего кандидата вышли. Уже через несколько минут прозвучал
звонок на «102» о том, что здание горизбиркома заминировано.
Как известно, во втором туре выборов мэра Кривого Рога победил
действующий городской голова Ю. Вилкул.
Об этом информация уже размещена на официальном сайте
Центральной избирательной комиссии. Результаты голосования были
подтверждены параллельным подсчетом голосов, который проводили
представители других политических партий Криворожья – БПП,
Батькивщины, Радикальной партии О. Ляшко.
Международные наблюдатели, следившие за ходом выборов и
подсчетом голосов, также заявили, что второй тур выбор мэра города
полностью легитимен и признали победу Ю. Вилкула (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 17.11).
***
Горизбирком Кривого Рога, большинство в котором составляют
демократические силы, официально зарегистрировал Ю. Вилкула мэром.
Об этом сообщает УНН.
Городская избирательная комиссия Кривого Рога, большинство в
котором составляют БПП, Батькивщина, Народный фронт, Радикальная
партия и другие демократические силы, официально зарегистрировала
Ю. Вилкула мэром Кривого Рога. За это решение проголосовало 11 из
18 членов комиссии. На заседании комиссии присутствовали международные
наблюдатели от ОБСЕ и мониторинговой миссии международной
общественной организации «Политическая инициатива».
На сессии горсовета новоизбранный мэр Кривого Рога Ю. Вилкул
поблагодарил земляков за поддержку. «Я буду работать на благо каждого
жителя Кривого Рог и нашей родной Украины», – подчеркнул Ю. Вилкул.
По оценкам международных наблюдателей из Бельгии и Польши,
выборы прошли в соответствии с установленными нормами (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 18.11).
***
Мэром Хмельницкого стал А. Симчишин.
17 ноября на заседании Хмельницкой городской избирательной
комиссии объявили официальные результаты выборов городского главы.
Согласно утвержденным протоколам, победу одержал А. Симчишин. Об этом
корреспонденту УНН сообщил глава Хмельницкой ТИК В. Квасницкий.
За представителя ВО «Свобода» А.Симчишина проголосовали
41 943 жителя города Хмельницкого.
За самовыдвиженца К. Чернилевского – отдали свои голоса
27 008 жителей областного центра. В голосовании приняли участие
69 911 избирателей. Во втором туре выборов приняли участие
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68 951 избиратель. Недействительными признали 960 бюллетеней.
Голосовали по месту пребывания («на дому») 1462 избирателя. Так, за
А. Симчишина проголосовали 59,99 % избирателей, принявших участие в
голосовании. За К. Чернилевского – 38,63 % голосов. Недействительных
бюллетеней – 1,37 %.
Глава ТИК также сообщил, что, согласно законодательству, участники
избирательной гонки имеют пять дней для обжалования протокола, которым
установлены результаты выборов городского главы (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 18.11).
***
Оппоблок заявляет, что по выборам в Киеве завели дело.
В Оппозиционном блоке заявляют, что по факту получения киевскими
избирательными комиссиями большего количества бюллетеней, чем было
официально напечатано, открыто уголовное производство. Об этом сообщил
лидер
киевского
Оппоблока
А.
Пузанов
(http://korrespondent.net/city/kiev/3591763-oppoblok-zaiavliaet-chto-po-vyboramv-kyeve-zavely-delo)/
«Органам правопорядка потребовалось почти две недели на то, чтобы
открыть уголовное производство в ситуации, когда закон явно нарушен.
Надеюсь, полиции удастся пролить свет на происхождение дополнительных
бюллетеней, а также выяснить, сколько на самом деле их было отпечатано»,
– заявил А. Пузанов.
Напомним, Оппозиционный блок обратился с заявлениями в МВД и
прокуратуру по факту фальсификации результатов местных выборов.
Прямым доказательством фальсификации оппозиция считает расхождение
цифр в протоколе Киевской городской избирательной комиссии, который
был утвержден 2 ноября 2015 г. Согласно этому документу, в Киеве было
напечатано 2 163 012 бюллетеней, а выдано на участках на 2165 больше –
2 165 177 штук (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
18.11).
