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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Розпочинається візит віце-президента США Д. Байдена в Україну
20–21 листопада відбудеться візит віце-президента США Д. Байдена в
Україну.
За словами посла Сполучених Штатів Америки в Україні Д. Пайєтта,
віце-президент США під час візиту планує дати властям України сигнал про
те, що США продовжують підтримувати український уряд, як і
територіальну цілісність держави. «Його увагу буде сфокусовано на
рішучому сигналі про продовження висловлення підтримки США
українському народу, Президенту і українському уряду», – зазначив
Д. Пайєтт 19 листопада в Києві.
За словами посла, візит Д. Байдена, крім того, буде присвячений подіям,
які вказують на постійне порушення Кремлем територіальної цілісності
України. Крім того, віце-президент США має намір обговорити з
українською владою питання проведення урядом України економічних
реформ, а також боротьбу з корупцією.
21 листопада віце-президент США планує зустрітися з Президентом
П. Порошенком, а також з Прем’єром країни А. Яценюком. Крім того,
Д. Байден братиме участь у круглому столі, де мають намір обговорювати
проблеми в процесі боротьби з корупцією в Україні.
Д. Байдена під час його візиту в Київ супроводжуватиме помічник
держсекретаря США у справах Європи і Євразії В. Нуланд.
Як заявив в інтерв’ю «Голосу Америки» колишній посол США в Києві, а
нині науковий співробітник Інституту Брукінґса С. Пайфер, «візит віцепрезидента Байдена до Києва дуже важливий, щоб виявити політичну
підтримку Президентові Порошенку та його уряду, які постали перед
складними завданнями не лише на Сході України, а й у справі необхідних
економічних і політичних реформ, антикорупційних заходів тощо.
Сподіваюся, що Україні пообіцяють можливість збільшення економічної
підтримки відповідно до того, як запроваджуватимуться реформи».
Додамо, як повідомив радник Президента України О. Махніцький, віцепрезидент США під час візиту 21 листопада обговорить з П. Порошенком
питання поставок американської зброї у випадку повномасштабного
розгортання військових дій на Сході України (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 19.11; Голос Америки
(http://ukrainian.voanews.com/content/pifer-weapons/2526513.html). – 2014. –
19.11;
Телеканал
новини
«24»
(http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?bayden_i_yatsenyuk_pogovoryat_pro_
rosiysku_agresiyu_ta_provedennya_reform&objectId=510868). – 2014. – 19.11).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Політичний проект «Самопоміч» –
один з переможців парламентських виборів
Підсумковий результат об’єднання «Самопоміч» на дострокових
парламентських виборах для багатьох став несподіваним. Адже ця політична
сила не лише подолала виборчий бар’єр, а й посіла третє місце, отримавши
10,97 % голосів (з урахуванням мажоритарників ЦВК прогнозує отримання
«Самопоміччю» 33 депутатських мандатів), і нині її представники беруть
активну участь у формуванні нової коаліції.
Про феномен «Самопомочі» сьогодні багато говорять: політологи й
соціологи намагаються пояснити, як маловідомій ще кілька місяців тому в
Україні партії вдалося досягти такого результату.
Як зазначають експерти, «Самопоміч» на позачергових виборах до
Верховної Ради підтримали переважно молоді освічені люди з міст, що дає
надії на перспективу партії, за умови реалізації партійної програми, з якою
«Самопоміч» ішла на вибори. Адже виборці сподіваються на кардинальні
зміни в країні.
Презентуючи аналіз даних екзит-полу, директор Фонду «Демократичні
ініціативи» І. Бекешкіна зазначила, що існують відмінності електорального
вибору залежно від статі, віку й рівня освіти українців. Зокрема, аналіз даних
національного екзит-полу показує взаємозв’язок наявності підтримки партій
від рівня освіти виборців. Насамперед це стосується «Народного фронту»,
об’єднання «Самопоміч» і Радикальної партії О. Ляшка. Найвищий освітній
рівень у виборців «Самопомочі», 56 % яких мають вищу освіту, 6,5 % –
незакінчену вищу, 25 % – середню спеціальну освіту. Найнижчий освітній
ценз – у Радикальної партії, серед виборців якої з вищою освітою 19 % і ще
5 % мають незакінчену вищу освіту, водночас 10,5 % виборців із загальною
середньою освітою, 12 % – з неповною середньою освітою, 7 % – із
середньою спеціальною.
Що стосується віку виборців, то молоді українці в основному
підтримали об’єднання «Самопоміч»: 48 % з тих, хто підтримав цю партію,
мають вік до 40 років. Наприклад, найстарший електорат у Комуністичної
партії (73 % з тих, хто проголосував за комуністів, старше 50 років) і в партії
«Опозиційний блок» (58 % старше 50 років).
