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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко:
"Ми здатні захистити державу"
4 листопада на засіданні РНБО України в Києві, ініційованому
Президентом України П. Порошенком, обговорювали ситуацію в Донбасі, а
також питання державної та енергетичної безпеки держави.
Відкриваючи засідання Ради національної безпеки і оборони України,
Президент П. Порошенко заявив, що Україна розглядає вирішення проблем
на Сході виключно мирним шляхом і буде відповідально ставитися до
виконання Мінських домовленостей, проте готуватиметься до рішучих дій на
випадок негативного сценарію.
Він повідомив, що як Верховний Головнокомандувач дав відповідні
доручення начальнику Генерального штабу та міністру оборони. "Сьогодні
сформовані декілька нових частин і з’єднань, які дозволять вже зараз
перекрити можливі наступи в напрямках Маріуполя-Бердянська, Харкова і
північніше Луганська, Дніпропетровської області", - заявив Президент.
За словами глави держави, план зі спорудження фортифікаційних
споруд першої, другої і третьої лінії чітко виконується. "Забезпечення наших
Збройних сил новітньою технікою, як наступальною, так і розвідувальною, і
системами управління вогнем триває достатньо ефективно", - сказав
Президент.
П. Порошенко повідомив, що запропонує РНБО розглянути питання про
внесення до Верховної Ради подання по скасуванню дії Закону про
особливості місцевого самоврядування в деяких районах Донецької та
Луганської областей.
П. Порошенко висловив переконання, що РНБО і Верховна Рада
підтримають таке рішення і скасують дію цього Закону "як такого, який
відіграв свою надзвичайну роль".
Президент підкреслив, що скасування цього Закону не означає відхід від
Мінських домовленостей. За його словами, Київ буде готовий прийняти
новий Закон за таких умов: стійкого припинення вогню, відведення військ від
лінії зіткнення, чіткої демаркації лінії зіткнення, яка зафіксована 5 вересня у
Мінському протоколі, звільнення всіх заручників, в тому числі і тих, хто
незаконно утримується на території Російської Федерації, а також за умов
скасування незаконного виборчого фарсу від 2 листопада.
Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення, яким
рекомендує Президенту України внести до парламенту законопроект про
скасування особливого режиму самоврядування в окремих районах
Донецької та Луганської областей.
Також РНБО України доручила розробити законодавчі акти, які б
регулювали економічну і податкову діяльність на окремих територіях в
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Донецькій і Луганській областях (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/31539.html). – 2014. –
4.11).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб СІАЗ НБУВ

Коаліційні процеси в українському парламенті:
оцінки та прогнози
Україна обрала новий склад Верховної Ради. Хоча офіційні результати
Центральна виборча комісія ще не оголосила, нині вже відомо, які партії
подолали 5% бар’єр та хто з політиків спромігся отримати максимальну
кількість голосів у мажоритарних округах. За попередніми даними, з
урахуванням результатів з округів, «Блок Петра Порошенка» зможе створити
фракцію зі 132 депутатів, «Народний фронт» отримає 83 мандати,
«Самопоміч» – 33, «Опозиційний блок» – 29, Радикальна партія – 22,
«Батьківщина» – 19. Остаточна чисельність фракцій стане очевидною, коли зі
своїми симпатіями визначаться самовисуванці, яких виявилося близько сотні.
Найголовнішим підсумком позачергових парламентських виборів має
стати успішність коаліційного процесу, адже саме заради створення дієвої
коаліції, здатної підтримувати президентські та урядові ініціативи, й було
ініційоване перезавантаження Верховної Ради. Висловлювалися навіть
сподівання на можливість створення однопартійної більшості, основою для
якої стала б президентська партія, яка згодом трансформавалася у "Блок
Петра Порошенка" (БПП). Понад 50% голосів, отриманих П. Порошенком на
президентських виборах у травні не залишали сумнівів щодо лідерства БПП
у парламентських перегонах. Однак результат виявився не таким
тріумфальним, як розраховували у штабі блоку - «Блок Петра Порошенка»
підтримало 21,82% виборців, які взяли участь у голосуванні.
Водночас доволі неочікуваний успіх «Народного фронту» (НФ) А.
Яценюка, який хоч і з невеликим відривом, але випередив президентський
блок за партійними списками, дав підстави А. Яценюку претендувати на
посаду Прем’єр-міністра і реально впливати на конфігурацію та принципи
діяльності коаліції. Зважаючи ж на нинішню організацію української влади за
принципами парламентсько-президентської республіки, де повноваження і
вплив Прем’єр-міністра та Президента фактично урівноважені, очевидно, що
політична сила, яка стане основою коаліції в парламенті, отримує можливість
створювати сприятливі умови для їх перерозподілу.
Згідно з Конституцією, процес створення коаліції може тривати
впродовж місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради нового
скликання. Однак експерти переконують, що за нинішніх політичних умов
домовлятися треба значно швидше. На думку провідного експерта політико3

правових програм Центру Разумкова В. Замятіна, «діяти треба дуже швидко і
дуже ефективно. У нас є дуже сумний досвід формування коаліції у 2006
році, 2007-му, приклад війни за повноваження між Президентом і Прем’єрміністром. Тепер усім сторонам треба домовлятися, знаходити компроміс», –
вважає фахівець.
Як відомо, право формувати коаліцію із партнерами, гарантовано
отримуючи при цьому крісло прем’єр-міністра України має партія, яка
набрала більшість голосів виборців. Утім, основні партії-партнери – БПП та
НФ, отримавши майже однаковий результат за партійними списками, відразу
розпочали інформаційну війну за право домінування в створенні коаліції та
кадрових призначеннях в майбутньому Кабміні.
29 жовтня і Президент, і Прем'єр представили свої варіанти коаліційної
угоди. Проект від П. Порошенка офіційно оприлюднили на сайті
президентської партії «Солідарність». У своєму варіанті коаліційної угоди
Президент взяв за основу свою стратегію реформ «Україна-2020». Головна
мета документа – провести за шість років всі необхідні реформи, щоб вже в
2020 р. подати заявку на членство в ЄС. На прес-конференції БПП, яку
проводив віце-прем’єр В. Гройсман, було оголошено про перемогу
президентської політсили у виборчих перегонах. «По абсолютній більшості
підтримки українців – як за партійний список, так і за мажоритарними
округами – ми стали лідерами», – зазначив В. Гройсман.
Водночас у «Народному фронті» побачили іншого переможця - себе. На
прес-конференції, присвяченій ініціативам зі створення коаліції і формування
нового Кабміну Прем’єр А. Яценюк заявив, що «Партія "Народний Фронт"
посіла перше місце і готова почати формування коаліції. Текст угоди, який
ми пропонуємо – на 2,5 сторінки. Ще стільки ж займає перелік 36 законів, які
потрібно прийняти до кінця року. Я пропоную назву коаліції "Європейська
Україна", – заявив А. Яценюк. – Я звертаюся до БПП, як основного партнера,
і пропоную до офіційного та публічного формування коаліції Юлію
Тимошенко і "Самопоміч" Андрія Садового».
В БПП ніяк не відреагували на заяву А. Яценюка. Натомість П.
Порошенко ще раз нагадав про перемогу на виборах: «Мені приємно, що моя
політсила здобула переконливу перемогу – фракція матиме більше 130
депутатів». А ось глава виборчого штабу В. Ковальчук пішов далі, заявивши,
що окрім А. Яценюка є й інші кандидати на пост Прем'єра. І крім
представника президентської політсили, віце-прем'єра В. Гройсмана, на
думку В. Ковальчука, свого претендента напевне висуне і «Самопоміч».
Не залишилася осторонь і Ю. Тимошенко, заявивши про готовність
участі «Батьківщини» в коаліції. До того ж, на думку Ю. Тимошенко, в нову
парламентську більшість мають увійти п'ять політичних сил, тобто, і
Радикальна партія.
Таке «перетягування» перемоги між двома провладними партіями
спонукало експертів до проведення аналогії з протистоянням Прем'єра Ю.
Тимошенко і Президента В. Ющенка в 2005 р. Однак нині, на їхню думку,
ймовірність досягнення компромісу досить висока, за умови створення
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узгодженого варіанту коаліційної угоди, розробленого всіма учасниками
майбутньої більшості.
Задля розуміння вихідних позицій авторів обох проектів коаліційних
угод та аналізу їх змісту з точки зору владних перспектив Президента та
майбутнього Премєра, варто порівняти зміст цих документів. Насамперед
слід зауважити, що у проекті коаліційної угоди, який розробила команда П.
Порошенка, – 48 сторінок.
Умовно можна виділити п’ять основних параметрів, які хоче змінити
президентська команда: повноваження Кабміну і коаліції в Раді; оновлення
влади і боротьба з корупцією; децентралізація та реформа державної влади;
реформа силового блоку і оборони; податки та фінанси.
Зокрема, у проекті коаліційної угоди від «Блоку Петра Порошенка»
привертають увагу нові ідеї, що стосуються робочих, а фактично керівних
органів коаліції. Це Рада коаліції і Збори коаліції. Угодою передбачається,
що Рада коаліції буде складатися з представників фракцій, які увійдуть до
майбутньої коаліції. Орган формуватиметься на пропорційній основі. У П.
Порошенка пропонують, щоб фракції призначили по одному своєму
представнику від кожних 15 її членів. Обов'язкова умова – до складу коаліції
має входити глава фракції. Передбачається, що саме вони будуть
співголовами Ради.
Виходячи з того, що «Блок Петра Порошенка» може провести до
Верховної Ради 132 депутата з урахуванням мажоритарників, у Раді коаліції
БПП отримає дев'ять представників, тоді як «Народний фронт» – не більше
шести, а «Самопоміч» лише два. Тобто, більшість в Раді коаліції вже
контролюється П. Порошенком.
Рада коаліції може приймати спільні рішення більшістю голосів за
умови присутності 2/3 її членів на засіданні.
Пропозиція по створенню Ради коаліції і Зборів коаліції викликала
невдоволення у деяких членів партії «Народний фронт». «Складається вперте
враження, що партія, яка отримала на виборах приблизно на 15% менше
очікуваного, починає винаходити милиці для того, щоб залишити за собою
контроль над Радою і урядом. Що це за органи, як вони узгоджуються з
законом про регламент і Конституцією – взагалі не зрозуміло», – написав у
Facebook один із членів «НФ» С. Висоцький.
У «Блоці Петра Порошенка» пропонують наділити Раду коаліції
широкими повноваженнями – можливістю вирішувати всі оперативні і
поточні питання. З тією лише умовою, що рішення Ради не повинні
суперечити умовам Коаліційної угоди та рішенням Зборів коаліції.
Також Рада коаліції має визначати форми взаємодії фракцій, що
формують коаліцію, забезпечувати виконання рішень Зборів коаліції. За
Радою також хочуть закріпити щомісячний контроль за діяльністю Кабміну з
виконання коаліційної угоди.
На зборах коаліції збираються всі депутати фракцій, які входять до
коаліції. Збори визнаються дійсними тільки за умови присутності більшості
народних депутатів. Збори скликаються в міру необхідності – для вирішення
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найбільш важливих питань діяльності коаліції, а також якщо Рада коаліції не
може прийняти рішення.
За Зборами коаліції також закріплено затвердження програмних цілей,
прийняття рішень про включення до коаліції нових учасників, затвердження
кандидатури Прем'єр-міністра.
Фракція має право в будь-який момент покинути коаліцію, попередивши
про це письмово керівників інших депутатських фракцій. Тільки за умови,
що це буде зроблено за 10 днів до виходу з коаліції.
Проект коаліційної угоди від П. Порошенка також передбачає, що за
рішенням коаліції можуть бути змінені функції і чисельність комітетів
Верховної Ради. Опозиції запропонували посаду віце-спікера, а також глав
декількох комітетів, імовірно комітету з питань свободи слова та інформації,
регламентного комітету, комітету з питань культури і духовності, з питань
сім'ї, молоді та спорту, а також контрольної комісії з питань приватизації.
У коаліційній угоді є також пункти, що стосуються співпраці з
Кабміном. Так, текст коаліційної угоди повинні підтримати як глава уряду,
так і всі його члени. Вони також повинні підписати персональне зобов'язання
про її виконання.
Міністр може визначати кандидатури на посади своїх заступників, а
також керівників і заступників керівників центральних органів виконавчої
влади, координувати їх дії. Квотування цих посад заборонено.
Якщо член Кабміну не виконує обов'язки, які покладені на нього
коаліційною угодою, – це може стати причиною для його відставки.
Якщо Кабмін не забезпечує реалізацію урядом угоди, то коаліція
зобов'язана ініціювати в парламенті голосування про відставку Кабміну.
У разі невиконання окремих розділів угоди, коаліція повинна ініціювати
питання про відставку міністра, до сфери компетенції якого відноситься
виконання розділу.
Проект коаліційної угоди також покладає на Раду зобов'язання
підтримувати законопроекти уряду, які будуть спрямовані на виконання
коаліційної угоди. Якщо ж документ, внесений урядом, не знаходить
підтримки, то коаліція може поставити питання про припинення своєї
діяльності.
Якщо Рада приймає закон, який збільшує видаткову частину бюджету
всупереч позиції Кабміну з цього питання, то уряд зобов'язаний подати у
відставку, а коаліція – сформувати новий Кабмін або припинити своє
існування.
Те ж саме станеться, якщо Кабмін не зможе узгодити з коаліцією
основні показники бюджету. Також угода зобов'язує Кабмін до 15 грудня
підготувати і затвердити План відновлення країни на 2015–2017 рр., а також
внести законопроект «Про державний бюджет на 2015 рік» і прийняти його
до початку 2015 р.
У коаліційній угоді, запропонованій П. Порошенком, також визначено,
що коаліція в першу чергу буде підтримувати законопроекти, спрямовані на
виконання Угоди про асоціацію. Повноваження з координації реалізації
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Угоди про асоціацію покладаються на першого віце-прем'єр-міністра з
євроінтеграції. Законопроекти «на виконання програми коаліції» можуть
вноситись до парламенту урядом, Президентом або депутатами за умови
погодження з Виконавчим комітетом реформ. Як відомо, Виконавчий комітет
реформ є допоміжним органом при Президентові, його очолює заступник
глави Адміністрації Президента. Наразі цей орган очолює Д. Шимків, якому,
за інформацією ЗМІ, і належить авторство коаліційної угоди від БПП.
У частині проекту коаліційної угоди, яка декларує оновлення влади і
боротьбу
з
корупцією,
передбачено
створення
Національного
антикорупційного бюро і Нацагентства з запобігання корупції (формує
Президент). Пропонується скасувати кримінальну відповідальність за
провокацію підкупу і почати її використовувати для виявлення корупціонерів
в судах, МВС та правоохоронних органах. Новою є також пропозиція ввести
держфінансування партій та виборчих кампаній. Заплановано прийняти закон
про держслужбу, в якому буде: конкурсний відбір чиновників, кадровий
резерв (на заміщення вакантних посад) та підвищення зарплати в два рази.
Децентралізація та реформа державної влади передбачають отримання
регіонами бюджетної автономії; залишення на місцях частини податків на
прибуток і з доходів фізосіб; створення Держфонду регіонального розвитку,
який виділятиме гроші місцевій владі під реалізацію проектів.
Реформа силового блоку і оборони пропонує створення інституту
детективів; створення Нацполіції та Академії поліції (по підготовці кадрів),
Державного бюро розслідувань (туди перейдуть працювати слідчі органів
прокуратури), муніципальної міліції і Військової служби правопорядку – в
Збройних силах Військової поліції (також створять). Також передбачено
розробку і прийняття Стратегії нацбезпеки і військової доктрини; початок
переходу до стандартів НАТО; підвищення посадових ставок і окладів за
військовим званням.