***
В Харькове митинг: горсовет оцепили силовики.
Городской совет Харькова взят в плотное кольцо силовиками. Усиление
произошло из-за того, что активисты города собрались на пикет возле
админздания, сообщает издание ТТ-Инфо.
Сообщается, что активисты призывают граждан задержать мэра
Г.
Кернеса
и
передать
его
в
полицию
(http://korrespondent.net/city/kharkov/3591524-v-kharkove-mytynh-horsovetotsepyly-sylovyky).
По данным 112 Украина, около горсовета собрались около
200 активистов 30 общественных организаций.
«Они планируют передать коллективное обращение, у них есть четыре
вопроса к городскому совету. Во-первых, они требуют открытого городского
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совета, чтобы доступ общественности к сессии совета был открытым. Также
они требуют реструктуризации органов городского совета и сокращения
штата работников, который сейчас составляет 2500 человек. Еще они
выступают против монополии власти на назначение секретаря горсовета, и
один из самых болезненных вопросов остается вопрос декоммунизации и
переименования улиц», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что возле горсовета присутствуют представители
батальона Восточный корпус, Азова, Правого сектора.
Отметим, на 18 ноября в Харькове назначена первая сессия горсовета
депутатов нового, седьмого созыва. Как сообщалось, в результате местных
выборов в Украине в Харьковский облсовет прошли шесть партий. На
выборах мэра с результатом 65,8 % голосов победил Г. Кернес
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 18.11).
***
Мэр Харькова Г. Кернес был переизбран на второй срок и 18 ноября
принес присягу на верность общине. Об этом стало известно в ходе
заседания первой сессии седьмого созыва городского совета Харькова,
передает корреспондент УНН.
Таким образом, Г. Кернесу вручили удостоверение и атрибуты
городского главы Харькова.
В то же время Г. Кернес во время заседания сессии городского совета
прокомментировал митинг, который организовали под стенами мэрии
активисты. «Что касается Харьковского горсовета, то он открыт и вы можете
принимать участие в его жизни. Хочу сказать, что сессия проходит публично,
поэтому не нужно отвлекать правоохранителей», – заявил он.
Мэр Харькова также добавил, что секретарем горсовета будет
представитель партии «Видродження», которая победила на местных
выборах в Харькове.
Напомним, по результатам местных выборов в Харьковский горсовет
прошли партии «Видродження», «Самопомич», «Блок Петра Порошенко
«Солидарность» и «Наш край». Об этом сообщили в Харьковской городской
избирательной комиссии.
Больше всего депутатских мандатов (57) получила партия
«Видродження», которая поддерживает переизбранного городским главой
Харькова Г. Кернеса. На втором месте оказалась «Самопомич» с
13 мандатами. «Блок Петра Порошенко «Солидарность» и «Наш край»
получили по семь мандатов (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 18.11).
***
ГПУ: Высший админсуд не возвращал И. Мосийчуку депутатскую
неприкосновенность.
Высший административный суд Украины не возвращал народному
депутату от Радикальной партии И. Мосийчуку депутатскую
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неприкосновенность. Об этом в эфире телеканала «112» заявил прокурор
Генеральной прокуратуры В. Куценко.
«Официально заявляю, что никто неприкосновенность Мосийчуку не
вернул, поскольку решение суда не вступило в законную силу. Если оно в
законную силу вступит, то мы можем говорить о возвращении Мосийчуку
неприкосновенности, но сейчас неприкосновенности у господина Мосийчука
нет», – подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура готовит документы для
обжалования решения Высшего административного суда о признании
незаконным постановления Верховной Рады о привлечении к уголовной
ответственности народного депутата И. Мосийчука и будет настаивать на
содержании политика под стражей.
17 ноября ВАСУ удовлетворил иск И. Мосийчука к Верховной Раде о
признании незаконным и отмене постановления парламента о даче согласия
на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.