Крім того, відрізняється електорат «Самопомочі» й Радикальної партії
О. Ляшка за типом поселення: найбільш урбанізований він у «Самопомочі»:
48 % виборців, які віддали цій політсилі свої голоси, проживають в обласних
центрах, а 50 % тих, хто підтримали Радикальну партію – це сільські жителі.
Прибічники партії «Самопоміч» та її члени впевнені, що результат
їхньої політичної сили закономірний. Як зазначив керівник Львівського
обласного виборчого штабу «Самопомочі» А. Шевців, «Самопоміч» до ВР
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привела системна праця волонтерів, які повірили представникам
«Самопомочі» та продовжують вірити нині. Загалом по Україні кампанія
пройшла за дуже вагомої допомоги волонтерів. «Можливо в інших регіонах
їх не було так багато, як у Львові, але це й не дивно, бо у Львові “Самопоміч”
працює вже 10 років, люди знають нашу роботу», – зазначив А. Шевців.
За його словами, у Києві «Самопоміч» також має значну підтримку,
тому що кияни вже знають партію по роботі фракції в Київраді. «Вона
маленька, там п’ять депутатів, але працюють вони як 25. І ніхто не закине їм
корупційних дій, вони не мали стосунку до грабунків землі чи вигоди від
роботи “комуналки” Києва», – наголосив політик. При цьому він заявив, що
кияни вже побачили реальну дію і зрозуміли, що «Самопоміч» робить
роботу, яка дає реальний результат.
Політик високо оцінює роботу активістів своєї політичної сили й
запевняє, що партійці не залучали до виборчої кампанії олігархічний капітал
і сумнівних спонсорів. «Ми не залучали до передвиборної кампанії жодного
політтехнолога, ні у Львові, ні у Києві. Нам це було непотрібно. До ВР наші
кандидати самі себе завели, тому що вони – це ті дієві люди, які мають за
плечима реальні результати», – наголосив А. Шевців. За його словами, лише
у Львівській області діяло близько 2,5 тис. волонтерів. Зокрема, у Львові
працювало 800 людей, а ще 200 було в резерві. «Наша специфіка в тому, що
ми не платили грошей. Ми не платили агітаторам, спостерігачам, членам
дільничних виборчих комісій. Ми відчули для себе задоволення в тому, що
будуємо нове громадянське суспільство – відверте, чесне», – зазначив
політик.
При цьому він запевняє, що люди приходили з розумінням необхідності
допомагати, жертвуючи своїм часом, щоб не стикатися з негативом в
майбутньому. «Хоча іноді люди працювали фізично важко, іноді до п’ятої
ранку. Але наш результат – великий рівень довіри», – наголосив А. Шевців.
Категорично заперечують зв’язки виборчого штабу партії з
«олігархами» й інші представники «Самопомочі». Зокрема, відповідаючи на
запитання щодо відносин «Самопомочі» з І. Коломойським, член цієї партії
Х. Войціцька заявила, що її партія жодним чином з ним не пов’язана.
«Коломойський, як і інші олігархи, немає ніякого стосунку до “Самопомочі”.
Ми не хочемо мати жодних стосунків зі старою владою, і в тому числі через
олігархів», – заявила Х. Войціцька. Також, відповідаючи на запитання про
фінансування виборчої кампанії, представник «Самопомочі» зазначила, що
«все будувалося на прямому спілкуванні з виборцями».
Ще один представник «Самопомочі» Г. Гопко також заперечила
допомогу партії з боку олігархів. Вона запевнила, що всі звинувачення на
адресу партії щодо фінансування виборчої кампанії олігархами є надуманими
й не відповідають дійсності. «Це все неправда. Я постійно говорю, що в
партії багато забезпечених людей, представників серйозного бізнесу, які
можуть собі дозволити вкладати гроші в новий перспективний політичний
проект і самим же в ньому брати участь», – зазначила Г. Гопко. За її словами,
для неї найцінніше – це репутація та довіра людей, яку вона заслужила за
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14 років роботи в громадському секторі.
Г. Гопко підкреслює, що вся передвиборна кампанія «Самопомочі»
велася прозоро. Водночас політик усе ж не виключає, що хтось із членів
партії міг би скористатися можливістю отримати кошти від олігархів, але він
не зможе використати їх на користь «спонсора». «І якщо навіть припустити,
що хтось у команді брав гроші олігархів під якісь зобов’язання, то, як він
уявляє собі реалізацію цих обіцянок? Я вже говорила, що “Самопоміч” в Раді
буде складатися із самодостатніх, успішних людей, якими керувати у цьому
відношенні неможливо», – наголосила Г. Гопко.