Зміни у сфері податків та фінансів стосуватимуться скорочення кількості
податків і зборів шляхом ліквідації малоефективних (наприклад, рентна
плата за транспортування нафти і нафтопродуктів, туристичний збір, збір за
місця для паркування); встановлення єдиного платежу (рентної плати) за
користування природними ресурсами та ліквідація плати за користування
надрами (зараз збір залежить від обсягів видобутку); введення пропорційного
підвищення акцизу на бензин, дизпаливо і зріджений газ за рахунок ліквідації
екоподатку на паливо (зараз підвищують щорічно на рівень інфляції);
зниження ставки єдиного соцвнеску до 23% (зараз близько 37%); введення
акцизу на алкоголь, тютюн і паливо з продажів через роздріб (зараз такого
немає). Ставку податку будуть встановлювати місцеві влади, але не вище 5%;
поетапно за три роки введення єдиної ставки акцизу на сигарети з фільтром і
без (зараз ставки акцизу залежать від типу сигарет); введення податку на
нерухомість: ставку встановить місцева влада (максимум – 2% від
мінімальної зарплати за 1 кв. м), а неоподатковуваний мінімум площі (для
квартир це 120 кв. м, будинків – 250 кв. м) ліквідують; введення разового
добровільного декларування громадянами їх майна без оподаткування і
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штрафів, введення контролю за великими витратами і початок обкладання
податком доходів фізосіб із суми перевищення витрат над задекларованими
доходами (якщо в декларації вказана сума річних доходів у 100 тис. грн, а
людина купила машину за 300 тис. грн, податок з різниці доведеться
сплатити до податкової).
В основі коаліційної угоди А. Яценюка – Угода про асоціацію з ЄС, а
головне завдання коаліції - діяти згідно Національної програми імплементації
Угоди про асоціацію. Проект коаліційної угоди А. Яценюка під назвою
«Європейська Україна» вмістився на 2,5 сторінках. Окремо А. Яценюк
представив список з 36 законопроектів, які, на його думку, коаліція повинна
прийняти до кінця поточного року, а також план дій нинішнього уряду з
імплементації Угоди про асоціацію Україна–ЄС.
Крім «Блоку Петра Порошенка», А. Яценюк, бачить у складі коаліції
Радикальну партію О. Ляшка, «Самопоміч» А. Садового і «Батьківщину».
Також «Народний фронт» пропонує цим партіям представити своїх
кандидатів на посади в Кабміні. При цьому всі кандидатури повинні пройти
процедуру публічних коаліційних слухань у прямому ефірі.
А. Яценюк планує взаємодіяти з депутатами, спільно розробляючи
законопроекти, які будуть спрямовані на реалізацію Програми діяльності
уряду. Також А. Яценюк пропонує депутатам брати участь у роботі урядових
комітетів.
В якості керівних органів коаліції А. Яценюк також пропонує Загальні
збори коаліції, які складаються з нардепів, що входять до складу коаліції, і
Раду коаліції.
У версії А. Яценюка Збори коаліції можуть приймати рішення з будьякого питання діяльності коаліції, а до Ради коаліції входять глави фракційучасників коаліції та додатково – по одному учаснику від кожної фракціїучасниці коаліції.
У коаліційній угоді А. Яценюка є пункт про «відновлення і реалізацію
курсу на євроантлантичну інтеграцію». Щоправда, конкретики про реформи,
які необхідно провести Україні на шляху до такого «зближення», в документі
немає. Раніше Прем'єр говорив, що спочатку потрібно зупинити російську
військову агресію і тільки потім починати процес інтеграції в НАТО.
Прем'єр пропонує провести податкову і бюджетну реформи. Так, у
доповненні до проекту коаліційної угоди є перелік із 11 відповідних
законопроектів.
Отже, проект коаліційної угоди «Народного фронту» майже не містить
конкретики, тому, за словами експертів, його важко критикувати або
підтримувати. Перелік назв 36 законів не містить жодного пояснення їх
змісту. Водночас короткий документ від А. Яценюка більш зрозумілий
простим громадянам. Проект угоди від "Блоку Петра Порошенка" є
цікавішим, оскільки він досить детальний. Водночас це дає більше підстав
для його критики.
На думку експертів, головна відмінність президентського варіанту
коаліційної угоди від прем'єрського – бажання П. Порошенка закріпити за
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собою якомога більше контролюючих повноважень. «У проекті є норма, що
прийняття всіх законопроектів (які прописані в коаліційній угоді) повинне
узгоджуватися з контролюючим органом, який створять при АП. Навіщо тоді
депутати?» – каже директор Агентства моделювання ситуацій В. Бала.
Також Президент пропонує створити в Кабміні нову посаду – першого
віце-прем'єра з питань євроінтеграції. «Це працевлаштування когось? У нас
тепер буде декілька перших віце-прем'єр-міністрів з різних напрямків
діяльності. Це таке скорочення і отптимізація. Хоча, яке відношення має
Президент до формування уряду?» – коментує ініціативу В. Бала.
З економічної точки зору проет коаліційної угоди від БПП детально
проаналізувала «Економічна правда». Цікавими та доцільними оглядачам
видання здалися наступні речі.
1. Зменшення видатків бюджету на 25% та введення мораторію на
прийняття видатків бюджету, що не збалансовані доходами, зокрема за
рахунок зменшення нехарактерних для державного бюджету видатків,
зменшення кількості органів влади та зменшення чисельності державних
службовців.
Теперішній уряд навіть в умовах кризи спромігся знизити видатки
бюджету лише на 6%. Нарешті відкрито ставиться амбітна ціль та вперше
говориться про зменшення видатків бюджету, а не про збільшення.
2. Створення системи щодо управління ризиками державного боргу з
метою запобігання піковим навантаженням на державний бюджет, розвитку
вторинного ринку державних облігацій за рахунок проведення активних
операцій з державним боргом з вільними коштами на єдиному
казначейському рахунку.
Якщо вдасться, то нарешті припиниться бездумно дороге запозичення
коштів та зменшиться частка боргу уряду в іноземній валюті. У разі передачі
вільних коштів казначейського рахунку в банківську систему відчутно
знизяться відсоткові ставки по кредитам. Однозначний плюс.
3. Зупинення передачі морських портів у довгострокову концесію.
Здійснення їх приватизації після стабілізації ситуації на сході.
Приватизація портів – правильно поставлене питання. Зараз 100% з них
знаходиться у державній власності та потребують інвестицій. Питання дуже
важливе, адже більшість експорту/імпорту здійснюється через порти.
Зараз порти все одно намагаються приватизувати – через механізми
концесії чи аренди, або просто шляхом призначення своєї особи на керівну
посаду. Тож має сенс продати це господарство, і отримати гідні гроші у
бюджет.
Проте, з приватизацією потрібно бути дуже обережним, оскільки
власник порту має неабиякі можливості впливати на власників портових
терміналів із завантаження вантажів. Потрібно врівноважити права всіх
суб'єктів в портовій території.
4. В галузі АПК цікавими є наступні пункти:
– відмова від державного регулювання цін на сільськогосподарську
продукцію;
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–
приватизація
державних
підприємств,
підпорядкованих
Мінагрополітики;
– зменшення витрат, пов’язаних із реалізацією сільськогосподарської
продукції, зокрема, скасування надмірних дозвільних документів
(сертифікати якості, карантинні та ветеринарні сертифікати).
Усі ці пункти – мрія профільних аграрних асоціацій. Якщо їх
впровадити, то на аграрну галузь чекає розвиток та світле майбутнє.
5. Скасування ліцензування ВНЗ. Реорганізація Національної та
галузевих академій наук, перехід на фінансування наукових розробок за
важливими для держави напрямами виключно на конкурсній системі
замовлення.
Фактично це означає майже повну ліквідацію всіх державних академій
наук, які займаються прикладними розробками. Бюджету це може
зекономити 3 млрд грн щороку. Крок давно назрілий, адже, для прикладу,
Національна академія аграрних наук не має шансів змагатись із такими
компаніями, як «Монсанто», по виробництву нових сортів рослин. Натомість
вона отримує 700 млн грн субсидії з держбюджету. Скасування ліцензування
ВНЗ нарешті знизить вартість вищої освіти.
Неоднозначними у проекті коаліційної угоди від «Блоку Петра
Порошенка», на думку оглядачів видання, виглядають наступні положення.
1. Створення Національного антикорупційного бюро України (НАБ),
створення Національного агентства з питань запобігання корупції.
Тобто, для боротьби з корупцією пропонується створити два органи.
Чим мають відрізнятись два відомства з майже однаковою назвою не
пояснюється.
2. Прийняття комплексних змін до законодавства щодо запровадження
державного фінансування політичних партій.
В Україні діє понад 200 партій. Як тільки почнеться державне
фінансування, то їх стане в рази більше. Чому кошти платників податків
повинні витрачатись на фінансування КПУ чи "Правого сектору" –
незрозуміло.
3. Розширення бази податку на нерухомість на всю житлову та
комерційну нерухомість та вдосконалення механізму адміністрування (право
на надання пільг та ставок податку закріпити за органами місцевого
самоврядування), передача з 2016 р. повноважень з реєстрації речових прав
на місцевий рівень.
Незрозуміла пропозиція про передачу реєстрації прав власності на
місцевий рівень. Чим ширше коло реєструючих органів – тим краще. Тут
варто добавляти не тільки місцеві органи, але й нотаріусів. Але все одно
мають бути єдині реєстри, які наразі веде Державна реєстраційна служба.
4. Посилення відповідальності профільних міністерств за розвиток
галузей – запровадити галузеві субвенції, формульні розрахунки субвенцій у
відповідності до запроваджених галузевих стандартів надання послуг
(гарантовані державою послуги) та фінансових нормативів їх забезпечення на
одного отримувача послуги.
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Ця норма, на думку оглядачів, – шлях назад до комунізму. Єдине
галузеве міністерство в уряді, що залишилось – це МінАПК. Це раніше за
союзу були галузеві міністерства. В ринковій економіці підхід інший – уряд
займається лише питаннями державних послуг, соціального страхування,
забезпеченням безпеки, правосуддя тощо. Галузі ж розвиваються в ринковій
економіці самі, без участі уряду, адже власники підприємств самі зацікавлені
розширити свій бізнес. Чому повинні передбачатись субсидії за кошти
платників податків на розвиток окремих галузей – незрозуміло.
5. Забезпечення дотримання «структурних маяків», передбачених у
програмі МВФ щодо дефіциту сектора загальнодержавного управління (за
методологією МВФ).
МВФ, нажаль, не завжди надає найкращі поради, часто вони міняються
із керівниками місії. Жодна країна ніколи їх на 100% не дотримується, тут
більш важливий діалог, а не сліпа віра в економістів, які раз в один-два роки
міняють країну, яку аналізують.
6. Зниження єдиного соціального внеску до 23%.
Разом із запропонованим скороченням видатків бюджету на 25% це
навряд чи вийде. ЄСВ в основному йде в Пенсійний фонд, який
субсидіюється з бюджету. Як скоротити його на третину, зберегти пенсії і
урізати витрати бюджету?
Проекти угод від НФ та БПП демонструють протилежний підхід,
констатує А. Пінчук, керівник ВОО «Українська стратегія». Угода НФ
начебто ні про що, але з переліком законопроектів. Угода від БПП – навпаки,
з переліком планів, іноді занадто деталізованих. Але конкретики щодо
механізмів втілення бракує і там, і там. «По–перше, процедури
функціонування більшості носять маніпулятивний характер і зменшують
роль фракцій як головних суб'єктів коаліції. По–друге, не визначені чіткі
критерії підбору кандидатів до уряду. Якби в проекті НФ була виписана
сутність пропонованих законопроектів, такий підхід був би більш
правильним. В проекті БПП поєднані і стратегічні цілі, й конкретні дії,
причому абсолютно несистематизовано. Тобто, уявити собі картинку
майбутньої України, у разі потенційної реалізації написаного, вкрай складно.
А тим більше, складно визначити, яка економічна стратегія там закладена.
Окремі речі абсолютно не аргументовані – як, наприклад, 23% ЄСВ. Як
кажуть, «взято зі стелі». Ну й відсутність ініціатив, спрямованих на протидію
агресії РФ, також дивує. Документ фактично дійсно для обговорення,
причому попереднього».
З іншого боку, як пише видання «Дзеркало тижня», навряд чи тексти
проектів коаліційних угод від Президента і Прем'єра варті пильного аналізу.
По-перше, поки що - це лише протоколи про наміри, які уточнюватимуться.
По-друге, коаліційна угода - не так самодостатній правовий документ, як
ритуальна грамота, що освячує формалізацію більшості та формування
уряду. По-третє, жодної коаліційної угоди буква в букву ніхто не
дотримувався, і навряд чи ще одна буде винятком.
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Політолог В. Фесенко вважає, що аби не перетворювати ситуацію в
дрібні політичні чвари, потрібно об'єднати пропозиції «БПП» і «Народного
фронту». Зробити це не так уже й складно: наприклад, проект А. Яценюка
взяти за основу коаліційної угоди, а проект П. Порошенка – використовувати
як статут коаліції або її програмні засади.
Всі розбіжності між цими політсилами вирішувані, та й запропоновані
документи цілком можна поєднувати, переконаний експерт. Поки що «обидві
сторони вимагають по максимуму поступок для себе – за аналогією з торгами
на ринку, коли одна сторона завищує ціну, а друга намагається її збити. Рівно
те ж відбувається між переможцями парламентських виборів: сторони
запропонували свої проекти, після обговорення яких дійдуть спільного
знаменника, – прогнозує В. Фесенко. – Лякатися розброду між
демократичними силами не варто - все, що зараз відбувається – нормальний
початок коаліційного процесу: традиційні ігри «хто головний», «хто виграв
вибори», завищення власної ціни для того, щоб більше виторгувати у
партнерів по коаліції. Але в підсумку вони домовляться: іншого виходу
немає».
Крім того, коаліція необхідна і з точки зору функціонування державного
механізму. Якщо замість неї нас чекає з'ясування стосунків між Президентом
і Прем'єром - можна не сподіватися на гроші від зарубіжних партнерів. А без
коштів від МВФ і Євросоюзу цей уряд працювати не зможе.
Очікування того, що БПП і НФ виявляться соратниками по коаліції,
поширені й у громадській думці. Більшість як тих, хто проголосував за
«НФ», так і тих, хто підтримав «БПП», чекають від своїх обранців саме
цього. Тому політичне рішення про формат коаліції, швидше за все, буде
озвучено протягом тижня. Найбільш вірогідний сценарій – формування
широкої коаліції. На першому етапі буде вирішено, хто увійде до складу
коаліції, також з'явиться загальна політична угода. Для ефективності роботи
парламенту, коаліційну угоду потрібно наповнити конкретикою.
Найстрашніше якщо угода буде абстрактною і туди будуть закладені загальні
речі, заявив політолог С. Таран.
«Якщо в угоді буде написано, що через півроку будуть зроблені певні
кроки в сфері оборони, ми це побачимо за конкретними результатами,
наприклад, по тому, що кількість армії в нас збільшиться або зменшиться, в
економіці буде запроваджена нова система податків. Якщо ж відповідних
змін ми не побачимо, то в нас як у виборців буде право сказати, що ці
політичні сили не справились з тим, за що брали відповідальність», –
зазначив С. Таран.
Також він підкреслив, що під коаліційну угоду необхідно прописати
пакет законопроектів, які забезпечать досягнення конкретних результатів за
визначений термін.
«Ми повинні почати говорити не про те, хто яку посаду займе, а що буде
зроблено у конкретному напрямку і як це ми можемо перевірити», –
резюмував політичний експерт.
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«Я вважаю позитивним кроком, що політичні сили, обрані до Верховної
Ради, підготували власні проекти коаліційних угод, – відзначив експерт І.
Коліушко. – Кожна фракція мала своє бачення коаліції, свій проект.
Переговори повинні відбуватися на основі підготовлених документів задля
пошуку компромісу між ними. В процесі переговорів не має бути слова
«перевага» – повинна мати місце повага та рівноправність між всіма
учасниками майбутньої коаліції. Зрозуміло, що в цій ситуації хтось повинен
розпочати діалог, і в ці моменти роль міжфракційного модератора може
виконувати Президент. І хоча це ускладнюється тим, що він є лідером однієї
з партій, в цьому немає ніяких пересторог».
Однак, на думку колишнього народного депутата Ю. Кармазіна,
втручання Президента у формування коаліції і діяльність Верховної Ради
неприпустиме. «Коаліцію створюють обрані народні депутати. Це не його
завдання і функція. За такі речі в цивілізованих країнах оголошують
імпічмент», – говорить Ю. Кармазін.