Также 17 ноября Печерский райсуд Киева перенес на 20 ноября
рассмотрение ходатайства ГПУ о продлении сроков содержания
И. Мосийчука под стражей (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. –
17.11).
***
Защита украинской летчицы Н. Савченко подала заявление об
отводе всей коллегии судей, рассматривающей ее дело. Об этом сообщает
Интерфакс.
В российском Донецке Ростовской области проходит суд над
Н. Савченко, которую обвиняют в убийстве двух российских журналистов на
Донбассе,
погибших
в
июне 2014
г.
в
районе
Луганска
(http://korrespondent.net/ukraine/3591739-zaschyta-savchenko-potrebovalaotvoda-sudei).
«Заявляю отвод всей коллегии судей. Мы уже отмечали, что суд
происходит с обвинительным уклоном. Нынешнее судебное заседание не
является законным», – сказал адвокат Н. Полозов.
Подсудимая поддержала требование об отводе судей.
«С самого начала, когда начинался этот суд, я заявляла, что не доверяю
суду и не доверяю прокурору. Вы для меня все марионетки. Не будет вас,
будут другие. Я прошу вас – уйдите, – и поддерживаю заявление своих
адвокатов», – сказала она (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 18.11).

ЕКОНОМІКА
Министерство финансов планирует в ближайшие недели подать в
Верховную Раду проект нового Налогового кодекса. Об этом написала
министр финансов Н. Яресько на своей странице в микроблоге Twitter.
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«Ряд законопроектов относительно структурных реформ, новый
Налоговый кодекс и проект госбюджета-2016 планируем подать в Верховную
Раду в ближайшие недели», – написала она.
Н. Яресько выразила уверенность, что данные документы должны
создать основу для экономической стабильности и роста в Украине.
Как известно, на сегодняшний день существует два основных проекта
налоговой реформы – правительственный и парламентский. Оба проекта
подразумевают снижение налоговых ставок. Однако правительственный
проект предполагает постепенное снижение ставок и рост дефицита бюджета
до 60 млрд грн. Парламентский проект является более либеральным,
предполагает резкое снижение ставок, что, по подсчетам аналитиков, может
сформировать дефицит в размере не менее 200–207 млрд грн (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 17.11).
***
С 1 января 2015 г. сельское хозяйство Украины недополучило
20 млрд грн. Об этом первый заместитель министра аграрной политики и
продовольствия Украины Я. Краснопольский сообщил на брифинге, передает
корреспондент УНН.
«Почему Минагрополитики против отмены спецрежима НДС: с 1 января
2015 г. уже были сделаны определенные изменения в Налоговый кодекс, как
результат – с/х фактчически недополучило 20 млрд грн, из которых самая
большая цифра – 10 млрд (5 %) – дополнительный импортный сбор», –
сказал он.
Напомним, в понедельник, 9 ноября, Национальный совет реформ
поддержал проект Единой и комплексной стратегии развития сельского
хозяйства и сельских территорий в Украине на 2015–2020 гг. (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 17.11).
***
Правительство РФ приняло решение ввести с 1 января продуктовое
эмбарго в отношении Украины. Об этом заявил министр экономического
развития РФ А. Улюкаев, сообщает ТАСС.
«Поскольку Украина присоединилась к санкциям против Российской
Федерации – экономическим, финансовым, мы приняли решение о
введении… защитных мер в виде продовольственного эмбарго. Просто это
решение имеет отсроченный характер. Оно тоже отсрочено до 1 января», –
сказал А. Улюкаев.
В России планировали ввести продовольственное эмбарго в отношении
Украины в случае, если представители России, Украины и Евросоюза не
смогут договориться по соглашению о зоне свободной торговли между
Украиной и ЕС.
Евросоюз уже сообщил о готовности к зоне свободной торговли с
Украиной (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 18.11).