Вона запевнила, що всі члени об’єднання «Самопоміч» підписували
Меморандум совісті, у якому говориться, що абсолютно всі рішення,
ініціативи й пропозиції кожного депутата повинні узгоджуватися з усією
фракцією.
А. Гопко вважає, що майбутні члени парламентської фракції повинні
докласти значних зусиль для подолання кризи, яка є в країні. При цьому вона
зазначила, що партія «Самопоміч» не претендує на посади в майбутньому
Кабінеті Міністрів, а її депутати можуть ефективно попрацювати в комітетах
Верховної Ради. «Ми не претендуємо на посади в уряді. Депутати від
“Самопомочі” будуть більш ефективними в комітетах парламентських», –
наголосила Г. Гопко.
Вона повідомила, що особисто не має наміру йти в уряд ні на яку посаду
й чекає, що її однопартійці також не підуть в уряд. «Я буду пропонувати, щоб
працювати в комітеті або з питань інтеграції, або в комітеті з питань
закордонних справ», – заявила Г. Гопко.
Зі свого боку лідер «Народного фронту», Прем’єр А. Яценюк
14 листопада озвучив свої пропозиції щодо призначень у Кабінет Міністрів,
запропонувавши двох претендентів від «Самопомочі» – Г. Гопко та
І. Мірошниченка.
Загалом же експерти не виключають, що, можливо, із часом
представники «Самопомочі» змінять свою думку стосовно роботи у
виконавчій владі, зокрема в уряді.
Нині «Самопоміч» бере активну участь у процесі формування
парламентської коаліції.
Одразу ж після оголошення результатів виборів «Самопоміч»
оприлюднила заяву, у 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», – ідеться в
документі.
У заяві також озвучено ключові принципи формування коаліції, яких
має дотримуватися «Самопоміч» під час переговорів:
1. Конституційність – процес формування коаліції повинен відбуватися
виключно в межах та і порядку, встановлених Конституцією України; до
формування коаліції повинні бути долучені виключно депутатські фракції в
парламенті; мета й завдання коаліції жодним чином не можуть обмежувати
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повноваження депутатів у законодавчому процесі.
2. Публічність – процес формування коаліції має бути ініційованим і
відбуватися публічно; обговорення кандидатур на посади міністрів та
керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також інших
державних органів зі спеціальним статусом має бути публічним.
3. Рівність учасників коаліції – текст коаліційної угоди має бути
спільним продуктом учасників коаліції; у керівних органах коаліції учасники
коаліції повинні мати рівне представництво; учасники коаліції повинні мати
право вето стосовно окремих питань.
4. Відповідальність – коаліційна угода повинна включати конкретні
заходи стосовно кожного напряму реформ і базуватися на передвиборних
програмах політичних сил; завданням коаліції є формування уряду й спільне
з урядом визначення пріоритетів його діяльності; головним принципом
формування уряду є професійність, а не квотний принцип; Прем’єр-міністр
повинен бути персонально відповідальним за формування уряду та його
діяльність. «Ми вважаємо неприйнятним участь у коаліції депутатів, які
голосували за “закони 16 січня”», – ідеться в заяві.
Висловилася «Самопоміч» і стосовно ініціативи Президента України
П. Порошенка щодо статусу Донбасу, загалом її підтримавши. Разом з тим
представники партії заявляють, що час визнати, що спроба «примирення» з
терористами нічого не дала. Позиція «Самопомочі» щодо Донбасу
залишається незмінною: ухвалення щодо окупованих територій Луганської та
Донецької областей аналогічного закону до того, який поширюється сьогодні
на територію Криму.
У «Самопомочі» вважають, що потрібно чітко й зрозуміло визнати, що
це – окуповані Росією та її ставлениками території. Будь-які фінансові,
адміністративні та інші відносини з цими територіями мають будуватися
саме на цьому принципі. Тому «Самопоміч» пропонує до коаліційної угоди
такі положення: визнання Східного Донбасу «окупованою територією»;
розробка нової оборонної доктрини України, з визнанням Російської
Федерації як найбільшої загрози для безпеки держави (саме ігнорування
цього факту призвело до повної неготовності до агресії); розробка
«оборонного» бюджету на 2015 р.
Також слід відзначити, що практично одразу після закінчення виборчої
кампанії між деякими членами об’єднання, до якого, зокрема, входять і
представники партії «Воля», виникли непорозуміння. Як інформують ЗМІ,
політична партія «Воля» вимагає від трьох кандидатів у народні депутати, які
пройшли до парламенту за списками партії «Об’єднання “Самопоміч”» і
відмовилися від відновлення членства в партії «Воля», відмовитися від
отримання депутатських мандатів. Відповідне рішення було ухвалено під час
третіх позачергових національних зборів партії «Воля», що відбувалися в
Києві. «У зв’язку з відмовою у відновленні членства (в партії “Воля”)...