На противагу йому політичний експерт Є. Магда стверджує, що на
переговорах про створення коаліції П. Порошенко висловлює позицію своєї
партії. «Президент показує, що в екстремальних для України умовах не може
стояти осторонь такого важливого процесу. Тим більше, він неформальний
лідер «Блоку Петра Порошенка», фракція якого буде мати найбільше
депутатів», – переконаний Є. Магда.
Більшість експертів прогнозують, що коаліційна угода буде укладена
між «БПП», «Народним фронтом» та «Самопоміччю», які нині виглядають
найбільш природними ідеологічними союзниками. Ані «НФ», ані «БПП» без
підтримки одна одної сформувати потужну коаліцію не зможуть.
«Самопомічі» відводиться роль молодшого партнера, проте у разі
затягування «коаліціади» цілком ймовірна участь у переговорному процесі
«Батьківщини» і Радикальної партії. Очікувати інших складних конфігурацій
у сесійній залі не варто. Співпраця з мажоритарниками може обійтися
іміджевими втратами, бо більшість з них є самовисуванцями, які раніше або
були в Партії регіонів, або мали стосунок до низки політиків із вищого
ешелону В. Януковича. Однак, за прогнозами, більшість самовисуванців всетаки тяжітимуть до голосувань із коаліцією.
Експерти вважають, що коаліція швидше за все буде широкою. Так, на
думку В. Фесенка, коаліція майбутнього парламенту буде налічувати близько
305 депутатів. «Краще, звичайно, щоб було 320–330, щоб жодна партія не
могла шантажувати, щоб не було залежності від жодної політичної сили.
Швидше за все, Порошенко буде вести переговори з усіма політичними
силами, які були на Майдані, підтримують євроінтеграцію», – підкрелив
експерт.
Схожої думки дотримується і О. Палій. На його думку, запрошувати у
коаліцію будуть всіх, окрім «Опозиційного блоку». Достатнім буде утворити
більшість, залучивши «БПП», «Народний фронт» і «Самопоміч», але, на
думку фахівця, зараз завданням є максимальне розширення коаліції.
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У формуванні широкої коаліції в першу чергу зацікавлений П.
Порошенко, констатує М. Погребинський. Він вважає, що майбутня коаліція
буде формуватись по принципу – всі, хто не проти, приходьте до П.
Порошенка. Це буде відбуватись задля того, щоб зменшити залежність від
«Народного фронту» у майбутньому парламенті. «Порошенко буде збирати
максимальну кількість сил, щоб розтворити амбіції Яценюка. Чим більше
політичних сил увійдуть в коаліцію, тим менше шансів у Яценюка отримати
те, на що він претендує. Туди увійдуть всі, крім «Опозиційного блоку»,
навіть Юлія Тимошенко. Я припускаю таку можливість», – підкреслив
експерт.
На думку експерта Київського Центру політичних досліджень і
конфліктології, політолога Д. Кірюхіна, Президент не досяг цілей, які
переслідував, ініціюючи передчасні вибори. «Щоб забезпечити стабільність
взаємодії між парламентом, урядом і Президентом, Порошенко, незважаючи
на фактичний програш, демонструватиме перемогу. І якщо ця стратегія несе
характер піару, то стратегія сформувати коаліцію навколо свого блоку
призведе до серйозної боротьби, – вважає експерт. – Буде два центри тяжіння
– «БПП» і «НФ» разом із запрошеними партнерами, що посилить
протистояння уряду і Президента».
«Цей парламент буде найбільш сегментованим з усіх», – заявив
директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Р.
Бортник. «Коаліцію створять «БПП», «НФ» і «Самопоміч», але заявлено буде
про широку коаліцію». Р. Бортник упевнений, що коаліція сформується легко
і швидко, але буде нестабільною, оскільки у лідируючих фракцій буде
постійна спокуса створити коаліцію без конкурента. Під тиском соціальної та
економічної ситуації коаліція може створюватися і без цих лідерів, адже ВР
занадто сегментована. Сегментування в парламенті трансформується в
сегментований уряд і все це може спровокувати нові парламентські вибори»,
– констатував експерт.
Партії–претенденти на входження до коаліції вже заявили про свої
позиції щодо цього процесу. Політична партія «Об’єднання «Самопоміч»
оприлюднила заяву, в якій озвучила готовність приступити до переговорів
щодо формування коаліції. «Народ дав право проукраїнським силам на
формування коаліції. Виходячи з інтересів українського народу, ми
обстоюємо єдність діяльності політичних сил у парламенті», – йдеться в заяві
політсили.
«Самопоміч» також закликала інші проукраїнські партії приступити
негайно до переговорів та розпочати цей процес не пізніше 30 жовтня.
В заяві також озвучено ключові принципи формування коаліції, яких
дотримуватиметься «Об’єднання «Самопоміч» під час переговорів. Це
конституційність, публічність, рівність учасників коаліції, відповідальність.
Зазначено також, що завданням коаліції є формування уряду та спільне з
урядом визначення пріоритетів його діяльності. Головним принципом
формування уряду є професійність, а не квотний принцип.
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Лідер ВО «Батьківщина» Ю. Тимошенко також заявила, що її політична
сила готова приєднатися до коаліції демократичних сил у новому парламенті.
Вона зазначила, що новий уряд має формуватися на основі професійності, а
не партійних квот. «Ми не ставимо жодних умов щодо отримання нашою
партією міністерських портфелів, але наполягаємо, щоб підтримали наші
пріоритети розвитку країни», – зазначила Ю. Тимошенко.
Вона наголосила, що голова нової ВР має має ухвалити необхідні країні
закони. «Перше – це зняти недоторканність з усіх високопосадовців, суддів і
нардепів. Це є подовження люстрації. Нам потрібно, якщо ми хочемо миру,
негайно скасувати позаблоковий статус України як першочерговий крок
щодо вступу України до НАТО. І третє – нам потрібно провести справжню, а
не декларативну зачистку корупції», – зазначила вона.
Ю. Тимошенко підкреслила, що «Батьківщина» виступає за підготовку
єдиної угоди від усіх політичних сил, які братимуть участь в коаліції. «Наша
команда ознайомилася з проектом коаліційної угоди Президента, і проектом
коаліційної угоди "Народного фронту". Я вважаю, що ці всі пропозиції дуже
важливі, і нам спільними зусиллями необхідно створити єдину коаліційну
угоду», – сказала Ю. Тимошенко.
Коаліція може утворитися і без Радикальної партії, вважають деякі
аналітики. Однак, як зауважив В. Фесенко, з радикалами теж будуть
домовлятись, оскільки не варто зачиняти двері перед потенційним
партнером. «Навіщо створювати противника в парламенті, з яким, навпаки,
можна домовитись? Практично зрозуміло, що коаліція буде широка. Тут є
потреба для формування конституційної більшості. Для Президента це дуже
важливо. Тому з Ляшком домовлятись швидше за все будуть, щоб отримати
простір для маневру» – підкреслив експерт.
Цікаву думку стосовно позицій цієї партії висловив політичний експерт
В. Цибулько. Він вважає, що П. Порошенку необхідний «ланцюговий пес» у
Верховній Раді, роль якого, на думку експерта, може виконувати О. Ляшко.
Радикальна партія не дозволяла розслабитись більшості у Київраді, тому ці
самі практики будуть перенесені і до парламенту.
На минулому тижні П. Порошенко зустрівся з представниками всіх
партій, які подолали 5% бар'єр, окрім «Опозиційного блоку». Президент хоче
отримати максимально широку коаліцію, яка б змогла прийняти зміни до
Конституції в 300 голосів. Водночас поки переговори йдуть в форматі трьох
сил – «БПП», «НФ» і «Самопомочі». Від «Блоку Петра Порошенка» до
робочої групи, яка буде вести переговори про коаліцію, делеговані В.
Гройсман, Ю. Луценко і глава виборчого штабу БПП В. Ковальчук.
На зустрічі з фракцією своєї партії Президент заявив, що вони
висувають на пост прем'єра А. Яценюка. У свою чергу, президентська сила
сподівається отримати свого спікера в особі В. Гройсмана.
Офіційні переговори щодо формування коаліції почалися 31 жовтня,
коли по три представника «Блоку Петра Порошенка», «Народного фронту» і
«Самопомочі» провели засідання в будівлі Верховної Ради. «В п'ятницю нам
вдалося домовитися про створення Ради коаліції – керівного органу
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об'єднання. До нього увійдуть по три депутата від кожної фракції,
включаючи їх лідерів. У кожної фракції буде тільки один голос на засіданні.
Найважливіші рішення прийматимуться консенсусом, всі інші –
кваліфікованою більшістю», – розповів В. Кириленко, один з трьох
представників «Народного фронту» на переговорах.
За його словами, також було досягнуто попередньої домовленості про
склад коаліції. А саме, в неї увійдуть тільки депутатські фракції.
«Мажоритарникам-самовисуванцям доведеться вступати в ту чи іншу
фракцію. Не можуть бути членами коаліції депутати, які голосували
«диктаторські закони» 16 січня, члени «Опозиційного блоку» і члени фракції
Партії регіонів з 2007 по 2012 рік», – розповів В. Кириленко.
Представник на переговорах від «Самопомочі» О. Сироїд, чия політсила
головувала на засіданні, уточнила, що позафракційні депутати все-таки
зможуть увійти до складу коаліції, але не зможуть бути її засновниками, як
це було при створенні парламентської більшості в лютому 2014 р. Для
входження в коаліцію позафракційного депутата необхідно буде позитивне
рішення ради об'єднання.
О. Сироїд повідомила, що також залишена можливість приєднатися до
коаліції «БПП», «НФ» і «Самопомочі» для партій О. Ляшка та Ю.
Тимошенко. «Робоча група зійшлася на думці, що ми не проти участі цих
політичних сил. Рішення про їх включення до коаліції буде прийнято
консенсусом», – розповіла О. Сироїд.
Але представник «Народного фронту» П. Пинзеник, який також брав
участь в переговорах, уточнив, що представників «Батьківщини» і
Радикальної партії запрошують для участі в робочій групі, але їх членство в
майбутній коаліції поки не обговорюється. «Я б не говорив так ствердно,
поки група відкрита тільки для обговорення майбутнього формату коаліції»,
– зазначає П. Пинзеник.
І. Кононенко, якого в «БПП» бачать в якості заступника голови фракції,
повідомив, що вже отримано згоду на приєднання до переговорів команди О.
Ляшка. «І ніби як «Батьківщина» теж до нас приєднається», – додав І.
Кононенко. В Радикальній партії підтверджують, що йдуть на переговори
про створення коаліції. «Ми будемо приймати участь у коаліції, тільки якщо
робоча група підтримає наші програмні вимоги, з якими ми йшли на
вибори», – відзначив І. Мосійчук, обраний народним депутатом за списками
РП.
Щоправда, І. Кононенко побоюється, що приєднання до парламентерів
О. Ляшка та Ю. Тимошенко може затягнути процес узгодження коаліційної
угоди, спільної думки щодо якої важко буде дійти.
За словами представника «Народного фронту» С. Висоцького, у «Блоку
Петра Порошенка» та «Народного фронту» є принципові зауваження щодо
пропозицій по тексту коаліційної угоди. «Відмінності в текстах коаліційних
угод досить принципові, інакше не було б альтернативних коаліційних угод.
Наприклад, мене як члена "Народного фронту" не задовольнили пропозиції
Петра Порошенка щодо деякого обмеження повноважень і функцій нардепів
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по законотворчим ініціативам з департаментом Адміністрації Президента.
Нам також здається, що в коаліційній угоді за частиною реформ необхідно
прописати реформу спецслужби – у нас є з цього приводу окремий
законопроект», – каже С. Висоцький.
За його словами, зараз сторони коаліційних переговорів визначаються по
комплексу питань, починаючи від процедури формування коаліції та
взаємодії всередині неї, і закінчуючи конкретикою щодо реформ.
Представник «Батьківщини» О. Рябченко каже, що його політична сила
сподівається на якнайшвидше формування Кабміну і на те, що перше
засідання парламенту відбудеться вже в першій декаді листопада.
«Ми вважаємо спірними деякі речі в коаліційній угоді, хочемо їх
обговорити і узгодити з усіма. Особисто для мене неприйнятна координація
всіх законопроектів з Національною радою з реформ при Адміністрації
Президента – це перевищення повноважень, хоча я конкретно до цього
органу добре ставлюся як дискусійного майданчика, але не для того, щоб
узгоджувати всі свої законопроекти з ним», – підкреслив О. Рябченко.
Тим часом у «БПП» наполягають, що за основу угоди повинен бути
взятий їхній варіант документа. «Народний фронт» категорично
відмовляється приймати редакцію «БПП» і хоче суттєво скоротити документ.
Водночас Ю. Луценко, за словами деяких присутніх на зустрічі робочої
групи політиків, пообіцяв, що там зменшать хіба що шрифт, а не кількість
умов.
Аналогічний акцент прозвучав у зверненні Президента 2 листопада.
Глава держави зауважив, що європейській політичній культурі притаманні
дуже детальні коаліційні угоди, де план дій розписаний ледве чи не поденно.
«Коаліційна угода – це контракт коаліції з країною. Він не може бути
коротким папірцем на три сторінки. Днями я розмовляв з німецьким
канцлером Ангелою Меркель. У Німеччині склалася тривала історія
коаліційного урядування. І досвід свідчить, сказала мені пані Меркель, що
чим товстіша угода, тим довше працює коаліція», – додав П. Порошенко.
«Народний фронт», який став другим за кількістю мандатів,
«Самопоміч», що фінішувала третьою, Радикальна партія і «Батьківщина»,
котрі подолали п’ятивідсотковий бар’єр – всі вони разом мають стати
учасниками проєвропейської коаліції. Але створювати коаліцію – це не
робота Президента, наголосив П. Порошенко. «В європейській практиці
ініціатива у формуванні коаліції належить тій політичній силі, яка набрала
найбільшу кількість депутатів на виборах. Я впевнений, що Блок Порошенка
з цим завданням гідно впорається», – відзначив Президент.
Водночас глава держави нагадав, що «коаліція, згідно з Конституцією,
має запропонувати Президенту для внесення на затвердження новообраною
Верховною Радою кандидатуру Прем’єр-міністра. «Майбутня фракція партії
"Блок Порошенка" вже відгукнулася на мою ініціативу підтримати Арсенія
Яценюка на посаду глави нового уряду. Але принциповим для них питанням
при цьому є спільне узгодження європейського зразка коаліційної угоди,
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проект якої вони вже запропонували партнерам і суспільству», – зазначив
глава держави.
Тим часом, як повідомив заступник глави Адміністрації Президента Д.
Шимків, учасники переговорів щодо створення парламентської коаліції
залучили міжнародних експертів і громадських активістів до роботи над
коаліційною угодою. За його словами, міжнародні фахівці працюють над
тими частинами коаліційної угоди, які стосуються реформування економіки,
фінансової і соціальної систем, сектору безпеки України.
«Ми отримали коментарі, серед інших, від Європейської бізнесасоціації, Американської торговельно-промислової палати, консалтингових
компаній, неурядової організації «Нова країна», Асоціації міст,
Реанімаційного пакету реформ. Свої зауваження і пропозиції нам надали у
групі міжнародних економічних радників високого рівня. Усі ці
напрацювання передані робочим групам, які працюють над частинами
коаліційної угоди», – зазначив Д. Шимків.
За словами представника Адміністрації Президента, пропозиції і
рекомендації міжнародних і українських фахівців будуть максимально
використані при підготовці угоди.
Учасники коаліційних переговорів не виключають, що до офіційного
оголошення результатів виборів коаліційну угоду можуть парафувати. Про
це розповів представник «Блоку Петра Порошенка» В. Ковальчук по
завершенні переговорів 3 листопада. Він пояснив, що підписання документа
не буде до того, як новообрані депутати сладуть присягу. «Але ми не
виключаємо, що сам текст коаліційної угоди може бути парафований ще до
проведення першого засідання Верховної Ради восьмого скликання», –
розповів В. Ковальчук.
У свою чергу представниця партії «Самопоміч» О. Сироїд розповіла, що
на засіданні в понеділок переговорники визначили перелік реформ, які
увійдуть до остаточного варіанту коаліційної угоди. За її словами,
насамперед ідеться про реформи національної безпеки та оборони та
бюджетну реформи. «Ми визначились, що буде працювати сім робочих груп.