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***
С начала 2015 г. налогоплательщики, которые применяют
упрощенную систему налогообложения, уплатили в бюджет почти
8,8 млрд грн единого налога. Из них в октябре уплачено 1,3 млрд грн,
передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В разрезе категорий плательщиков, физические лица-предприниматели в
течение 10 месяцев текущего года уплатили в бюджет 5 млрд 437,3 млн грн
данного налога, что на 1 млрд 44,1 млн грн больше, чем за аналогичный
период прошлого года. В частности, в октябре поступления составили 679,4
млн грн. Октябрьские поступления также превысили прошлогодний
показатель на 0,4 млн грн.
В свою очередь юридические лица-«упрощенцы» с начала года
направили в бюджет 3 млрд 333,1 млн грн единого налога, из которых
624,7 млн грн – в октябре.
Среди них плательщиками третьей группы в январе – октябре текущего
года уплачено 1 млрд 737,5 млн грн единого налога, из которых 185 млн грн
– оплачено в октябре.
Относительно четвертой группы налогоплательщиков – юридических
лиц, то ими в течение 10 месяцев текущего года уплачено в бюджет
1 млрд 595,6 млн грн единого налога. Октябрьские поступления составляют
439,7 млн грн.
Напомним, за первое полугодие Государственная фискальная служба
собрала 4,5 млрд грн единого налога (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 18.11).
***
Почти 60 % платежей в бюджет поступают от крупных
налогоплательщиков. Об этом во время встречи с миссией Европейского
департамента МВФ сообщил глава Государственной фискальной службы
Украины Р. Насиров, передает УНН.
«Наибольшее внимание правительство и ГФС уделяют крупным
налогоплательщикам. Около 1 700 таких компаний дают бюджету почти
60 процентов платежей. Вполне логично, что мы в первую очередь
реформировали именно Офис крупных плательщиков налогов, обеспечив им
максимальный сервис, автоматический возврат НДС и ряд других новаций. В
ближайшем будущем мы планируем для этих компаний отменить и почти все
проверки», – проинформировал Р. Насиров (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 18.11).
***
Остатки каменного угля и сырой нефти, включая газовый
конденсат, в Украине по состоянию на 1 ноября 2015 г. составляют
6 млн 658,3 тыс. т. Об этом УНН сообщили в Государственной службе
статистики.
В частности, по состоянию на 1 ноября 2015 г. остатки каменного угля
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составляют 6 млн 546,5 тыс. т, нефти сырой, включая газовый конденсат –
111,8 тыс. т.
Добавим, что по состоянию на 1 ноября 2015 г. в Украине остатки
бензина моторного составляют 171 тыс. т, дизельного топлива – 298,7 тыс. т,
мазутов – 1771,4 тыс. т.
Напомним, по состоянию на 1 ноября 2014 г. остатки угля каменного и
нефти сырой, включая газовый конденсат, в Украине составили
6 млн 35,2 тыс. т.
Также сообщается, что объем использования каменного угля в Украине
увеличился более чем на 13 %.
В октябре 2015 г. объем использования каменного угля в Украине
увеличилась по сравнению с сентябрем текущего года на 13,4 % до 4,365 млн
т, передает УНН со ссылкой на Госстатистики.
По данным Госстатистики, в октябре 2015 г. в Украине использование
природного газа увеличилось – на 27,7 % до 2,603 млн куб. м, использование
дизельного топлива увеличилось – на 0,4 % до 365,7 тыс. т, использование
топочных грузиков мазутов увеличилось – на 56,6 % до 41,5 тыс. т и
использование моторного бензина уменьшилось – на 0,2 % до 50,8 тыс. т.
В то же время, в октябре текущего года использование каменного угля в
Украине по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. увеличилось на 7 %
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 18.11).
***
На
Миколаївщині
відшкодували
втрати
сільськота
лісогосподарського виробництв.
З початку року в Миколаївській області сплачено 617,74 тис. грн у
порядку відшкодування втрат сільсько- та лісогосподарського виробництв.
Отримані кошти направлені до бюджетів різних рівнів та будуть використані
на поліпшення стану земель у регіоні.