звернутися до кандидатів у народні депутати, які були висунуті від партії
“Воля” до списку об’єднання “Самопоміч” і стали кандидатами в народні
депутати, – Є. Соболєва, В. Войціцької і П. Костенка – відмовитися від
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отримання депутатських мандатів», – ідеться в рішенні з’їзду.
Як зазначив один з лідерів партії «Воля», кандидат у народні депутати
Ю. Дерев’янко, «те, що наша парламентська команда представників
політичної партії “Воля” зменшилася на певну кількість наших бійців – це
факт, і, звичайно, трохи гірко від цього». За його словами, кандидати в
депутати, які написали заяву про вихід з партії «Воля», «чітко сказали і дали
всім зрозуміти, що політичну партію “Воля” було використано, щоб
потрапити до парламенту».
Як повідомляли ЗМІ, один з лідерів партії «Воля», кандидат у депутати
від «Самопомочі» (№ 13 у виборчому списку), голова Громадського
люстраційного комітету Є. Соболєв вийшов зі складу партії, мотивуючи це
тим, що вважає помилкою, що будував партію разом з Ю. Дерев’янком.
Раніше Є. Соболєв звинуватив Ю. Дерев’янка в розколі всередині «Волі»
й назвав його «дуже талановитим шахраєм, за яким стоїть величезне
угруповання з викачування грошей платників податків». У свою чергу
Ю. Дерев’янко заявив, що в нього з Є. Соболєвим «немає ніяких
персональних конфліктів» і він попросить у нього «доказів того, що він
сказав», в іншому разі він буде змушений звернутися до суду «для захисту
честі та гідності».
За інформацією ЗМІ, крім Є. Соболєва вирішили вийти з лав партії
«Воля» також В. Войціцька (№ 22 у виборчому списку «Самопомочі») і
П. Костенко (№ 29 у списку). Як відомо, під час позачергових
парламентських виборів усі члени «Волі» припинили своє членство в партії і
ввійшли до партійного списку партії «Самопоміч».
Політолог, член Політради партії «Воля» С. Таран негативно оцінив
поведінку колишніх членів партії «Воля», які залишили її лави вже після
проходження до парламенту, не пояснивши своєї позиції. «Основний
партійний конфлікт – це конфлікт між тими, хто вважає, що партія “Воля”
має бути окремим політичним суб’єктом і надалі чи має влитися в
“Самопоміч”. Люди, які мали іншу думку, ніж абсолютна більшість членів
партії, просто не з’явилися на з’їзд», – зазначив С. Таран.
Натомість представник партії «Самопоміч» О. Березюк (№ 8 у списку)
зазначив, що конфлікт між партіями «Самопоміч» і «Воля» є абсолютно
штучним, адже має на меті відволікти увагу українців від важливих процесів,
які на сьогодні репрезентує партія «Самопоміч». А це – принципово новий
підхід до формування коаліції та відверті й прозорі відносини між її
учасниками. «Процеси, які сьогодні хоче впровадити партія “Самопоміч”,
імовірно, не подобаються багатьом представникам партії “Воля”, зокрема
тим, які і замовили цей конфлікт», – наголосив О. Березюк.
Експерти, аналізуючи ситуацію, зазначають, що подібні конфлікти лише
підривають довіру виборців до політиків. Як зазначив політолог І. Марков, в
умовах, коли проти України здійснюється відверта агресія, конфлікт між
партіями «Самопоміч» і «Воля» – не на часі. «Відтак представникам
політичних сил необхідно загасити його в зародку, адже він може бути
спричинений через непорозуміння між окремими людьми. На сьогодні до
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парламенту увійшли не так політичні партії, як бренди, під якими
об’єднувалися люди різних політичних течій з різними переконаннями. Тому
зараз між ними виникають непорозуміння», – переконаний експерт.
Він також зазначив, що в новому парламенті повинен утворитися новий
державний центр влади, який за визначенням буде нефракційним і
складатиметься з представників громадськості, батальйонів та журналістів.
Центр повинен обрати чіткий курс на перемогу. І саме від нього залежатиме
майбутнє українців. «Я вважаю, що представники всіх політичних сил мають
обов’язок співпрацювати між собою та не конфліктувати, щоб досягти
спільної цілі: перемоги у війні та проведенні реформ», – наголосив
І. Марков.