Ми плануємо на четвер зустрічатись, щоб подивитись на узгоджені позиції
експертів від кожної політсили. Ці реформи будуть включені до коаліційної
угоди і на їх основі буде сформована програма діяльності нового уряду», –
пояснила О. Сироїд. «У нас дуже багато точок дотику, і у нас є всі підстави
вважати, що нам вдасться дуже швидко досягти консенсусу», – зазначила
кандидат у депутати від «Самопомочі».
Перші консультації "Блоку Петра Порошенка", «Народного фронту» і
«Самопомочі» щодо спільної роботи майбутньої коаліції на своїй сторінці у
«Фейсбук» прокоментував і віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального
розвитку, четвертий номер у списку президентської партії В. Гройсман.
«Думаю, остаточний текст документа з’явиться до першого засідання
новообраної Верховної Ради. Коаліційна угода – це дуже чіткий план дій: що
ми робитимемо в листопаді, грудні, січні й надалі. На її основі буде
сформовано програму дій уряду на найближчий рік», – написав політик. За
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його словами, принциповим є забезпечення швидких змін у країні, а також
те, хто запроваджуватиме ці зміни.
Не підтримують у "Блоці Петра Порошенка" і квотного принципу
формування Кабміну. «Попередній уряд, сформований за таким принципом,
показав свою неефективність. Головний критерій роботи нового Кабміну –
здатність працювати і зобов’язання, в тому числі, публічні, на виконання
завдань того чи іншого профільного міністра. Ми не можемо витратити ще
півроку або рік на те, щоб ті, хто обіймає посади, не відповідали за
результат», – переконаний урядовець.
Поки учасники офіційних переговорів запевняють, що кадрові питання
відкладені до узгодження принципів формування коаліції та уряду,
підзвітності останнього. «Прем'єр і Кабмін повинні бути підконтрольні
коаліції. Вони наймані менеджери, це цивілізована практика, і це має бути
відображено в угоді про коаліцію», – каже І. Кононенко з «БПП». За його
словами, поки єдиним узгодженим кадровим питанням є пропозиція
Президента П. Порошенка внести кандидатуру А. Яценюка на посаду глави
Кабміну.
Утім, за інформацією ЗМІ, головна боротьба ведеться за крісло глави
МВС. «Народний фронт» хоче зберегти це місце за А. Аваковим, а Президент
– перевести туди нинішнього генпрокурора В. Ярему. Крім того, «НФ» хоче
контролювати посади міністра юстиції, міністра фінансів і міністра Кабінету
Міністрів.
Позицію партії щодо очільників міністерств юстиції та фінансів
пояснила майбутній народний депутат від «Народного фронту» Т. Чорновол.
За її словами, вони мають покращувати роботу Прем’єр-міністра. Водночас
вона вважає, що зосередження усього силового блоку в одних руках
(призначення очільників силових відомств – прерогатива глави держави) - це
неправильний крок. «Узурпація силового блоку в одних руках – це
неправильно. Має сенс, що «Народний фронт» чи, наприклад, «Самопоміч»,
подаватиме кандидатуру на посаду міністра внутрішніх справ», – резюмувала
Т. Чорновол в ефірі одного з телеканалів.
Важливим питанням під час формування уряду буде також те, які
посади вирішать ділити крім міністерських портфелів. У "Блоці Петра
Порошенка" виступили з тим, щоб не чіпати посади заступників міністрів. Чи
погодяться на це потенційні партнери БПП, невідомо, адже з точки зору
політичної ваги, наявних ресурсів і медійності деякі посади заступників
становлять більший інтерес, ніж, наприклад, пост гіпотетичного
гуманітарного віце-прем'єра.
Це стосується і керівництва державних агентств, НАКів і тощо, які
формально в уряд не входять, перебувають у становищі підлеглих, але чиї
роль і значення знову-таки можна порівняти з міністерськими.
Очевидно, ініціатива «БПП» не роздувати кількість «підквотних» посад
викликана потребою швидше оформити коаліцію й уряд. Решту «цінних»
посад можуть залишити на майбутнє, зокрема посади в регіонах.
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Політичні тертя між членами коаліції, недостатня професійна
підготовленість до законодавчої роботи деяких нових депутатів, зокрема
комбатів, і амбіції депутатів заважатимуть ефективній роботі Верховної Ради
України. Такі дані експертного опитування, яке провів Фонд «Демократичні
ініціативи імені Ілька Кучеріва» з 29 жовтня по 3 листопада 2014 р. Всього
отримано 32 відповіді.
Експерти вважають, що першими трьома документами, які в першу
чергу повинна прийняти ВР, повинні стати - бюджетна реформа, закон про
вибори і закон про децентралізацію.
Член «Блоку Петра Порошенка», радник глави держави М. Томенко
вважає, що першочерговими завданнями для нової більшості залишається
зміна виборчого законодавства та Конституції у частині ліквідації
депутатської недоторканності. Проте зробити це швидко, як пропонують
деякі молоді обранці, неможливо, вважає депутат. «Необхідно змінити
статтю 80 Конституції і, звісно, за процедурою конституційних змін, а не
просто закону. Зміни до Основного закону варто розділити на дві категорії –
очевидні й дискусійні. Очевидні: скорочення депутатів до 300, ліквідація
недоторканності тощо. Їх необхідно вносити в перший день роботи
парламенту. Дискусійні – опрацювати в рамках конституційної комісії і вже
потім пропонувати для розгляду», – написав М. Томенко у «Фейсбук».
Отже, процес формування парламентської більшості у контексті досить
непростої політичної ситуації має багато підводних каменів, і, швидше за все,
буде досить важким. Поки що коаліційні переговори тривають, позиції
узгоджуються. Утім насправді рецепт створення коаліції простий:
європейські підходи не на словах, а на ділі, готовність розділяти
відповідальність і приймати непопулярні рішення, життєво необхідні
сьогодні для України. В мирний час перетягування повноважень між
Президентом і Прем'єром сприймалося б більш спокійно, але сьогодні на
Сході України існує пряма і очевидна загроза суверенітету і державності.
Зволікання в створенні коаліції і запуску нормальної роботи парламенту
працює проти України – це має бути очевидно всім учасникам коаліціади.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України О.Турчинов привітав киян з 71-ю
річницею визволення міста від фашистських загарбників.
Ветеранам Великої Вітчизняної війни, жителям міста Києва.
Дорогі кияни!
Більше сімдесяти років тому погожого листопадового дня після важких
кровопролитних боїв столиця України була визволена від фашистських
загарбників. Місто постало зруйноване і спустошене, не працювали водогін і
каналізація, не було світла.
Минув час, і древній Київ відродився. Попри втрати, вже через 500 днів
після визволення слабкі жінки, діти та чоловіки-інваліди повністю підняли
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міське господарство. Після закінчення війни Київ відбудувався, розрісся і
розквітнув, став однією з найгарніших європейських столиць.
Сьогодні Україна переживає складні часи, наші східні терени охоплені
війною. Однак, як і сімдесят років тому, ми переможемо! Переможемо і
відбудуємо нашу державу. Тому що з нами правда, з нами Бог, з нами
Україна!
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://rada.gov.ua/news/Novyny/Povidomlennya/98799.html). – 2014. – 6.11).
***
Одной из основных задач новой Верховной Рады будет выполнение
совместного плана действий. Об этом заявил вице-премьер-министр,
четвертый номер в избирательном списке «Блока Петра Порошенко» В.
Гройсман.
«Коалиция и фракции будут отвечать за принятие решений в
парламенте, за утверждение плана действий правительства, за утверждение
коалиционного соглашения и персонального состава правительства… Очень
много задач сегодня стоит: выборы закончились, и не может быть никакой
борьбы за власть, только за Украину, за изменения, а также ответственность
правительства и коалиции за то, что должно быть сделано», — отметил В.
Гройсман.
По словам вице-премьера, коалиция выработает совместный план
действий, и перед тем, как новый министр в той или иной сфере займет
должность, он должен обязаться провести по своему направлению
определенные
реформы
(Сайт
партії
Солідарність
(http://solydarnist.org/?p=4186). – 2014. – 5.11).
***
Партия «Батькивщина» требует немедленно созвать внеочередное
заседание действующей Верховной Рады для отмены законов об особом
порядке местного самоуправления на оккупированной боевиками
территории Донбасса и амнистии. Об этом сообщает пресс-служба
«Батькивщины».
В партии отметили, что еще 16 сентября этого года народный депутат из
фракции «Батькивщина» Ю. Одарченко зарегистрировал в Верховной Раде
постановления об отмене соответствующих законов, которые необходимо
немедленно рассмотреть и принять на внеочередном заседании.
В «Батькивщине» также констатировали, что под прикрытием данных
законов и так называемых Минских договоренностей боевики получили
возможность провести собственные «выборы» и таким образом легализовать
свою власть на оккупированных территориях.
«Партия «Батькивщина» не признает сам факт проведения этих
«выборов», а тем более их результатов и «избранных» руководителей
сампровозглашенных ЛНР и ДНР. Голосование под дулами автоматов и
пулеметов на части территории Донецкой и Луганской областей, которые
контролируются незаконными вооруженными формированиями при прямой
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политической и военной поддержке Российской Федерации, является
своевольным и антиконституционным. Все это грубо нарушает законы
Украины, не отвечает стандартам ОБСЕ и не имеет ничего общего с
демократическим процессом и свободным волеизъявлением граждан», подчеркнули в заявлении.
В «Батькивщине» также напомнили, что с самого начала конфликта
заявляли о необходимости вернуться к Женевскому формату переговоров
при участии Украины, США, Евросоюза и России, как наиболее
эффективному мероприятию, которое открывает возможность для реального
урегулирования ситуации на Донбассе с позиции силы (Главком
(http://glavcom.ua/news/246444.html). – 2014. – 5.11).
***
Необходимо как можно быстрее определиться с составом коалиции,
которая возьмет на себя ответственность за ситуацию в стране. Об
этом заявил один из лидеров «Оппозиционного блока» Н. Шуфрич.
«Мы изначально заявили, что «Оппозиционный блок» не будет
принимать участия в коалиции. Мы считаем, что она не будет представлять
всю Украину, а только отдельную ее территорию. Но, тем не менее, мы
требуем как можно быстрее определиться с составом коалиции, которая
возьмет на себя ответственность за ситуацию в стране», - подчеркнул Н.
Шуфрич.
«Сегодня все должны отбросить любые амбиции, связанные с вопросом
установления мира в зоне конфликта. Мы требуем добиться мира на
Донбассе. «Оппозиционный блок» готов поддержать инициативы будущей
коалиции относительно мирного урегулирования ситуации на Востоке», отметил политик.
Также Н. Шуфрич обратил внимание на то, что в государственном
бюджете на 2015 г. следует предусмотреть компенсацию всех социальных
потерь, которые понесли граждане Украины в этом году из-за роста цен,
установления новых тарифов и обесценивания гривни.
Еще одним необходимым шагом в новом созыве парламента один из
лидеров «Оппозиционного блока» назвал проведение конституционной
реформы в направлении реальной децентрализации власти. «Власть должна
формироваться на местах, там должна быть обеспечена бюджетная
независимость. Поэтому мы будем требовать внесения изменений в
Бюджетный кодекс, в Налоговый кодекс, чтобы собранные на местах деньги
оставались в регионах», - заявил Н. Шуфрич.
«Оппозиционный блок» готов поддержать все решения власти, которые
будут направлены на стабилизацию и повышение уровня жизни граждан», резюмировал
политик
(Сайт
"Оппозиционного
блока"
(http://opposition.org.ua/news/nestor-shufrich-neobkhodimo-kak-mozhnobystree-opredelitsya-s-sostavom-koalicii-kotoraya-vozmet-na-sebyaotvetstvennost-za-situaciyu-v-strane.html). – 2014. – 2.11).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів нараду щодо ситуації, що
склалася з підрахунком голосів після виборів 26 жовтня.
Участь у нараді взяли Голова Верховної Ради О. Турчинов, Прем’єрміністр А. Яценюк, голова Центральної виборчої комісії М. Охендовський,
Генеральний прокурор В. Ярема, міністр внутрішніх справ А. Аваков і голова
Служби безпеки В. Наливайченко.
Глава держави відзначив, що зволікання з підрахунком голосів
негативно впливає на попередню оцінку виборів як одних з найбільш
прозорих та чесних. Президент наголосив: «Вже майже 10 днів після виборів,
і півтора десятки дільниць на окрузі №59 затримують завершення всього
електронного попереднього підрахунку голосів. Це неприпустимо».
Голова Центральної виборчої комісії М. Охендовський повідомив, що
робота з підрахунку голосів на окрузі № 59 залишається заблокованою. «На
стадії підрахунку голосів і встановлення підсумків в окремих округах ми
зіткнулися з проблемами, які Центральна виборча комісія без допомоги
правоохоронних органів вирішити не може», - сказав він. За його словами,
комісії залишилося прийняти протоколи 19 дільничних виборчих комісій для
встановлення підсумків за загальнодержавним багатомандатним округом. Він
висловив сподівання, що завдяки зусиллям МВС і СБУ найближчим часом
комісія зможе працювати без зовнішнього тиску і прийме всі протоколи.
У свою чергу, глава МВС А. Аваков зазначив, що було посилено захист
роботи комісії правоохоронцями. Він повідомив, що в будівлі комісії
перебувають її колишні та нинішні члени, які очікують рішення суду. «Ми
прийняли рішення, не дочекавшись вердикту суду, бо є роз'яснення ЦВК, що
чинна комісія повноважна», - зазначив міністр. За його словами, на місці
зараз процесом керує керівник громадської безпеки В. Гриняк. Міністр
повідомив, що до вечора комісія зможе відновити свою роботу (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31552.html). – 2014. – 6.11).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
державним секретарем США Дж. Керрі.
Президент України подякував за значну роль США в консолідації
міжнародної підтримки територіальної цілісності України. Він також
відзначив важливість заяв з боку Сполучених Штатів про невизнання
результатів та засудження псевдовиборів на Донбасі 2 листопада.
Президент П. Порошенко заявив про відданість України мирному
вирішенню конфлікту у повній відповідності до Мінських домовленостей.
«Ми доклали занадто багато зусиль і часу для досягнення цих
домовленостей, щоб дозволити їх відкинути», - відзначив глава держави.
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П. Порошенко також запропонував відновити Женевський формат
багатостороннього діалогу для мирного врегулювання ситуації на Донбасі на
рівні міністрів закордонних справ.
Дж. Керрі висловив підтримку з боку США Україні та діям Президента
щодо дотримання букви і духу Мінського протоколу для врегулювання
ситуації. Він також привітав Україну з проведенням вільних та
демократичних виборів до Верховної Ради 26 жовтня, а також високо оцінив
досягнення газових домовленостей в форматі Україна-ЄС-Росія.
Співрозмовники
обговорили
деталі
військово-технічного
співробітництва, а також питання візиту до України віце-президента США
Дж. Байдена, який відбудеться 21 листопада (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31541.html). – 2014. – 5.11).
***
Президент П. Порошенко своїм Указом увів в дію рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 12 вересня "Про комплекс
заходів щодо зміцнення обороноздатності держави та пропозиції до
проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік"
по статтях, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони
України".
Згідно з рішенням РНБО, Кабінету Міністрів, зокрема, доручено
невідкладно переглянути порядок комплектування Збройних сил України та
інших утворених відповідно до законів України військових формувань
особовим складом, сформованим на добровільній основі, передбачивши,
зокрема, укладання короткострокових контрактів на проходження військової
служби.
Також уряд має вжити заходів щодо відновлення початкової військової
підготовки у загальноосвітніх навчальних закладах.
Кабінету Міністрів також доручено у місячний строк опрацювати
питання формування оптимальної моделі забезпечення безпеки України,
зокрема щодо укладання багатостороннього міжнародного договору або
двосторонніх міжнародних договорів України з іншими державами про
надання Україні дієвих гарантій безпеки для захисту її суверенітету і
територіальної цілісності.
У сфері фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони уряду,
зокрема, доручено невідкладно доопрацювати проект Державного бюджету
України на 2015 р., передбачивши пріоритетність фінансування оборонних
програм. Зокрема, передбачається фінансування потреб національної
оборони на рівні не менше 3% ВВП на рік.
Уряду також доручено опрацювати питання розширення виробництва
товарів військового призначення для модернізації оборонно-промислового
комплексу (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/31540.html). – 2014. – 4.11).