Сумарно на спеціальних рахунках місцевих рад знаходиться 10,31 млн
грн коштів за відшкодування втрат сільсько- та лісогосподарського
виробництв. Із них на рахунках обласної ради – 637,5 тис. грн, міст обласного
значення – 291,9 тис. грн, районних рад – 1,03 млн грн, сільських, селищних і
міських рад – 8,36 млн грн.
Кошти, що надійшли в порядку відшкодування втрат сільсько- та
лісогосподарського виробництв, можуть використати на освоєння земель,
охорону земельного фонду, поліпшення угідь. Фінансовий ресурс може бути
спрямований на проведення інвентаризації та нормативної грошової оцінки
земель. Згідно з законодавством, використання коштів на будь-які інші
потреби забороняється (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
17.11).
***
Земельні аукціони на Херсонщині: бюджети отримуватимуть
більше 1,1 млн грн щорічно.
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У Херсонській області з початку року на земельних аукціонах продали
права оренди на 19 земельних ділянок загальною площею 731 га. До
бюджетів різних рівнів щорічно надходитиме 1,182 млн грн.
Землевпорядники на торгах віддали в оренду інвесторам вісім земельних
ділянок сільськогосподарського призначення. Загальна площа переданих у
користування земель становила 658 га. Під час конкурентної боротьби між
учасниками аукціону вартість оренди двох наділів зросла у два рази, ще
одного – втричі. Кінцевий розмір орендної плати за користування всіма
ділянками становив 899,5 тис. грн на рік.
Ще 11 ділянок несільськогосподарського призначення надали в оренду
за 283 тис. грн на рік. Загальна площа наділів становить 73,08 га.
Землевпорядники планують виставити на аукціон права оренди на 38
земельних ділянок площею 2,4 тис. га. Землі державної власності мають
несільськогосподарське призначення. Інвестори зможуть отримати в
користування наділи на території 10 районів Херсонської області. Частину
ділянок пропонуватимуть для оренди в комплексі з водними об’єктами
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 18.11).
***
Держфінінспекція в Закарпатській області за січень – жовтень
2015 р. відшкодувала втрат на 11,6 млн грн.
Фахівці Держфінінспекції в Закарпатській області протягом січня –
жовтня 2015 р. забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат
фінансових та матеріальних ресурсів, на суму 11,6 млн грн. Зокрема, до
бюджетів та на рахунки бюджетних установ, організацій і підприємств
додатково надійшло 3,5 млн грн.
За результатами контрольних заходів керівники місцевих органів влади,
підприємств, установ та організацій прийняли 64 управлінських рішення.
За матеріалами ревізій правоохоронні органи розпочали 28 досудових
розслідувань і вручили 14 повідомлень про підозру в скоєнні кримінального
правопорушення.
Для забезпечення відшкодування втрат фінансових ресурсів до суду
пред’явлено три позови на загальну суму 7,3 млн грн.
За допущені порушення 295 посадових осіб притягнуто до
адміністративної відповідальності, 85 – до дисциплінарної та матеріальної. Із
займаних посад звільнено двох осіб (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 18.11).
***
Миллиардер Дж. Сорос увеличил инвестиции в Украину.
Дж. Сорос стал совладельцем датского IT-аутсорсера Ciklum, у которого
в Украине – крупнейший офис разработки. В компании официально
подтвердили сделку, сообщает Ain.ua.
Фонд развития Украины Дж. Сороса выкупил полностью долю,
принадлежащую Horizon Capital (она составляла от 10 до 25 %), а также –
52

часть доли, которой владеет Majgaard Holdings Ltd, компания Т. Майгаарда,
основателя Ciklum.
«Это не только первая инвестиция в Украину, но и первая в сфере IT
services (аутсорсинг). Для всего IT приход нового инвестора на рынок очень
важен, тем более такого крупного», – говорит партнер AVentures
А. Колодюк, который выступил модератором в сделке.
Также стало известно и о второй сделке Дж. Сороса. В инвесткомпании
Dragon Capital сообщили, что миллиардер инвестировал в новый фонд
прямых инвестиций Dragon Capital New Ukraine Fund. Этот фонд будет
инвестировать в украинские компании. Soros Fund Management вошел в
проект через компанию Ukrainian Redevelopment Fund (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 18.11).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Частные кредиторы Украины могут не согласиться на предложение
РФ.