У свою чергу голова правління Центру прикладних політичних
досліджень «Пента» В. Фесенко вважає, що «заколот» у партії «Воля»,
частина якої заявила про незадоволення співпрацею із «Самопоміччю», – це
урок на майбутнє для А. Садового та Є. Соболєва. «Це просто урок на
майбутнє для недосвідчених політиків, які нині вважають себе переможцями
виборів. Нехай коли формують списки й укладають якісь політичні угоди,
уважно дивляться на тих, кого вони вважають своїми союзниками чи
партнерами», – наголосив політолог. За його словами, Є. Соболєв –
недосвідчений політик. Він довірився людині, яка намагається використати
бренд цієї партії у своїх цілях. «Дерев’янко намагається штучно підвищити
свою вагу, про щось говорить, щось обіцяє, але ніякого впливу на українську
політику це не матиме. Це не перший авантюрист в українській політиці,
який щось намагається продемонструвати», – зазначив експерт.
На думку В. Фесенка, якщо фракція «Самопомочі» через цей конфлікт
усередині «Волі» втратить кількох депутатів, то це, безумовно, буде істотний
удар по репутації «Самопомочі». «Але знову ж таки для української
політики, для коаліції це не матиме ніякого значення», – підкреслив він.
У цілому експерти позитивно оцінюють перспективи партії
«Самопоміч», але при цьому застерігають від надмірної ейфорії. На думку
експертів, партія «Самопоміч» на цих парламентських виборах несподівано
«вистрілила» так само, як на минулих ВО «Свобода». Зокрема, як наголосив
політолог І. Танчин, 2012 р. люди голосували за «Свободу» не стільки як за
конкретну політичну партію, а швидше як за ту силу, яка зможе
«найефективніше дати відсіч Януковичу», крім того, яка «має сильну
дисципліну і не допустить тушкування своїх депутатів». Також виборці
голосували за «Свободу», щоб ця сила таки подолала 5-відсотковий бар’єр,
адже певності, що вона це зробить, не було. «Приблизно подібні мотиви були
при голосуванні на цих виборах за “Самопоміч”. Тільки сьогодні треба не
“давати відсіч Януковичу”, а продемонструвати ефективність при
реформуванні країни. Також ми бачимо, що імідж Львова і міського голови,
особливо на фоні керівників Києва та інших великих міст, є надзвичайно
позитивним, а в списку “Самопомочі” переважають молоді люди з іміджем
реформаторів. Усе це також вплинуло на голосування», – зазначив І. Танчин.
Загалом, «Самопоміч», як молода перспективна партія, отримала від
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виборців своєрідний політичний аванс. І саме від членів цієї партії залежить,
як вони скористаються виявленою довірою. Приклад «Свободи» показує, що
люди чекають конкретних і конструктивних дій, а не гучних заяв чи
скандалів (Під час написання роботи було використано інформацію
таких джерел: Виборці «Самопомочі» – молоді освічені люди з міст //
http://zaxid.net/news/showNews.do?vibortsi_samopomochi__molodi_osvicheni_l
yudi_z_mist__sotsiologi&objectId=1328999. – 2014. – 5.11; За лаштунками
виборчого
штабу
«Самопомочі»
//
http://zaxid.net/news/showNews.do?za_lashtunkami_viborchogo_shtabu_samop
omochi&objectId=1328336. – 2014. – 1.11; «Самопоміч» озвучила основні
засади формування коаліції // http://samopomich.ua/samopomich-ozvuchylaosnovni-zasady-formuvannya-koalitsiji. – 2014. – 29.10; ЦВК обробила 100 %
протоколів // http://www.wz.lviv.ua/ukraine/129209. – 2014. – 8.11; ЦВК
оголосила остаточні результати виборів за партійними списками //
http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/10/7043823. – 2014. – 11.11; Позиція
«Самопомочі» щодо Донбасу // http://samopomich.ua/pozytsiya-samopomochischodo-donbasu. – 2014. – 3.11;
Анна Гопко: У нас нет вождя и нет обязательств перед олигархами //
http://news.liga.net/interview/politics/3949736anna_gopko_u_nas_net_vozhdya_i_net_obyazatelstv_pered_oligarkhami.htm. –
2014. – 6.11; Коломойський ніяк не причетний до діяльності
«Самопомочі»,
–
Войціцька