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***
Президент підписав Закон про внесення змін до Державного
бюджету на 2014 р., що дозволить профінансувати витрати на
протезування учасників антитерористичної операції, які отримали
тяжке поранення.
Згідно з Законом № 1705-VII "Про внесення змін до додатка №3 до
Закону України "Про державний бюджет України на 2014 рік", зокрема,
запроваджено нову бюджетну програму «Забезпечення протезуванням та
ортезуванням виробами підвищеної функціональності за технологіями
виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали
участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і
втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок» у обсязі 7 млн
грн.
Крім цього, у відповідності до Закону, на 2,2 млн грн збільшено видатки
на фінансування у 2014 р. новоутвореної Державної служби у справах
ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31548.html). – 2014. – 6.11).
***
Глава держави П. Порошенко підписав Закон № 1708-VII «Про
затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки».
Виконання Програми дасть змогу значно зменшити кількість нових
випадків інфікування ВІЛ серед населення; зменшити на 50% ризик
інфікування ВІЛ медичних працівників, а також - кількість нових випадків
інфікування серед представників груп підвищеного ризику. Також очікується
зменшення до 1% інфікування внаслідок передачі ВІЛ-інфекції від матері до
дитини.
Програма дозволить забезпечити доступ усіх представників груп
підвищеного ризику до участі у профілактичних програмах, охопити всіх
учнів та студентів програмами профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та
формування здорового способу життя.
Також виконання Програми має на меті формування серед населення
толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, і зниження на 50% рівня
дискримінації таких людей.
Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів
державного і місцевих бюджетів, Глобального фонду для боротьби зі
СНІДом, туберкульозом і малярією, а також інших джерел.
У результаті виконання загальнодержавної програми боротьби зі
СНІДом 2009–2013 рр. спостерігається тенденція до стабілізації епідемічної
ситуації, зокрема знизився показник темпів приросту нових випадків ВІЛінфекції (з 16,8% у 2006 р. до 3,6% в 2011 р.), зменшилася частка випадків
захворювання на ВІЛ-інфекцію у віковій групі від 15 до 24 років, майже у
шість разів знизився показник частоти передачі ВІЛ від матері до дитини.
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Проте проблеми, пов’язані з поширенням ВІЛ-інфекції/СНІДу,
залишаються гострими, незважаючи на зусилля держави. Так, кількість ВІЛінфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах
охорони здоров’я, становить понад 129 тис., показник поширеності ВІЛінфекції - 283,6 особи на 100 тис. населення, СНІДу - 52,9 особи на 100 тис.
населення (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/31551.html). – 2015. – 6.11).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон "Про запобігання
та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення".
Закон № 1702-VII визначає правовий механізм протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Документ передбачає формування загальнодержавної аналітичної бази
даних для надання правоохоронним органам України та іноземних держав
можливості виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з
відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.
Закон прийнято на виконання домовленостей з Міжнародним валютним
фондом та з урахуванням пропозицій до національного законодавства
експертів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням
грошей та фінансуванням тероризму (FATF) (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31544.html). – 2015. – 5.11).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон «Про внесення змін
до Закону України «Про лікарські засоби» щодо обігу лікарських засобів та
державного контролю якості ввезених на територію України лікарських
засобів».
Зокрема, Закон дозволить вирішити проблему із забезпеченням
вакциною БЦЖ для профілактики туберкульозу.
Радник Президента України О. Богомолець, коментуючи на брифінгу
цей Закон, відзначила, що він дозволить виправити ситуацію з
вакцинуванням новонароджених. На сьогоднішній день на складах
накопичилося 509 тис. доз вакцини БЦЖ, термін державної реєстрації якої
закінчився ще у березні, але строк дії, визначений виробником, завершиться
лише у вересні 2015 р.
Загалом Закон №1707-VII дозволяє застосування лікарських засобів,
термін державної реєстрації яких закінчився, до завершення терміну
придатності таких ліків, визначеного виробником. Крім цього, у
законодавстві з'являється
європейська
норма
щодо
одноразової
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перереєстрації лікарського засобу, на відміну від попередньої норми, коли
перереєстрація вимагалася кожні 5 років. Це мало вплив на вартість
лікарського засобу та створювало передумови для зловживань у цій сфері
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/31538.html). – 2015. – 4.11).
***
10 листопада розпочинається другий етап очищення влади. Про це
на засіданні Кабінету Міністрів 5 листопада повідомив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк.
Він нагадав, що відбулася перша хвиля звільнення високопосадовців на
виконання закону про очищення влади: «Тепер друга хвиля – по всіх органах
державної влади і управління, в тому числі правоохоронних органах».
А. Яценюк повідомив, що з 10 листопада будуть створені відповідні
комісії, проведені перевірки, за результатами яких будуть прийняті рішення
про звільнення з органів державної влади і управління та правоохоронної
системи осіб, які підпадають під дію закону України про очищення влади
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247727727&cat_id=2
44274130). – 2014. – 5.11).
***
Кабінет Міністрів України прирівняв виплати при втраті
годувальника для сімей працівників правоохоронних органів, які загинули у
зоні АТО, до виплат родинам загиблих військовослужбовців Збройних сил
України. Ці виплати становитимуть 609 тис. грн. Про це повідомив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду 5 листопада.
А. Яценюк зазначив, що зараз виплата сім’ям загиблих
військовослужбовців становить 609 тис. грн, сім’ям працівників
правоохоронних органів - 150 тис. грн: «Сьогодні ми приймаємо рішення,
щоб виплати були в усіх однакові - 609 тисяч гривень» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247727555&cat_id=2
44274130). – 2014. – 5.11).
***
Кабинет
Министров Украины
прекратил финансирование
оккупированных террористами территорий на востоке страны. Об этом
заявил Премьер-министр Украины А. Яценюк во время заседания Кабинета
Министров.
"Пока территории будут контролировать самозванцы, правительство
туда субсидий не будет предоставлять", - сказал А. Яценюк.
По словам Премьера, сегодня платить деньги территориям,
подконтрольным террористам, означает, что их украдут и людям они не
достанутся
(Подробности
(http://podrobnosti.ua/economy/2014/11/05/1001436.html). – 2014. – 5.11).
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***
У рамках виконання Україною плану з підготовки до спрощення
візового режиму з ЄС, уряд України виділяє 150 млн грн на придбання
понад 600 терміналів для видачі біометричних паспортів. Про це
повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду 5
листопада.
А. Яценюк підкреслив, що уряд України очікує на прибуття наступної
місії Європейського Союзу щодо перевірки виконання Україною плану з
підготовки до спрощення візового режиму з ЄС.
Він зазначив, що проводив із цього питання розмову з тодішнім головою
Європейської комісії Ж.-М. Баррозу: «Хотів би ще раз подякувати пану
Баррозу за ту роботу, яку ми провели разом. Це були десять років активної
європейської роботи».
А. Яценюк підкреслив, що незадоволений тим, «як Державна міграційна
служба виконує доручення уряду щодо запровадження видачі біометричних
паспортів»: «35 тисяч паспортів на місяць – це означає черги в кожній
області для отримання паспорту».
Уряд України, повідомив А. Яценюк, приймає рішення про виділення
150 млн грн на придбання понад 600 терміналів для видачі біометричних
паспортів: «У нас є 2 місяці. Фактично в кожному районі ми поставимо
відповідний термінал, і до кінця січня система повинна працювати»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247727913&cat_id=2
44274130). – 2014. – 5.11).
***
Міністерство закордонних справ України оголосило про ліквідацію
дев’яти консульських установ в різних державах світу. Про це повідомив
речник Міністерства закордонних справ Є. Перебийніс.
За його словами, від початку листопада дипустанови, які ліквідуються,
вже не ведуть прийом громадян. Наразі тривають процедури завершення їх
роботи. Сайти більшості консульств свідчать, що їх закриття розпочалося
відразу після проведення парламентських виборів.
Як відомо, дільниці для голосування за кордоном відкривалися саме у
закордонних дипломатичних представництвах.
"Це є частиною процесу з оптимізації використання держаних коштів", пояснив мотив закриття консульств Є. Перебийніс.
В перелік установ, які ліквідуються, увійшли генеральні консульства в
Сучаві (Румунія), Пряшеві (Словаччина), консульства в Варні (Болгарія) та
Марселі (Франція). Окрім цього, будуть ліквідовані консульська агенція в
Батумі (Грузія), генеральні консульства в містах Нижній Новгород (Росія),
Алмати (Казахстан), консульства в Хайфі (Ізраїль) та Курітібі (Бразилія)
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/5/7043302/). –
2014. – 5.11).
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***
Министерство иностранных дел Украины 4 ноября вызвало
чрезвычайного и полномочного посла Сербии в Украине Р. Булатовича для
разъяснения позиции по выборам на Донбассе. Об этом сообщает прессслужба МИДа Украины.
Как сообщается, сербской стороне была разъяснена позиция Украины
относительно участия наблюдателей от сербских политических партий, в т. ч.
парламентских, в выборах на Востоке Украины 2 ноября.
Также на встрече были обсуждены отдельные вопросы российскосербского сотрудничества.
Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел возмущены
присутствием на выборах в самопровозглашенных Донецкой и Луганской
народных республиках сербского парламентария В. Джукановича (ForUm
(http://for-ua.com/article/1067040). – 2014. – 4.11).
***
Центральні та регіональні органи влади поглиблюватимуть
координацію дій у сфері забезпечення інтересів українських виробників. На
цьому наголосив виконувач обов’язків міністра економічного розвитку і
торгівлі України В. Пятницький під час наради з керівниками економічних
департаментів обласних державних адміністрацій.
Плани уряду щодо макроекономічної стабілізації, створення
сприятливих умов для бізнесу, активізації зовнішньоторговельної політики
також були у центрі уваги учасників наради.
«В умовах децентралізації влади в Україні та реалізації Угоди про
асоціацію з Європейським Союзом актуальною стає політика розвитку та
зміцнення самостійності регіонів і допомога центру в ефективній реалізації їх
потенціалів, що сприятиме позитивним зрушенням в економіці України в
цілому. У планах уряду – побудова ефективної ринкової економіки з
акцентом на розвиток малого та середнього бізнесу», - зазначив виконувач
обов’язків міністра.
Учасників наради також було поінформовано про розробку
Міністерством цілісної системи реалізації зовнішньоекономічної діяльності
та концепції постійно діючої презентації «Нова Україна і світ», які
сприятимуть найбільш ефективному забезпеченню інтересів вітчизняних
виробників.
За результатами наради було домовлено посилити координацію дій між
Міністерством та регіонами на зовнішньоекономічному напрямку (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247727164&cat_id=2
44277212). – 2014. – 5.11).
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***
Надання адміністративних послуг, що мають найбільший попит
серед мешканців територіальних громад, пропонують віднести до
повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних
адміністрацій. Законопроект щодо розширення повноважень органів
місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг
вже підготував Мінрегіон України. Про це повідомив заступник міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
В. Негода.
Під його головуванням у Мінрегіоні відбулася узгоджувальна нарада з
питань, пов’язаних з названим законопроектом, за участю представників
центральних органів виконавчої влади, асоціацій органів місцевого
самоврядування, експертів та інших заінтересованих сторін.
Заступник міністра пояснив, що до повноважень органів місцевого
самоврядування та місцевих державних адміністрацій законопроектом
пропонується передати повноваження щодо реєстрації місця проживання,
зняття з місця проживання, ведення відповідного реєстру жителів
територіальної громади, що в результаті спростить оформлення соціальних та
інших послуг.
Крім того, за його словами, до відання органів місцевого
самоврядування Мінрегіон пропонує віднести делеговані повноваження щодо
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також надання інформації з
Державного земельного кадастру.
Також законопроектом пропонується спростити процедури реєстрації
транспортних засобів і видачі посвідчення водія, а також передати ці
повноваження від органів Міністерства внутрішніх справ України до
виконавчих органів місцевих рад та місцевих державних адміністрацій.
Зазначена пропозиція викликала жваву дискусію і застереження з боку МВС
в частині спроможності органів місцевого самоврядування забезпечити
виконання цих повноважень.
За результатами наради було доручено авторам законопроекту спільно з
іншими центральними органами виконавчої влади доопрацювати окремі
положення законопроекту. Також рекомендовано всеукраїнським асоціаціям
активно долучитися до обговорення законопроекту з участю представників
органів
місцевого
самоврядування
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247727316&cat_id=2
44277212). – 2014. – 5.11).
***
Уряд заохочуватиме інвесторів до реалізації потенціалу
відновлюваної енергетики України. Про це повідомив голова
Держенергоефективності України С. Савчук під час офіційної церемонії
відкриття
VІ
Міжнародного
інвестиційного
бізнес-форуму
з
енергоефективності та відновлюваної енергетики та VІІ Міжнародної
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спеціалізованої виставки «Енергоефективність. Відновлювана енергетика2014».
За словами С. Савчука, для подолання цьогорічних викликів
енергетичній незалежності, які постали перед Україною, урядом розроблено
цілий ряд нормативно-правових актів, які передбачають стимулювання
заміщення газу. Визначально стратегічне значення в контексті європейського
розвитку держави має один з них – Національний план дій з відновлюваної
енергетики до 2020 р.
"11% енергії з альтернативних джерел енергії в загальному
енергобалансі має бути вироблено та спожито у 2020 році. Сьогодні – маємо
лише 3,8%. Нам необхідно зробити великий стрибок, який, за нашими
попередніми підрахунками, потребує інвестицій у сумі 300 млрд грн. Уряд,
затвердивши План, вже надав чіткий сигнал інвесторам. Тепер наша задача –
створення умов максимального сприяння інвестиціям", - зазначив голова
Держенергоефективності України.
У свою чергу В. Треттон, керівник відділу Програм зовнішньої
допомоги "Енергетика, транспорт, навколишнє середовище" Представництва
ЄС в Україні, запевнив, що Євросоюз готовий надавати партнерську
допомогу для розв’язання існуючих проблем сталого енергозабезпечення в
Україні
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247727142&cat_id=2
44276429). – 2014. – 5.11).
***
4 листопада з метою вивчення стану соціального забезпечення
тимчасово переміщених громадян з АР Крим та східних областей
України на Рівненщину з робочою поїздкою завітав директор
Департаменту економіки і фінансів Державної служби України з
надзвичайних ситуацій О. Олійник.
О. Олійник провів робочу зустріч із заступником голови Рівненської
обласної державної адміністрації - головою обласного штабу О. Савчуком, на
яку були запрошені представники освіти, соціального захисту, Державної
міграційної служби, Пенсійного фонду та обласного центру зайнятості.
Члени обласного штабу доповіли О. Олійнику про стан умов проживання
багатодітних сімей, інвалідів та одиноких літніх людей, що тимчасово
перемістилися на Рівненщину, а також про роботу щодо здійснення
координації та взаємодії з недержавними та волонтерськими організаціями з
питань розміщення та соцзабезпечення людей.
У ході наради також обговорювалися питання готовності до експлуатації
в осінньо-зимовий період об’єктів, які визначені для розміщення тимчасово
переміщених осіб, забезпеченість опаленням і перелік проблемних питань,
що
потребують
невідкладного
вирішення
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247727654&cat_id=2
44277212). – 2014. – 5.11).
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***
За участю керівництва Міністерства культури України в
Національній музичній академії ім. П. І. Чайковського відбулися
позачергові загальні збори Громадської ради при Міністерстві культури
України.
На зборах були присутні заступник міністра – керівник апарату Т.
Мазур, заступник міністра О. Журавчак, а також діючий голова Громадської
ради Ю. Решетніков, заступники голови Громадської ради С. Долеско та Б.
Кожушко. У засіданні взяли участь 79 членів Громадської ради та 10
представників громадських інституцій, які виявили бажання вступити до її
складу.
За результатами голосування було включено 10 нових членів до складу
Громадської ради, також було обрано нового голову Громадської ради, яким
став Б. Кожушко.
Щодо обрання заступників голови Громадської ради учасники засідання
шляхом голосування вирішили провести позачергові загальні збори
Громадської ради до кінця поточного року і визначитися з кандидатурами на
засіданнях комісій.