Частные кредиторы Украины, недавно договорившиеся об условиях
реструктуризации долга страны в рамках программы помощи МВФ, вряд ли
позволят Киеву согласиться на предложение России о порядке погашения
евробондов на 3 млрд дол. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник,
знакомый с позицией кредиторов.
Россия, несогласная на списание части долга, предложила Украине
выплачивать 1 млрд дол. ежегодно в течение трех лет, если Запад
предоставит гарантии.
Частные кредиторы договорились о списании 20 % и отсрочке начала
погашения долгов на четыре года, чтобы помочь стране снизить долговое
бремя.
По словам источника, знакомого с позицией кредиторов, предложенные
условия существенно отличаются от тех, на которые договорились участники
сделки.
«Без списаний эти условия едва ли можно сравнить (в условиях чистой
текущей стоимости) с теми, на которые договорились частные кредиторы.
Более того, это поставит под сомнение основные параметры долговой
операции,
продиктованные
МВФ,
в
условиях
первоначального
финансирования и предоставления ликвидности», – сказал он.
«До тех пор, пока долг будет классифицироваться как коммерческий (не
официальный), частный сектор вряд ли откажется от него», – сказал
источник, пожелавший остаться неназванным.
Россия считает, что евробонды должны классифицироваться как
государственный долг, в то время как, по мнению Украины, его следует
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рассматривать в качестве коммерческого. По словам источника,
переклассификация долга в государственный может изменить ситуацию.
«Тогда это вопрос к МВФ – он станет долгом перед “Парижским
клубом”», – сказал источник (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 17.11).
***
С начала 2015 г. Фонд гарантирования получил от
неплатежеспособных банков 3,6 млрд грн. Об этом говорится в сообщении
фонда.
Сумма денег, полученных фондом от банков в период ликвидации, по
состоянию на 11 ноября 2015 г. составляла 1,8 млрд грн, в том числе за
октябрь – ноябрь – 1 млрд грн.
Банки, которые погасили наиболее крупные суммы за последние два
месяца: Брокбизнесбанк, Актабанк, Банк Форум, БГ Банк, Надра, банк
«Киевская Русь» и «Златобанк».
Также на протяжении 2015 г. неплатежеспособные банки во время
временной администрации вернули деньги фонду в сумме более 1,8 млрд грн,
в том числе 1,6 млрд грн от Дельта Банка.
По состоянию на 11 ноября Фонд гарантирования выплатил вкладчикам
неплатежеспособных банков более 43 млрд грн, из которых в октябре –
ноябре – 9,8 млрд грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
18.11).
***
Фонд государственного имущества оценил Украинский банк
реконструкции и развития в почти 120 млн грн и уже на следующей
неделе планирует выставить на продажу. Об этом говорится в сообщении
фонда.
«По результатам независимого оценивания Фондом госимущества
утверждена стоимость государственного пакета акций Украинского банк
реконструкции и развития в количестве 235 986 шт., суммарной номинальной
стоимостью 117 993 00 грн, что составляет 99,9945 % уставного капитала
общества – 118 902 000 гривен», – говорится в сообщении.
Приватизация акций будет осуществляться на аукционе за денежные
средства.
Потенциальный покупатель существенной доли акций в банке обязан
сообщить о своих намерениях банку и Национальному банку Украины за три
месяца до покупки (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 18.11).

***
Украина на треть сократила экспорт и импорт товаров.
Профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января –
сентября 2015 г. составил 737 млн дол., что на 27,7 % больше показателя за
аналогичный период 2014 г. на уровне 577,3 млн дол. Об этом говорится в
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сообщении Государственной службы статистики.
В январе – сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года экспорт товаров из Украины снизился на 32,7 % – до 28,113 млрд дол.,
импорт – на 33,6 %, до 27,376 млрд дол. Коэффициент покрытия экспортом
импорта составил 1,03 (в январе – сентябре 2014 г. – 1,01). Внешнеторговые
операции в этот период проводились с партнерами из 212 стран мира.