//
http://zaxid.net/news/showNews.do?kolomoyskiy_niyak_ne_prichetniy_do_diyal
nosti_samopomochi__voytsitska&objectId=1328231. – 2014. – 29.10; Партія
«Воля» вимагає від тих, хто залишили її ряди, відмовитись від
депутатських
мандатів
//
http://zik.ua/ua/news/2014/11/09/partiya_volya_vymagaie_vid_tyh_hto_zalyshyly
_ii_ryady_vidmovytys_vid_deputatskyh_mandativ_538933. – 2014. – 9.11;
Конфлікт
у
«Самопомочі»
є
абсолютно
штучним
//
http://zik.ua/ua/news/2014/11/04/konflikt_u_samopomochi_ie_absolyutno_shtuc
hnym__predstavnyk_politsyly_537507. – 2014. – 4.11; Таран: Члени «Волі»
конфліктують проти «Самопомочі», бо хочуть самостійну партію //
http://zik.ua/ua/news/2014/11/03/taran_chleny_voli_konfliktuyut_proty_samopo
mochi_bo_hochut_samostiynu_partiyu_537318. – 2014. – 3.11; Міжпартійний
конфлікт «Самопомочі» та «Волі» не на часі, адже в Україні війна //
http://zik.ua/ua/news/2014/11/04/mizhpartiynyy_konflikt_samopomochi_ta_voli_
ne_na_chasi_adzhe_v_ukraini_viyna__politolog_53751. – 2014. – 4.11; Щоб
«Самопоміч» не повторила долю «Свободи», має показати реальну
роботу
//
http://zik.ua/ua/news/2014/10/28/shchob_samopomich_ne_povtoryla_dolyu_svob
ody_maie_pokazaty_realnu_robotu__politolog_535794. – 2014. – 28.10; У
«Самопомочі» ніхто не претендує на крісло в Кабміні, хочуть у Раду //
http://www.pravda.com.ua/news/2014/11/14/7044295. – 2014. – 14.11).
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О. Симоненко, наук. співроб. СІАЗ, канд. політ. наук

ВО «Батьківщина» після позачергових парламентських виборів
Практично одразу після виборів до ВР України їхні переможці – Блок
П. Порошенка та «Народний фронт» – ініціювали створення парламентської
коаліції. Ключовими союзниками вони розглядали «Батьківщину»,
Радикальну партію О. Ляшка й «Самопоміч», тобто всі партії, які за списками
набрали більше 5 % і пройшли у Верховну Раду, крім Опозиційного блоку.
Варто зауважити, що представники партії «Батьківщина» підключилися
до коаліційних переговорів 8 листопада, коли «Народний фронт», Блок Петра
Порошенка й «Самопоміч» уже погодили базові принципи документа.
Головними пропозиціями «Батьківщини» щодо тексту угоди стали питання
соціального забезпечення громадян, а також вимога скасувати депутатську
недоторканність.
Про своє бачення коаліції Ю. Тимошенко заявила: «Після Революції
гідності наше спільне завдання – побудувати країну гідності. Партія
“Батьківщина” готова до участі в коаліції демократичних сил у новообраній
Верховній Раді. Наша позиція: коаліція потрібна швидко, вона має
ґрунтуватися на твердих принципах і має об’єднати всі п’ять демократичних
партій, обраних до парламенту.
Ми переконані, 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
партнери підтримали наші пріоритети розвитку країни. Їх чотири: мир,
Європейський Союз, НАТО, реальні реформи.
У новій Верховній Раді ми пропонуємо першочергово ухвалити
невідкладні рішення:
1. Зняти недоторканність з усіх високопосадовців, суддів та народних
депутатів у продовження системної люстрації.
2. Скасувати позаблоковий статус України як перший крок для вступу
до НАТО.
3. Провести справжню, а не декларативну зачистку корупції з
урахуванням розроблених нашою командою законопроектів.
Ми твердо переконані, що, крім стратегічних пріоритетів, проект
коаліційної угоди має також зафіксувати чіткий антикризовий план дій на
найближчу зиму, який забезпечить:
– тепло в будинках, школах, дитсадках і лікарнях;
– своєчасну виплату зарплат, пенсій та інших соціальних видатків;
– стабільність гривні.
Ми переконані, що альтернативи створенню коаліції демократичних
сил в новій Раді немає. Партія “Батьківщина” завжди виступала за єдність
демократичних сил. Зараз історичний шанс і вирішальний момент. На зміну
країні корупції і безправ’я ми маємо збудувати країну гідності, добробуту та
справедливості» (http://batkivshchyna.com.ua/news/20980.html).