Відповідний наказ із внесеними змінами щодо оновленого складу
Громадської ради буде розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства
культури
України
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247727429&cat_id=2
44277212). – 2014. – 5.11).

ПОЛІТИКА
ООН заявила о готовности укреплять сотрудничество с
Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) для
поддержки Украины. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Пан Ги
Мун, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ, где он призвал
добиваться урегулирования кризиса в Украине.
В частности, Пан Ги Мун выразил признательность ОБСЕ "за ее
своевременное и активное участие" в урегулировании кризиса в Украине и
"важную роль, которую она играет на местах".
Он подчеркнул, что ОБСЕ и ООН "несут общую ответственность за
ослабление напряженности", и что работа на этом направлении идет "рука об
руку". Он отметил, что советники ООН по вопросам посредничества
оказывают техническую поддержку специальной миссии наблюдателей
ОБСЕ в Украине.
"Помимо содействия решению нынешних проблем, мы полны
решимости работать совместно с ОБСЕ и другими международными
партнерами в целях обеспечения долгосрочной поддержки Украины и в
решении коренных проблем, лежащих в основе этого кризиса", - заявил глава
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ООН (РБК Україна (http://www.rbc.ua/rus/news/politics/oon-zayavila-ogotovnosti-ukreplyat-sotrudnichestvo-s-obse-04112014221700). – 2014. – 4.11).
***
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
планирует расширить миссию наблюдателей на Донбассе до 500 человек.
Об этом после переговоров в Донецке, в которых участвовали представители
Украины, России и сепаратистов, заявил замглавы специальной
мониторинговой миссии организации А. Хуг.
В частности он сообщил, что миссия будет расширена до 500 человек, из
которых 350 разместятся в самопровозглашенных "народных республиках".
Кроме этого, он заявил, что в Донецке стороны обсудили внедрение
Минских соглашений.
"По нашим наблюдениям, стороны разговаривают друг с другом по
поводу имплементации Минского договора, это внушает оптимизм", - заявил
А. Хуг (РБК Україна (http://www.rbc.ua/rus/news/politics/obse-planiruetrasshirit-missiyu-nablyudateley-na-donbasse-05112014160400). – 2014. – 5.11).
***
Украина приветствует новый состав Европейской комиссии и
надеется на дальнейшее сотрудничество.
Об этом в ходе брифинга заявил директор Департамента по
информационной политике Министерства иностранных дел Е. Перебейнос.
«Украинская сторона надеется, что в работе нового состава
Еврокомиссии одними из приоритетных будут вопросы поддержки Украины
в вопросах интеграции, территориальной целостности и независимости
страны», - сказал он (ForUm (http://for-ua.com/article/1066977). – 2014. –
4.11).
***
Российская Федерация несет всю ответственность за последствия
выборов, прошедших 2 ноября на Донбассе.
Об этом заявил в ходе брифинга директор Департамента
информационной политики МИД Е. Перебейнос. «Любые попытки России
придать легитимность действию, которое произошло в воскресенье, мы
отбрасываем. Такая позиция является безответственной, противоречит
взятым на себя Москвой соответственно с Минскими договоренностями
обязательствам и ставит под угрозу весь мирный процесс на Востоке
Украины. Именно Россия теперь несет всю ответственность за это, и она
будет продолжать платить за нарушения международного права своей
дальнейшей изоляцией», - сказал спикер МИДа (ForUm (http://forua.com/article/1066980). – 2014. – 4.11).
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***
Генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг и Верховный
представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике
безопасности Ф. Могерини назвали нелегитимными выборы,
организованные в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных
республиках.
На совместной пресс-конференции после двусторонней встречи они
заявили, что члены НАТО и страны ЕС не признают эти выборы.
«Проведенные в некоторых районах на Востоке Украины вооруженными
сепаратистами т.н. выборы противоречат Минским соглашениям. Страны
НАТО их не признают», - сказал Й. Столтенберг.
«Мы ясно заявили, что т.н. выборы в контролируемых сепаратистами
районах Украины не могут быть признаны, потому что незаконны,
нелегитимны. Они создают риск поставить под серьезную угрозу путь к
диалогу, который предложил Президент Украины Петр Порошенко и
который согласован в минских документах», - подчеркнула Ф. Могерини
(ForUm (http://for-ua.com/article/1067028). – 2014. – 4.11).
***
Министр здравоохранения О. Мусий обвинил Премьер-министра
Украины А. Яценюка в фальсификации постановления Кабинета
Министров, согласно которому О. Мусий был отстранен от исполнения
обязанностей.
По словам министра, украинским законодательством не предусмотрена
процедура отстранения министров.
"Законодательством Украины не предусмотрена процедура отстранения
министра от полномочий, даже термина такого нет. Для любых действий с
министром, как назначения, так и увольнения, существует одна процедура через Верховную Раду. Вместо этого Премьер-министр, узурпировав власть,
позволяет себе издавать такие распоряжения", - заявил О. Мусий.
Чиновник подал иск в суд с требованием признать его увольнение
незаконным, однако заявляет, что не намерен возвращаться на должность
министра здравоохранения в случае победы в процессе. "У меня нет в планах
возвращаться на должность министра здравоохранения. Я законно избранный
народным депутатом по мажоритарному округу", - добавил О. Мусий (РБК
Україна
(http://www.rbc.ua/rus/news/politics/glava-minzdrava-musiy-obvinilyatsenyuka-v-falsifikatsii-05112014154800). – 2014. – 5.11).
***
У Центральній виборчій комісії не розглядають можливість про
визнання неможливим встановити результати виборів в 59-му окрузі в
Донецькій області. Про це заявив заступник голови ЦВК А. Магера.
"Це питання не розглядається Центральною виборчою комісією станом
на сьогоднішній день. Ми виходимо з того, що цей округ зможе підвести
підсумки виборів, і ЦВК на основі цих підсумків встановить результати
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виборів
(загалом
по
Україні)",
сказав
А.
Магера.
При цьому він зазначив, що ЦВК не розглядає й інші "екстраординарні
способи" встановлення результатів в цьому окрузі, зокрема, самою ЦВК на
підставі всієї виборчої документації з цього округу.
А. Магера також повідомив, що ЦВК оскаржила в суді рішення суду
першої інстанції про скасування рішення ЦВК про дострокове припинення
повноважень 9-ти членів 59-го окружкому. За його словами, апеляція подана
до Вищого адміністративного суду України, але суд ще не розглянув цю
апеляцію
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/5/7043310/). – 2014. – 5.11).
***
Центральная избирательная комиссия начала процесс внесения
изменений в предварительные итоги голосования на округе №60 Донецкой
области, где кандидат-самовыдвиженец А. Рыженков оспаривает победу
кандидата от "Блока Петра Порошенко" Д. Лубинца. Об этом говорится
в сообщении штаба А. Рыженкова.
"Изменения коснулись итогов голосования на двух из 10 участков, где
цифры в протоколах окружных избирательных комиссий разительно не
соответствуют протоколам участковых комиссий с "мокрыми" печатями. В
результате внесения этих изменений результат Лубинца уже уменьшился
более чем на 5%", - отмечается в сообщении.
"Таким образом, можно предполагать, что ЦИК уже частично
подтвердила правомерность претензий кандидата Рыженкова, который
заявил, что у него украдена победа в результате фальсификации результатов
голосования на 10 участках. Информация, размещённая на официальном вебсайте ЦИК, является предварительной. В данном случае имела место
коррекция предварительных результатов в связи с несоответствием данных,
переданных ОИК непосредственно после принятия протоколов с
соответствующих участков, данным, содержащихся в первых экземплярах
протоколов УИК, доставленных в ЦИК. Окончательные цифры появятся
лишь после полного исследования всех протоколов и принятия
соответствующего решения на заседании ЦИК", - полагают в штабе (РБК
Україна
(http://vibori2014.rbc.ua/rus/tsik-priznal-falsifikatsii-v-okruge-60--shtab-ryzhenkova-05112014155300). – 2014. – 5.11).
***
Партия "Оппозиционный блок" считает незаконным решение суда
по избирательному округу № 38 в Днепропетровской области. Об этом
говорится в заявлении партии.
"В 38 округе (Новомосковск, Днепропетровская область) преступники
пытаются отменить победу самовыдвиженца Вадима Нестеренко,
набравшего 31,35% (21,3 тыс. голосов). Для этого используются суды,
принимающие решения в пользу кандидата от губернатора области Игоря
Коломойского - экс-министра обороны Кузьмука, набравшего в два с
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половиной раза меньше, чем победитель выборов - 12,8% (8 700 голосов)", говорится в заявлении партии.
"Все документы о результатах выборов были своевременно сданы в
ЦИК. Однако через три дня А. Кузьмук принес заявления о нарушениях. При
этом выяснилось, что люди, указанные как заявители, не писали заявлений.
После этого, для оказания давления на комиссию, двое суток в окружной
избирательной комиссии по определению Новомосковского суда, принятого
ночью, проводились тщательные обыски, изъятие печатей, проколов и других
документов. Шли тотальные допросы всех членов УИК и ОИК. Все это
происходило при участии вооруженных бойцов батальона "Днепр-1",
которые запугивали и оказывали давление на людей. Наблюдатели на
выборах отмечают, что это делалось для того, чтобы уничтожить любые
документы, которые свидетельствуют о победе Нестеренко, и в результате,
на основании решений судов, признать выборы в округе №38 недействительными",
отмечает
партия
(РБК
Україна
(http://www.rbc.ua/rus/news/politics/-oppozitsionnyy-blok-schitaet-nezakonnymreshenie-suda-po-05112014150700). – 2014. – 5.11).
***
Голова партії "Батьківщина" Ю. Тимошенко повідомила ОБСЄ про
фальсифікації на 182-му окрузі на користь кандидата від партії "Блок
Петра Порошенка".
Про ситуацію на окрузі вона розповіла голові довгострокової місії зі
спостереження за парламентськими виборами БДІПЛ/ОБСЄ Т. де Зулуеті на
зустрічі у середу, повідомляє прес-служба "Батьківщини".
Т. де Зулуета повідомила, що її місія звітувала про вибори в Україні
перед Європарламентом у Брюсселі 4 листопада. Вона додала, що
представники місії продовжать роботу в Україні до остаточного
встановлення результатів парламентських виборів.
"Зараз є скарги і ми будемо спостерігати за їхнім розглядом у суді", сказала Т. де Зулуета.
У зв'язку з цим Ю. Тимошенко розповіла про порушення виборчого
законодавства кандидатом від президентської сили "Блок Петра Порошенка"
О. Співаковським у виборчому окрузі № 182, де, як стверджує Ю.
Тимошенко, переміг кандидат від "Батьківщини" Ю. Одарченко.
За даними ЦВК, О. Співаковський отримав по "мажоритарці" 21,6%
голосів, а Ю. Одарченко – 21,34%. Ю. Тимошенко ж стверджує, що
конкурент її соратника має вищий результат завдяки "фальсифікаціям у
закладах пенітенціарної системи".
За словами лідера "Батьківщини", затримані, які перебувають у СІЗО,
голосували за мажоритарного кандидата всупереч законодавству. Також у
виправній колонії № 90 ув’язнені голосували за ксерокопіями посвідчень
особи з розпливчатими фотографіями, за якими здебільшого не можна
встановити особу.
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Відповідні документи були передані представникам місії (Українська
правда (http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/5/7043307/). – 2014. – 5.11).
***
Депутати з Компартії вимагають відсторонити П. Симоненка від
керівництва партією.
З такою ініціативою виступили депутати від КПУ О. Зубчевський та О.
Присяжнюк.
Це питання вони виносять на пленум партії, який запланований на 8
листопада.
П. Симоненка і все керівництво КПУ звинувачують у фактичному
самоусуненні від передвиборних перегонів і провалі виборів.
"Керівництво КПУ не виправдало надій ні рядових комуністів, ні
виборців, які вірили П. Симоненку, в результаті вибори партії до Верховної
Ради з тріском провалено", - йдеться в заяві.
Як відомо, за попередніми даними ЦВК, Компартія на виборах набрала
майже 3,9% голосів і не потрапляє в Раду (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/5/7043297/). – 2014. – 5.11).
***
Выборы показали, что именно Коммунистическая партия остается
ведущей левой силой Украины. «Блок левых сил» по уровню поддержки
оказался в самом низу итогового протокола ЦВК. Такое мнение выразил
политический эксперт, руководитель Центра «Третий сектор» А. Золотарев.
«Сейчас, когда Компартия временно не представлена в Верховной Раде,
многие маргинальные группировки захотят захватить левый спектр
политического пространства. Власть, скорее всего, сделает ставку на то,
чтобы раздробить левое поле на нескольких небольших политических
проектов, педалирующих тематику
«социальной справедливости», предположил А. Золотарев.
Такие проекты, по его словам, ожидаемо будут использовать левые идеи
и риторику: «Для чего это делается? Власть хочет политически
подстраховаться на будущее. Всё дело в том, что политика правительства обвал гривны, замораживание зарплат и пенсий, повышение цен на
продукты питания и коммунальные услуги - приведет к увеличению
популярности левых».
Впрочем, продолжил эксперт, те же европейцы уже сегодня обращают
внимание на закономерность возвращения в парламент левых.
Поэтому власть, по мнению А. Золотарева, одной рукой будет делать
все, чтобы любыми методами уничтожить Компартию, а другой будет
организовывать подмену коммунистов на «ручных» левых.
«Начавшаяся информационная атака на лидера Компартии и заявления
персонажей вроде Присяжнюка и Зубчевского показывают, что такой
сценарий пытаются сейчас реализовать», - отметил руководитель Центра
«Третий сектор» (ForUm (http://for-ua.com/article/1067291). – 2014. – 5.11).
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***
Факты недопуска новоизбранных народных депутатов к присяге
будут использоваться внешними силами, в первую очередь – российской
пропагандой, для демонстрации недееспособности парламента и наличия
экстремизма в Украине. Такое мнение высказал директор Института
украинской политики К. Бондаренко, комментируя намерения некоторых
комбатов не допустить в сессионный зал депутатов, голосовавших за законы
16 января.
«Такие действия будут огромной ошибкой, которую станут всячески
использовать внешние силы для демонстрации недееспособности
украинского парламента. В первую очередь это поднимет на свои знамена
российская пропаганда», - сказал К. Бондаренко.
По его словам, не комбаты должны решать, кто является депутатом, а
кто нет, кому принимать или не принимать присягу. «Ведь выборы проводят
не они, выборы проводит Украина», - отметил политолог.
Он также подчеркнул, что попытки недопуска народных депутатов в
сессионный зал или к принятию присяги будут свидетельствовать о том, что
в Украине процветает экстремизм и что украинские реалии далеки от
демократии.
«Если та или иная политическая сила получила от народа мандат
доверия, только народ может лишить ее этого мандата, а не представители
вооруженных отрядов или толпа», - отметил политолог.
По мнению К. Бондаренко, если комбаты будут заниматься недопуском
своих коллег-депутатов в парламент – это будет свидетельством их
политической незрелости. «Они не имеют права лишать тех или иных
политиков возможности представлять интересы своих избирателей в
сессионном зале», - сказал он.
По словам политолога, такие действия приведут к дестабилизации
работы Верховной Рады, что выгодно тем, кто сегодня не заинтересован в
существовании сильной, сплоченной, развитой Украины (ForUm (http://forua.com/article/1066911). – 2014. – 4.11).

ЕКОНОМІКА
Компанія «Нафтогаз України» перерахувала «Газпрому» 1,45 млрд
дол. в рахунок оплати поставлених і несплачених раніше об'ємів газу.
Про це йдеться у прес-релізі Національної акціонерної компанії.
«Згідно з досягнутими в Брюсселі домовленостями, «Нафтогаз»
заплатить сумарно 3,1 млрд дол. США для розрахунку за 11,5 млрд куб. м.
газу, поставленого ВАТ «Газпром» в листопаді-грудні 2013 року та квітнічервні 2014 року», - сказано у заяві.
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«Рішення про остаточні розрахунки між сторонами за газ, поставлений
«Газпромом» «Нафтогазу» з 2010 року, буде ухвалене трибуналом при
Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма. Брюссельські
домовленості є тимчасовим рішенням і не впливають на позиції сторін в
суді», - зазначили у НАК.
«Необхідні для розрахунку кошти знаходяться на поточному валютному
рахунку НАК «Нафтогаз України», - уточнили в заяві (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/4/503003/). – 2014. – 4.11).