Объем экспорта товаров в страны ЕС в январе – сентябре 2015 г. по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. снизился на 32,9 % – до
9,246 млрд дол. и составил 32,9 % в общем объеме экспорта.
Импорт товаров из стран ЕС за этот период снизился на 28,2 % – до
11,148 млрд дол. и составил 40,7 % в общем объеме импорта.
Объем экспорта товаров в Россию в январе – сентябре по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года снизился на 55,6 % – до 3,612 млрд
дол., объем импорта за этот период снизился на 47,9 % – до 5,471 млрд дол.
Данные приводятся без учета временно оккупированной территории
Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны
проведения антитеррористической операции.
Профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января –
августа 2015 г. составил 619,8 млн дол., что в 1,5 раза ниже показателя за
аналогичный период прошлого года на уровне 937,3 млн дол.
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 17.11).
***
Украинская нефтедобыча в октябре упала на 10 %.
В октябре 2015 г. добыча нефти и газового конденсата в Украине
сократилась на 10,4 % по сравнению с октябрем 2014 г., до 200 тыс. т. Об
этом «Українським Новинам» сообщил источник в Министерстве энергетики
и угольной промышленности.
Основная нефтедобывающая компания ПАО «Укрнефть» сократила в
октябре добычу нефти и конденсата на 11,3 %, до 138,53 тыс. т. ПАО
«Укргаздобыча» сократило добычу нефти и газового конденсата в октябре
2015 г. на 3,2 % по сравнению с октябрем 2014 г., до 43,37 тыс. т. Другие
предприятия сократили добычу нефти и конденсата в октябре 2015 г. на
18,6 % по сравнению с октябрем 2014 г., до 18,14 тыс. т.
В январе – октябре 2015 г. добыча нефти и конденсата сократилась на
9,6 % по сравнению с январем – октябрем 2014 г., до 2 046,4 тыс. т.
Как сообщалось, в сентябре 2015 г. добыча нефти и газового конденсата
сократилась на 11,4 % по сравнению с сентябрем 2014 г., до 193,4 тыс. т. В
2014 г. добыча нефти и конденсата сократилась на 8,2 % по сравнению с
2013 г., до 2 728,9 тыс. т (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 18.11).
***
Объемы розничной торговли в Украине падают уже 1,5 года подряд.
Об этом говорится в публикации издания Апостроф.
При этом по итогам октября падение составило 22,3 %. Темпы падения
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торговли опережают кризис 2008–2009 гг., подчеркивает издание.
«По мнению экспертов, такая ситуация говорит о том, что сокращаются
как официальные, та и неофициальные доходы населения», – говорится в
публикации.
Между тем именно развитие внутренней торговли помогает удерживать
на плаву экономики стран в кризисные периоды, отмечает бывший министр
экономики Украины В. Суслов. «Однако в период нынешнего кризиса из-за
бездействия правительства этот механизм не работает», – подчеркнул он.
Как сообщалось, Украина заняла последнюю строчку в рейтинге
благосостояния жителей Европы, составленном швейцарским банком Credit
Suisse. Первое место заняла Швейцария, где среднее состояние взрослого
жителя оценивается в 576 тыс. дол. Украина находится на последнем месте с
показателем 1437 дол. Несколько лучше ситуация обстоит в Беларуси –
1551 дол., а третье место с конца с довольно большим отрывом от дна
занимает Молдова – 3104 дол. на человека (Минпром (http://minprom.ua). –
2015. – 17.11).
***
Уровень безработицы в Украине в октябре 2015 г. снизился по
сравнению с предыдущим месяцем. Зарегистрированных безработных
украинцев на сегодняшний день насчитывается 394 100 человек по
сравнению с 407 400 в сентябре. Об этом сообщает Государственная служба
статистики.
Средний размер пособия по безработице в октябре уменьшился до
1373 гривен (в сентябре – 1387 грн).