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Ю. Тимошенко переконана, що основою коаліційної угоди має стати
Угода про асоціацію України з Євросоюзом. «В цій Угоді і є наша карта дій,
там прописана кожна реформа, але головне – діяти. Я щиро вірю в те, що
коаліційна угода буде не до 1 грудня, як пообіцяли ключові політичні сили,
які отримали на виборах найбільшу підтримку... Немає вихідних. Треба
нарешті діяти, – наголосила вона. – Другий крок, який потрібно зробити, це
колосальний дар, який зробили українці політикам – новий Президент, новий
уряд, новий парламент, це все треба конвертувати, втілити в абсолютно іншу
нову Україну», – сказала Ю. Тимошенко в ефірі «Шустер live». На її думку,
політики не мають права бути нещирими з громадянами, які надали їм шанс
змінити країну.
Також лідер партії «Батьківщина» вважає, що при формуванні
коаліційного уряду не має застосовуватися принцип партійних квот. «Наша
команда не поставила жодної вимоги по посадам. Ми категорично не хочемо
затримувати будь-який рух вперед. Якщо найбільші політичні сили бачать
нашу команду на тих чи інших напрямах дій, ми готові, але ми не ставили
ніяких умов. Ми готові сьогодні цю коаліційну угоду підписати. Ніяких
політичних квот при формуванні уряду, ніяких політичних квот при
формуванні керівництва силових структур. Це неправильно. Треба оголосити
конкурс і залучити найкращих з українського суспільства фахівців», –
підкреслила Ю. Тимошенко.
За її словами, люди рік після революції дуже терпляче чекали повного
перезавантаження влади. «І зараз вони мають повне право розраховувати на
негайні зміни. В парламенті вперше за 23 роки незалежності України
300 голосів – проукраїнської, проєвропейської, а головне –
прореформаторської більшості, яка може все. Немає вже більше відмовок, –
переконана лідер партії “Батьківщина”. – Не можна допустити жодного
утворення з колишніми “регіоналами”, жодного голосування, яке має
лобістський корупційний характер, щоб знову Верховна Рада відкинула в
сторону справжні реформи, щоб знову корупцію контролювали в самих
корумпованих органах – в уряді своє антикорупційне бюро, в Адміністрації
Президента – своя Нацрада по корупції, в міліції, прокуратурі – свої органи, а
в
підсумку
всі
це
покривають»,
–
заявила
Ю. Тимошенко
(http://batkivshchyna.com.ua/news/21012.html).
Вона також запевнила, що «Батьківщина» дбатиме про підвищення
обороноздатності України. «В першочерговому порядку партія планує внести
на розгляд парламенту пакет законопроектів про соціальний захист громадян
та боротьби з корупцією та олігархією», – заявила вона. Ю. Тимошенко
підкреслила, що першим рішенням парламенту має бути скасування
президентської, депутатської і суддівської недоторканності. Відповідний
законопроект уже розроблений партійною командою та буде представлений
найближчим часом. У «Батьківщині» також пообіцяли протидіяти спробам
перетворення сільськогосподарської землі на товар.
Слід звернути увагу й на те, що ВО «Батьківщина» пропонує
учасникам парламентської коаліції сформулювати позицію щодо реалізації
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державної політики, спрямованої на повернення Автономної Республіки
Крим і поновлення законності на Сході України.
За словами одного з лідерів партії А. Кожем’якіна, «Батьківщина»
підтримала всі пункти коаліційної угоди: «Або ми створюємо коаліцію і
йдемо працювати, або, вибачте, цю Верховну Раду знесуть або
розстріляють», – заявив А. Кожем’якін. Він також додав, що для
«Батьківщини» всі спірні питання, які були в тексті коаліційної угоди, зняті.
«Всі погодилися минулого разу, що питання звільнення з російського полону
першого номера списку Н. Савченко (це ключова вимога нашої політичної
сили) повинно бути в коаліції. Всі інші питання ми підтримаємо, ця
коаліційна угода нас влаштовує, і ми будемо наполягати, щоб коаліція була
утворена вже найближчим часом. Будь-яке затягування – це план Росії», –
зазначив А. Кожем’якін.
Сьогодні в демократичних сил, які пройшли до Верховної Ради нового
скликання, немає іншої альтернативи, ніж швидке формування коаліції та
негайний початок справжніх реформ, заявив кандидат у народні депутати від
партії «Батьківщина» І. Жданов. «Коаліція має будуватися на всіх
демократичних силах – це буде найбільш стійка політична конструкція.
Коаліцію треба робити якнайшвидше, і вона має утворитися в найбільш
прозорий спосіб, – наголосив він. – У нас альтернатива дуже проста: швидка
коаліція, швидкі реформи, або “швидкий розстріл”, іншими словами –
розпуск
парламенту»,
–
зауважив
І. Жданов
(http://batkivshchyna.com.ua/news/21009.html).