***
У російському «Газпромі» підтвердили одержання від НАК
«Нафтогаз України» першого траншу оплати за поставлений газ у
розмірі 1,45 млрд дол.
Про це повідомив офіційний представник «Газпрому» С. Купріянов.
«Газпром" одержав від банків підтвердження перерахування коштів від НАК
«Нафтогаз України» у розмірі 1,45 мільярдів доларів в рахунок погашення
частини заборгованості за раніше поставлений російський газ», - сказав він
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/5/503081/). –
2014. – 5.11).
***
Кабмін спільно з НАК «Нафтогаз України» в рамках формування
заявки «Газпрому» за обсягами газу, які має намір придбати українська
сторона, намагаються звести до мінімуму його закупівлі за більш дорогою
ціною.
Як повідомили джерела в ЗМІ, на даний момент обговорюється кілька
можливих графіків, за якими українська сторона закуповуватиме газ у
«Газпрому».
Джерела розповіли, що Кабмін і «Нафтогаз» мають намір мінімізувати
закупівлю газу за дорогою ціною в 378 доларів за тисячу кубометрів, за якою,
як домовилися в Брюсселі, Україна закуповуватиме газ до кінця грудня 2014
р.
У зв'язку з цим найбільш вигідні та ймовірні обсяги газу в заявці
«Газпрому» на листопад будуть в розмірі 400 млн куб. м газу, на грудень 600 млн куб. м, тобто в сумі - 1 млрд куб. м до кінця року.
В свою чергу, з січня до березня 2015 р. ціна на газ для України
знизиться до 365 дол. за тисячу куб. м, тому решта об'єму необхідного газу близько 3 млрд куб. м, Кабмін і «Нафтогаз» розраховують отримати саме за
дешевшою ціною.
Як відомо, завдяки угоді між Україною, Росією та ЄС, Україна отримала
можливість самостійно визначати графік заявок на поставку газу.
Разом з тим, на думку джерел, це стало єдиною перевагою, яку отримав
«Нафтогаз» в рамках Брюссельських домовленостей (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/5/503064/). – 2014. – 5.11).
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***
Оператор газотранспортної системи Словаччини Eustream оголосив
про намір збільшити поставки газу в Україну в реверсному режимі на 4,5
млн куб. м палива на добу.
Про це повідомив представник компанії В. Чугурян.
«Компанія Eustream оголошує про початок процедури Open Season для
збільшення поставок газу в Україну в реверсному режимі по трубопроводу
«Вояни-Ужгород» на 4,5 млн кубометрів палива на добу», - сказав В.
Чугурян.
Він пояснив, що підвищення потужності газопроводу стало можливо
завдяки технічним удосконаленням, проведеним на його українській частині.
За словами В. Чугуряна, компанії, зацікавлені в поставках газу в Україну
в реверсному режимі, можуть зареєструватися для участі в процедурі Open
Season з 4 по 17 листопада цього року. Додаткові поставки палива по
трубопроводу "Вояни-Ужгород" можуть розпочатися 1 січня 2015 р.
Таким чином, загальний обсяг поставленого в Україну в реверсному
режимі газу може з 1 січня 2015 р. зрости до 31,5 млн куб. м на добу (близько
11,5 млрд куб. м на рік).
В даний час по цьому трубопроводу щодоби переправляється до 27 млн
куб. м газу (близько 9,85 млрд куб. м на рік) (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/5/503062/). – 2014. – 5.11).
***
Міністерство оборони має намір придбати у ПП "ОККО-Бізнес"
(Львів) 23,8 тис. тонн дизельного палива підвищеної якості на суму
442,658 млн грн (з ПДВ).
Згідно з повідомленням Міністерства в "Віснику державних закупівель"
пропозиція
"ОККО-Бізнес"
акцептована
31
жовтня
2014
р.
Як зазначається, паливо має бути надано через 45 днів після підписання
договору, але не пізніше 25 грудня 2014 р.
У Нікополь (Дніпропетровська обл.) має бути поставлено 6,5 тис. тонн, у
Харків - 8,5 тис. тонн, в Одесу і Костянтинівку (Миколаївська обл.) - 4,6 тиc.
тонн, у Київ і Білу Церковь (Київська обл.) - 4,2 тис. тонн.
Крім того, Міноборони 31 жовтня акцептувало пропозицію ТОВ "Елемент
Ойл" (Київ) на поставку 3,3 тис. тонн ДТ на 60,687 млн грн (з ПДВ).
Поставка має бути здійснена у вищезазначені терміни в Мервичі (Львівська
обл.), Дубно (Рівненська обл.) і Гнівань (Вінницька обл.) (Економічна
правда (http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/4/502881/). – 2014. – 4.11).
***
Борг із відшкодування ПДВ не збільшуватимуть у цьому році. Про це
заявив голова Державної фіскальної служби І. Білоус.
«Борг із відшкодування ПДВ не буде збільшено у цьому році. Ми
починали з боргом з ПДВ 14,9 млрд грн. Так і закінчимо. Поточний ПДВ ми
виплачуємо без затримок», - заявив І. Білоус.
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Голова Державної фіскальної служби відзначив, що 14,9 млрд грн - це
старий перехідний борг, який оскаржується через суди. «Так, це старий
перехідний борг, і його дуже складно відшкодувати, оскільки він фіктивний.
Він був накопичений незрозуміло як, і цей борг висить. Я не візьму на себе
зобов'язання повернути фіктивний борг і, думаю, що ніхто не візьме. Це
просто вкрасти гроші з державного бюджету», - зауважив І. Білоус.
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/4/502817/). –
2014. – 4.11).
***
Антимонопольный
комитет
Украины
(АМКУ)
считает
завышенными
утвержденные
Национальной
комиссией,
осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и
коммунальных услуг (НКРЭКУ), тарифы на стандартное подключение
потребителей к газовым сетям, сообщил и.о. главы ведомства Н. Бараш
на пресс-конференции в Киеве.
«Переход на стандартное подключение привел почти к двукратному
превышению цены… Мы не нашли ни одного расчета стоимости, вот в чем
проблема… До сегодняшнего дня, по нашему мнению, регулятор (НКРЭКУ –
Ред.) вообще не сработал, не разработал порядок и не рассчитал стоимость,
которая должна быть», - сказал он.
По словам Н. Бараша, АМКУ планирует до конца текущего года
совместно с НКРЭКУ выработать принципы формирования справедливых
тарифов на подключение потребителей к газовым сетям (Энергетика
Украины
(http://uaenergy.com.ua/post/20456/amku-schitaet-zavyshennymitarify-na-standartnoe/). – 2014. – 4.11).
***
Господарський суд Києва зобов'язав державне підприємство «Вугілля
України» виплатити українській «дочці» «Сбербанку Росії» 668,624 млн
грн платежів за простроченим кредитом. Про це йдеться в постанові
суду.
Відповідно до документу, держкомпанія «Вугілля України» на початку
2013 р. відкрила кредитну лінію на 47 млн дол. в «Дочірньому банку
Сбербанк Росії» терміном на 1 рік під 11,5 % річних. Кредитним договором
останній день кредитної лінії визначено 27 лютого 2014 р. Після завершення
кредитної лінії держкомпанія не розрахувалася з банком, після чого кредитор
приступив до нарахування пені за прострочення.
Згідно з матеріалами справи, «Вугілля України» просило у суду
відтермінування на 3 роки у зв'язку з важким фінансовим становищем
компанії, але суд відмовив.
21 жовтня 2014 р. господарський суд Києва повністю задовольнив
вимоги «Дочірнього банку Сбербанк Росії» (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/5/503099/). – 2014. – 4.11).
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***
Среднесуточная отгрузка угля в адрес ПАО «Донбассэнерго»
составляет 100 вагонов (около 7 тыс т). Запасы угля на складах
Старобешевской и Славянской ТЭС по состоянию на 4 ноября 2014 г.
составляют 47,1 и 37,8 тыс. т соответственно.
Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Донбассэнерго».
В "Донбассэнерго" также отметили, что в ходе ремонтновосстановительных работ на Славянской ТЭС частично восстановлена работа
мазутного хозяйства станции. Это позволило осуществить прием 1017 т
мазута.
На сегодня в работе на Старобешевской находится 3 энергоблока, на
Славянской ТЭС — турбогенератор-3.
Старобешевская ТЭС находится в зоне АТО. На Славянской ТЭС в
работе находится неблочная часть. На станции ведутся ремонтновосстановительные работы.
На электростанциях ПАО «Донбассэнерго» для производства
электроэнергии используется уголь марок А и Т, добывающие предприятия
которого находятся в Луганской и Донецкой обл. В результате боевых
действий большинство добывающих и перерабатывающих предприятий
приостановили свою деятельность, а часть ж/д путей региона подверглись
разрушениям и повреждениям.
Как отметили в пресс-службе «Донбассэнерго», восстановленное ж/д
сообщение по направлениям «ст. Новый Совет — ст. Менчугово — ст.
Моспино — ст. Макеевка», а также «ст. Иловайск — ст. Торез» дает
возможность осуществлять отгрузки углей шахт ГП «Снежноеантрацит», ГП
«Торезантрацит» и ГП «Шахтерскантрацит».
ПАО «Донбассэнерго» эксплуатирует Старобешевскую и Славянскую
ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт (Энергетика
Украины
(http://uaenergy.com.ua/post/20449/v-donbassenergo-rasskazali-ozapasah-uglya-na-skladah/). – 2014. – 4.11).
***
Господарський суд Одеської області задовольнив позов ТОВ «РГКтрейдинг» до ПАТ «Одеський припортовий завод» про стягнення з
останнього 1,21 млрд грн боргу за газ, поставлений в січні-червні 2014 р., і
114 млн грн штрафних санкцій за прострочення платежів. Про це
повідомив директор «РГК-Трейдинг» А. Компан.
Згідно з повідомленням, представники Одеського припортового заводу в
суді не заперечували наявності боргу, а в ході розгляду справи завод
перерахував «РГК-трейдинг» 26,7 млн грн в рахунок його погашення.
«Звернутися до суду компанія «РГК-Трейдинг» була змушена у зв'язку з
тим, що завод, за мовчазної згоди оператора ринку, не розрахувавшись з
нами, перейшов до іншого постачальника, що повністю суперечить чинному
законодавству, що регулює ринок газу. У зв'язку з тим, що керівництво ОПЗ
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не йде на контакт, ми були змушені звернутися в судові інстанції», - зазначив
А. Компан.
Як уже повідомлялося, ЗМІ пов'язують «РГК Трейдинг» з бізнесменом
Д.
Фірташем
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/4/502970/). – 2014. – 4.11).
***
Національний банк щодня буде виставляти на валютний аукціон по
5-10 млн доларів.Про це говориться в презентації нових правил проведення
валютних аукціонів в Україні на сайті регулятора.
Згідно з новими правилами, валютні аукціони будуть проводитися кожен
день протягом декількох місяців в першій половині дня об'ємом 5-10 млн
дол. При цьому підкреслюється, що аукціони будуть проводитися не для
задоволення потреб у валюті, а для визначення курсу.
До участі в аукціонах допускатимуться 88 українських банків, яким НБУ
встановив кредитні ліміти. Мінімальна сума заявки - 100 тис. доларів, крок
заявки - 100 тис. доларів. Максимальний обсяг заявок банку обмежений 10%
обсягу аукціону. Заявки на аукціон необхідно буде подавати до 10:00.
Також повідомляється, що Нацбанк буде застосовувати особливу
процедуру «відкидання» спекулятивних заявок банків. При цьому продаж
валюти буде здійснюватися не за фіксованим курсом, а по обумовленому
кожен день в ході аукціону курсу відсікання. Під час установленя курсів
купівлі-продажу іноземних валют у касі уповноважені банки як курсовий
орієнтир можуть використовувати значення індикативного валютного курсу
за попередній день з відхиленням до 5 відсотків (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/4/502920/). – 2014. – 4.11).
***
Українські банкіри в третьому кварталі 2014 р. оцінили очікуване
послаблення курсу гривні в найближчі 12 місяців у середньому до 14 грн за
дол., тоді як у другому кварталі відповідний прогноз становив 11,9 грн за
дол. Опитування Національний банк проводив серед кредитних менеджерів
банків із 25 вересня по 14 жовтня.
Свої оцінки надали 65 банків (їх частка в загальному обсязі активів
банківської системи країни становить 91 %). «У третьому кварталі банкиреспонденти зберегли негативні макроекономічні очікування. Зокрема,
зросли девальваційні (середній курс становитиме 14,0 грн/$1) та інфляційні
(зростання цін становитиме 15,5% у наступні 12 місяців) очікування», зазначено в результатах опитування.
Згідно з опитуванням, більшість банкірів чекають на прискорення
падіння ВВП у наступні 12 місяців.
Водночас очікування банків щодо зниження цін на нерухомість
послабшали. За даними опитування, в четвертому кварталі банки очікують,
що посилення стандартів (внутрішні нормативи та критерії, якими керується
банк у своїй кредитній політиці) за всіма видами кредитів юридичним і
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фізичним особам продовжиться. «Банки очікують, що попит на кредити
юридичним особам зростатиме (у жовтні-грудні) за винятком довгострокових
кредитів і кредитів в іноземній валюті. Водночас попит на кредити з боку
домогосподарств знижуватиметься», - прогнозують банкіри.
Згідно з підсумками опитування, зростання попиту на кредити
обумовлене обмеженістю запасів та оборотних коштів, а також потребами
підприємств
у
реструктуризації
боргів
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/5/503121/). – 2014. – 5.11).
***
У жовтні на українському ринку було зареєстровано 5 891 первинних
продажів нових легкових автомобілів.
Про це йдеться у даних асоціації «Укравтопром».
Таким чином, незважаючи на те, що попит на нові легкові автомобілі в
порівнянні з попереднім місяцем збільшився на 1,4 %, ринок
продемонстрував найгірший жовтневий результат за останні 14 років.
Щодо жовтня минулого року попит на нові авто впав на 64% або майже
у три рази.
Найкращий результат в минулому місяці продемонстрував японський
бренд Toyota, який охопив 12 % ринку нових легкових автомобілів з
показником 704 авто.
Другу позицію зберіг за собою український автовиробник ЗАЗ.
Жовтневий результат ЗАЗ - 411 шт. або 7% ринку нових авто.
Третє місце, за даними "Укравтопром", дісталося Renault.
Частка цього бренду на українському ринку в жовтні становила 6,7%, а
кількість первинних реєстрацій - 397 шт.
На четвертому місці Volkswagen, який охопив 6,2% ринку з обсягом
продажів 367 шт.
Замикає ТОП-5 жовтня Hyundai з результатом 360 авто або 6,1% ринку
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/4/502902/). –
2014. – 4.11).
***
Міністерство охорони здоров’я за результатами тендерів уклало
низку угод на постачання лікарських препаратів та устаткування на
64,01 млн грн. Про це пише «Вісник державних закупівель».
«Ціни на препарати виросли. Наприклад, «Іміглюцеразу» нині придбано
по 24 397 грн, що майже на 50 % дорожче від минулорічного тендеру МОЗ.
Приблизно у такій же пропорції виросли ціни на фактор коагуляції крові», пише видання.
Разом з тим, за останній рік долар подорожчав на 80 %, також було
введено 7 % ПДВ на ліки. Міністр охорони здоров’я О. Мусій заявляв, що
через корупцію тендерні ціни МОЗу раніше завищувалися на 40 %.
Цього року МОЗ проводить закупівлі найдовше у порівнянні з минулими
роками. Станом на кінець жовтня з запланованих тендерів на суму близько 2
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млрд грн завершились укладанням угод закупівлі лише на 612,3 млн грн
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/4/502819/). –
2014. – 4.11).
***
Київ 3 листопада погасив облігації серії «D» на 500 млн грн. Про це
повідомила прес-служба Київміськдержадміністрації з посиланням на
першого заступника її голови І. Ніконова. І. Ніконов уточнив, що відсотковий
дохід за цінними паперами був виплачений відповідно до умов випуску - при
їх погашенні.
Як повідомлялося, Київська міськрада в травні 2012 р. випустила
трирічні муніципальні облігації на суму 3,5 млрд грн з річною процентною
ставкою 15,25 % п'ятьма серіями: серія «В» - 1,125 млрд грн, серія «С» - 250
млн грн, серія «D» - 500 млн грн, серія «Е» - 750 млн грн, серія «F» - 875 млн
грн.