Из общего количества безработных в октябре 251 000 женщин и
143 100 мужчин.
Это без учета временно оккупированной территории Крыма,
г. Севастополя и части зоны проведения АТО (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 18.11).
***
Греции согласны выделить 12 млрд евро.
Греция договорилась с кредиторами о предоставлении ей 12 млрд евро
(12,9 млрд дол.). 2 млрд евро из этой суммы должны пойти на срочные
нужды правительства, оставшиеся 10 млрд евро – на рекапитализацию
банков.
Об этом сообщил председатель Еврогруппы Й. Дейсселблум, добавив,
что деньги будут перечислены после того, как парламент Греции утвердит
пакет согласованных реформ. С аналогичным заявлением выступил и
еврокомиссар по экономике и финансам П. Московиси. «Мы ожидаем
окончания процесса вскоре после того, как греческий парламент одобрит
необходимые законодательные нормы в четверг», – сказал он на прессконференции в Брюсселе.
В число кредиторов страны входят Европейский центральный банк,
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Международный валютный фонд, правительства стран еврозоны и
Европейский фонд финансовой стабильности. Согласно договоренности,
достигнутой еще в августе, Афины должны получить от них в общей
сложности 86 млрд евро на оздоровление экономики, а взамен обязаны
принять жесткие меры экономии и осуществить реформы – 48 различных
мер.
Часть этих мер уже приняты. В октябре греческие парламентарии
проголосовали за сокращение размера пенсий, повышение возраста выхода
на пенсию до 67 лет, повышение налогов на доходы от сдачи недвижимости в
аренду.
До последнего момента камнем преткновения на переговорах с
кредиторами оставался вопрос о том, что делать с необслуживаемыми
ипотечными, потребительскими и предпринимательскими кредитами, сумма
которых составляет порядка 107 млрд евро. Греческие власти соглашались на
реструктуризацию этих кредитов на более мягких условиях, чем того хотели
кредиторы.
На прошлой неделе полицейские в Афинах применили слезоточивый газ
для разгона демонстрантов, протестующих против жесткого экономического
курса властей (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 17.11).
***
В РФ заявили о самом масштабном банковском кризисе за 20 лет.
Несмотря на тяжесть ситуации в банковской сфере, она пока поддается
контролю, заявили в Сбербанке РФ.
«Сбербанк» рассматривает происходящее в российской банковской
системе как масштабный кризис, заявил глава банка Г. Греф. Он оговорился,
что, несмотря на тяжесть ситуации, она пока поддается контролю.
«Все, что мы сейчас видим – это масштабный банковский кризис. Мы
видим нулевую прибыль банковского сектора, громадное формирование
резервов. Не хочется лишний раз наступать на больную мозоль, но мы видим,
с каким темпом Банку России приходится очищать банковский сектор от
огромного количества банков, которые таковыми практически не являются»,
– сказал он журналистам во вторник.
«Я не помню, чтобы такая ситуация с конца 1990-х была – такой
ситуации не было никогда. За последние 20 лет, во всяком случае, первый,
наверное, сложный такой, затяжной кризис», – заметил банкир.
Ситуация могла быть хуже, если бы российские власти не выделили
1 трлн р. на докапитализацию банков, признал он.
О грядущем банковском кризисе глава «Сбербанка» говорил еще в
начале этого года в ходе Гайдаровского форума.
«Триггеров замедления экономики три: собственно структурное
замедление экономики, геополитическая ситуация вокруг России и ситуация
с ценами на нефть – этот фактор становится ключевым», – отмечал он тогда.
Вместе с тем первый зампред ЦБ А. Симановский заявил во вторник,
17 ноября, что не видит признаков банковского кризиса в России, сообщает
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Интерфакс.
«Кризиса нет, есть непростая, но рабочая ситуация, как она была
некоторое время назад. Ситуация по объективным данным потихонечку
улучшается. Есть обстоятельства, которые указывают на экономическое
улучшение, пока слабое и малозаметное», – добавил он (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 17.11).
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