Строк обігу облігацій серії «В» - до 5 жовтня 2014 р.; серії «С» - до 19
жовтня 2014 р., серії «D» - до 2 листопада 2014 р., серії «Е» - до 16 листопада
2014 р., серії «F» - до 4 жовтня 2015 р. Київ 8 жовтня 2014 погасив серії «В» і
21 жовтня - серії «С».
В цілому Київ в четвертому кварталі повинен погасити облігації на
загальну
суму
2,625
млрд
грн
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/4/502922/). – 2014. – 4.11).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
З 3 вересня 2014 р. «Укрінтеренерго» обмежує обсяги перетікання
потужності ПАТ «ДТЕК Крименерго» до відповідних величин.
Про це говориться в повідомленні компанії «Укрінтеренерго».
«Унаслідок недостатнього забезпечення палива на теплових
електростанціях України та дефіцитом гідроресурсів, що призвело до загрози
порушення балансу між генерацією та споживанням електроенергії,
«Укрінтеренерго» необхідно знизити перетік потужності з енергосистеми
України в Кримську енергосистему до наступних лімітів», - йдеться в
повідомленні.
«Укрінтеренерго» встановило такі ліміти потужності: на час ранкового (з
8 до 10 за київським часом) і вечірнього (з 18 до 22 за київським часом)
максимумів навантаження - до 300 МВт; в денний зоні - до 500 МВт; в
нічний час (з 23 до 6 за київським часом) - до 600 МВт.
У разі якщо ліміти не виконуватимуться споживачами Криму, компанія
буде змушена повністю відключати живлення лінії на півострів (Економічна
правда (http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/4/502952/). – 2014. – 4.11).

45

***
ПАТ "Київенерго" розглядає можливість підняття тарифів на
електроенергію для населення, аби уникнути можливих віяльних
відключень світла. Про це заявив голова наглядової ради енергокомпанії І.
Плачков.
Він переконаний, що підвищення комунальних тарифів є обов'язковим.
«Нема на сьогодні іншого виходу, ніж підняти тарифи для населення. Якщо
ми не піднімемо тарифи для населення, то ми не збалансуємо енергетичний
комплекс, то справді прийдемо до віяльних відключень», - сказав І. Плачков.
Він додав, що це відбуватиметься автоматично. «Відключення самі
будуть. Автоматика сама вимикатиметься, щоб не розвалити енергосистему.
Треба зробити тарифи прозорими й економічно обґрунтованими. На сьогодні
іншого виходу немає», - зазначив І. Плачков.
Він також додав, що в сьогоднішніх умовах треба максимально
економити енергоресурси. «В умовах гострого дефіциту вугілля, газу і
мазуту треба всім мобілізуватися і максимально економно використовувати
енергоресурси. Ми споживаємо у 3,9 разів більше енергоресурсів, ніж
середній європейський показник», - сказав І. Плачков (Українська правда.
Київ (http://kiev.pravda.com.ua/news/5459ec909c549/). – 2014. – 5.11).
***
Продавцы нефтепродуктов ищут покупателей на свои крымские
активы. На портале olx.ua вывешено объявление о продаже автозаправок в
Крыму. «Продается 44 автозаправки, 22 из них принадлежат WOG», сообщил продавец. За все станции просят 80 млн долл. Продавец признался,
что стоимость завышена, поскольку существует еще около восьми
посредников. По его словам, на продажу выставлены нефтебазы в
Севастополе за 3 млн долл. и под Керчью за 0,8 млн долл.
Вторая часть автозаправок, скорее всего, принадлежит Shell. Именно у
этой компании на полуострове находится 22 станции. В пресс-службе
компании подтвердили, что ООО «Альянс Холдинг» (оператор сети
автозаправок Shell в Украине) находится в процессе переговоров об аренде
или продаже АЗС в Крыму.
На долю Крыма в 2013 г. пришлось 5,35 % (276,3 тыс. т) в общей
структуре реализации нефтепродуктов в Украине, свидетельствуют данные
Государственной
службы
статистики
(Энергетика
Украины
(http://uaenergy.com.ua/post/20460/ukrainskie-azs-v-krymu-prodayutsya-najtipokupatelya/). – 2014. – 4.11).
***
Національний банк заборонив залучення депозитів та видачу
кредитів у російських рублях на території України. Про це йдеться у
постанові №699, розміщеній на сайті регулятора.
Згідно із постановою, документ забороняє проведення на материковій
території України таких операцій в російських рублях:
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- залучення вкладів (депозитів) за договорами банківського вкладу
(депозиту), у тому числі збільшення суми вкладу (депозиту), що були
розміщені до набрання чинності законом, а також пролонгація таких
договорів;
- надання коштів у кредит (позику), у тому числі за кредитами
овердрафт, а також шляхом пролонгації строку користування кредитом
(позикою) або його часткою за договором, укладеним до набрання чинності
законом (Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/4/502857/). – 2014. – 4.11).
***
Нацбанк зобов'язав українські банки закрити рахунки юридичних осіб
окупованого Росією Криму, відкриті до набрання чинності закону про
створення вільної економічної зони «Крим».
Про це йдеться в постанові №699, опублікованому на сайті регулятора.
Згідно з постановою, банки України повинні призупинити здійснення
операцій за відкритими до набрання чинності закону («Про створення вільної
економічної зони «Крим» і про особливості здійснення економічної
діяльності на тимчасово окупованій території України») рахунками
юридичних осіб, місцезнаходження яких на території вільної економічної
зони «Крим», та вжити заходів щодо закриття таких рахунків.
Як відомо, цією постановю НБУ заборонив залучення депозитів та
видачу кредитів у російських рублях на території України (Економічна
правда (http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/4/502911/). – 2014. – 4.11).
***
Україна в рамках Всесвітньої торгової організації (ВТО) офіційно
висловить свої претензії Росії з приводу дії торгових обмежень, які РФ
почала вводити ще в 2012 р.
Це буде зроблено 5-6 листопада в ході засідання Комітету з технічних
бар'єрів у торгівлі СОТ.
За словами в. о. міністра економічного розвитку і торгівлі, торгового
представника України В. Пятницького, Україна не має іншого виходу,
оскільки консультації з російською стороною не призводять до результатів.
Разом з тим процес розгляду українського питання, відповідно до
регламенту СОТ, може розтягнутися на роки.
На сьогоднішній день практично припинені поставки в РФ українських
продуктів
харчування
і
автомобілів,
продукції
залізничного
машинобудування.
Експорт за вісім місяців поточного року в Росію скоротився на 25,5 % до 7,4 млрд дол.
За словами В. Пятницького, розгляд проблеми в форматі СОТ - це
єдиний варіант для досягнення результату, оскільки консультації з
російською стороною не дають жодних результатів. «Ми напряму з ними
зараз ніяких консультацій не ведемо, тому що це практично безглуздо. Вони
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просто займаються свавіллям - порушують все, що тільки можна», - заявив В.
Пятницький.
Прикладом порушень можуть слугувати хоча б останні дії
Россільгоспнагляду, який з 22 жовтня ввів обмеження на постачання з
України рослинної продукції з причини виявлення, нібито, реекспорту
фруктів з країн Євросоюзу до Росії через територію України.
Цей крок з боку РФ для нашої країни був несподіваним.
В Держветслужбі повідомили, що російське відомство застосувало
обмежувальну міру, не надавши жодних фактів порушень. Всі необхідні
процедури для винесення проблемного питання на засідання комітету СОТ
Україна виконала.
За встановленою практикою, початковим етапом для цього є подача
запиту російській стороні. «Відповідний запит від України в російський
пункт запитів СОТ був спрямований. Наступним етапом стануть консультації
з метою врегулювання проблеми і розгляду торговельних побоювань в
профільних комітетах СОТ і Раді торгівлі товарами і Генеральної ради СОТ»,
- йдеться в коментарі Міністерства економічного розвитку і торгівлі
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/5/503085/). –
2014. – 5.11).
***
Обсяг торгів акціями українських компаній, що котируються на
головному майданчику Варшавської фондової біржі, минулого місяця
становив майже мінімальні в цьому році близько 20 млн дол., що у 5,3 разу
менше, ніж на рік раніше.
Про це свідчать дані Варшавській біржі.
Обсяг торгів у жовтні порівняно з вереснем знизився майже у 2,5 разу.
Водночас інвестори витратили на купівлю акцій компаній з України
більше, ніж у серпні поточного року, коли був зафіксований найнижчий у
цьому році обсяг торгів із паперами українських емітентів - на рівні близько
16,5 млн дол. (за поточним курсом 1 долар - 3,4 злотого).
Минулого місяця у річному вираженні скоротилися обсяги торгів
акціями дев'яти з десяти компаній з України, які котируються на головному
майданчику Варшавської біржі.
Винятком стали папери KSG Agro: інвестори купили акцій цієї компанії
майже на 2 млн дол., що у 3 рази більше, ніж на рік раніше.
Обсяг торгів акціями двох найбільших українських емітентів - Kernel та
Astarta - знизився у жовтні до жовтня минулого року майже у 6 і 7 разів до
15,5 млн дол. і 0,4 млн дол. відповідно.
Раніше повідомлялося, що українські акції у Варшаві за тиждень після
виборів
подорожчали
на
5,6
%
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/4/502938/). – 2014. – 4.11).
***
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Європейська економіка в 2015 р. буде додавати 1,1 % - на 0,5
процентних пункти менше, ніж прогнозувалося раніше.
Про це говориться в доповіді Єврокомісії.
Як пояснив віце-президент комісії Ю. Катайнен, ситуація в економіці і в
сфері зайнятості поліпшується недостатньо швидко.
Раніше було оголошено, що Європейський центробанк отримав
додаткові повноваження з регулювання великих комерційних банків
єврозони
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/4/502879/). – 2014. – 4.11).
***
Світові ціни на нафту знижуються в ході торгів середи на тлі
очікування статистики по запасах нафти від Міненерго США.
Вартість грудневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI
(Light Sweet Crude Oil) станом на 8,18 за московським часом знижувалася на
2,15% - до 77,12 дол. за барель, нижче мінімуму з 2011 р., коли вартість
нафти становила 77,19 дол. за барель.
Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки
Brent зменшувалася на 2,79% - до мінімуму з 2010 р. - 82,48 дол. за барель.
Згідно з прогнозами аналітиків, опитаних агентством Рейтер, комерційні
запаси нафти за тиждень, що завершився 31 жовтня, збільшилися на 2,3 млн
барелів, тоді як позаминулого тижня запаси виросли на 2,06 млн барелів.
Крім того, запаси бензину на минулому тижні, за прогнозами аналітиків,
знизилися на 0,5 млн барелів, а запаси дистилятів - всього на 1,7 млн барелів
проти 5,3 млн барелів на позаминулому тижні.
Крім того, вартість «чорного золота» знижується під тиском збільшення
видобутку країнами ОПЕК.
Згідно з даними аналітиків Bloomberg, видобуток ОПЕК збільшився за
місяць на 53 тис. барелів на день - до 30,974 млн, що є максимумом за
останні 14 місяців. Проте країни ОПЕК не збираються знижувати рівень
видобутку до зустрічі в наступному місяці.
3 листопада державна компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco
оголосила про зниження цін на паливо для американських клієнтів,
посиливши тенденцію зниження вартості нафти (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/5/503067/). – 2014. – 5.11).
***
Залежність Німеччини від зовнішніх енергоносіїв може збільшитися
через програму уряду ФРН зі скорочення викидів від спалення вугілля.
Щоб зменшити викиди, Міністерство економіки Німеччини представило
план, який передбачає найбільш рішучі заходи зі скорочення споживання
вугілля, які будь-коли приймались у Європі. У випадку реалізації цього
плану Німеччині доведеться збільшити імпорт російського газу, купувати
електроенергію в сусідніх країнах і посилити підтримку відновлюваної
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енергетики. «Важливість газу, а разом з нею і залежність від Росії
посиляться», - заявив аналітик Metzler Seel Sohn & Co. Г. Хойман.
Скорочення споживання вугілля може покращити позиції «Газпрому»,
оскільки на Росію припадає третина газового імпорту Німеччини. В той же
час це підірве позиції німецьких енергокомпаній RWE AG и Vattenfall AB,
які управляють вугільними електростанціями.
Наразі Німеччина виробляє приблизно 45 % електроенергії з вугілля,
11% - з газу, 15% припадає на атомні реактори, які в уряді обіцяють закрити
до 2022 р. Частка відновлюваної енергетики складає 24%, цей показник
планується збільшити до 45% до 2025 р.
Такий підхід суперечить планам ЄС та США економічно ізолювати
Росію
(Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/11/5/7027475/). – 2014. – 5.11).
***
Польська національна нафтогазова компанія PGNIG ініціювала
переговори з «Газпромом» про перегляд ціни на російський газ. Про це
повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на прес-службу PGNIG.
«Рішення правління PGNIG про проведення переговорів про перегляд
цін на газ обумовлене змінами, які відбулися в європейському енергетичному
просторі останніми роками», - повідомили в PGNIG. За умовами діючого до
2022 р. ямальського контракту, якщо сторони не досягнуть домовленості
протягом шести місяців, польська компанія матиме право передати справу до
арбітражу.
На думку експертів, сьогодні Польща платить за російський газ ціну, яка
значно перевищує ринкову, що коливається в рамках $320-370 за тис. куб. м.
В 2013 р. «Газпром» поставив в Польщу 9,79 млрд куб. м газа приблизно по
$430
за
тис.
куб.
м
(Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/11/5/7027487/). – 2014. – 5.11).
***
Росспоживнагляд обмежив імпорт яловичих ковбас, жаркого і
гуляшу з Бельгії, Данії, Словаччини, Франції, Італії, Нідерландів,
Португалії, Іспанії, Швеції, Польщі та Німеччини.
Про це говориться в повідомленні відомства.
Згідно з повідомленням, це рішення прийнято після того, як у Німеччині
Федеральне відомство захисту прав споживачів та безпеки продуктів
харчування виявило в продуктових магазинах країни збудників сибірської
виразки в продукції з яловичини.
«За даними Федерального відомства захисту прав споживачів та безпеки
продуктів харчування ФРН, в декількох супермаркетах, м'ясних магазинах і
на оптових підприємствах по всій Німеччині була виявлена яловичина,
заражена сибіркою. Вражені такі продукти, як «жаркое» з яловичини, гуляш і
ковбаси. Виявлена продукція вилучається», - цитує прес-служба
Росспоживнагляду.
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Згідно із інформацією відомства, встановлено, що інфіковане м'ясо
вперше було виявлено після забою худоби в кінці вересня 2014 р. на фермі в
Словаччині. Також були виявлені два випадки в Польщі при забої волів.
Згідно із інформацією системи RASFF (Європейська система
інформування про виявлені небезпеки в харчових продуктах і кормах для
тварин) заражене м'ясо і продукція з нього поставлялися в Бельгію, Данію,
Францію, Італію, Нідерланди, Португалію, Іспанію, Швецію, а в Німеччину
було поставлено 3609 кг яловичини.
Випадків зараження людей не зафіксовано.
У зв'язку з цим російський регулятор посилив нагляд за продукцією з
яловичини і вживає заходів по недопущенню її поставок в Росію
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2014/11/5/503075/). –
2014. – 5.11).
***
В середу по всій Франції відбуваються акції фермерів, які покликані
привернути увагу уряду до проблем професії. Про це повідомляє французьке
видання Le Figaro.
«Фермерів змушують затягнути паски, через це ми переживаємо
серйозну кризу», - сказав президент регіональної фундації фермерів Т. Гуе.
Зокрема, їх обурює те, що в бюджеті Франції на наступний рік скорочено
видатки на розвиток фермерського господарства.
Також вони виступають проти заходів уряду, які запроваджують
стандарти щодо продукції, зокрема щодо використання пестицидів, і вимоги
щодо вирощування продукції у відповідних природних зонах – з метою
збереження навколишнього середовища.
Також вони виступають за популяризацію національного виробника і
обмеження ввозу фермерської продукції з-за кордону (Європейська правда
(http://www.eurointegration.com.ua/news/2014/11/5/7027477/). – 2014. – 5.11).
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