До того ж, як заявляють безпосередньо в партії, «Батьківщина» веде до
Верховної Ради оновлену команду, яка є прихильницею європейського,
демократичного вибору України. Зокрема, кандидат у народні депутати
І. Жданов планує свою участь у роботі Комітету з національної безпеки і
оборони, адже неодноразово був у зоні АТО як волонтер.
Член нової команди А. Шкрум, яка є юристом-міжнародником, планує
долучитися до реформування судової системи, прокуратури й боротьби з
корупцією. «Корупція – найбільший союзник Путіна», – наголосила вона.
Кандидат у депутати додала, що для «Батьківщини» також важлива
максимальна прозорість роботи нової Верховної Ради. «Ми будемо
забезпечувати новий рівень прозорості діяльності Верховної Ради. Один з
перших законопроектів – забезпечити інформування суспільства про роботу
парламенту, дати доступ до засідань Ради», – розповіла вона.
Кандидат економічних наук О. Рябчин займатиметься в новому
парламенті інноваційним розвитком і захистом українського іміджу на
міжнародній арені. «Я також зосереджуся на антикорупційних ініціативах і
розвитку економіки», – зазначив він.
Кандидат юридичних наук І. Крулько назвав команду «Батьківщини»
високофаховою. «Усі ініціативи, про які ми говоримо, треба буде приймати
вже зараз і демонструвати українцям і всьому світу, що Україна обрала шлях
реформ, – наголосив він. – Одна з перших ініціатив, яку ми можемо і повинні
запропонувати, а парламент має підтримати, – механізм відкликання
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народного депутата. Депутат, який не виконує наказів виборців, має бути
відкликаний».
Він також порушив питання свободи підприємців і приватного
обвинувачення. «У сфері економіки найголовніше – дати свободу
підприємцям. Сьогодні в нас високий рівень безробіття. Людям потрібно
дати можливість легко зайнятися власною справою. За кілька днів
підприємець має бути зареєстрований і може розпочати власну справу», –
сказав він. Щодо питання приватного обвинувачення, то, на його думку,
потрібно, щоб кожен громадянин, який побачив корупційну діяльність, міг
зафіксувати це і звернутися із записом до суду. І суд зобов’язаний відкрити
справу. Це допоможе побороти корупцію на найвищому рівні, наголосив
І. Крулько (http://batkivshchyna.com.ua/news/20975.html).
Утім у партії все-таки розраховують на те, що «Батьківщині» будуть
запропоновані урядові посади. Про це, зокрема, повідомив член партії
«Батьківщина» А. Шевченко. «Ми зараз не беремо участі в розмовах про
портфелі. Для нас не є принциповим питання розподілу портфелів, і ми не
виставляємо ніяких кадрових умов нашого входження в коаліцію. Але я
цілком допускаю, що представники “Батьківщини” будуть на урядових
посадах і, сподіваюся, що вони працюватимуть гідно. Така готовність у нас
є», – повідомив А. Шевченко (http://tribuna.com.ua/news/366377.htm).
«Ми не виключаємо своєї участі в уряді, – повідомив кандидат у
народні депутати І. Луценко. – Ми ні в якому разі не будемо відмовлятися від
відповідальності. Якщо ті політичні сили, які набрали лідируючі результати,
вважають, що ми можемо працювати також в уряді, ці питання обов’язково
будуть розглядатися. Ми не скажемо: “Нас це не цікавить, ми будемо вас
критикувати”...
Є
пропозиції
–
вони
будуть
розглядатися»
(http://telegraf.com.ua/ukraina/politika/1570434-batkivshhina-ne-isklyuchaetsvoego-uchastiya-v-pravitelstve.html).
Крім того, політологи не виключають, що лідери Радикальної партії та
«Батьківщини» на останньому етапі підписання коаліційної угоди почнуть
шантажувати Блок П. Порошенка й «Народний фронт», вимагаючи для себе
конкретні посади. Так, зокрема, вважає політолог Т. Березовець. «Так
найчастіше і буває: коли будуть узгоджені позиції між двома найбільшими
партіями, несподівано Радикальна партія чи “Батьківщина” скажуть, що не
підпишуть коаліційну угоду, якщо їм не дадуть конкретні посади. Вони
можуть активно грати при цьому своєю “золотою акцією” щодо входження
чи невходження в коаліцію, щоб у Президента з’явилася або не з’явилася
конституційна
більшість»,
–
сказав
Т. Березовець
(http://pressorg24.com/news?id=100963).
Хоча безпосередньо лідер партії Ю. Тимошенко запевняє, що
«Батьківщина» стала невід’ємною частиною коаліції демократичних сил без
жодних умов і застережень.
Загалом же представники ВО «Батьківщина» виступають за те, щоб
коаліція була створена на принципах прозорості й публічності, а тому всі
рішення, особливо кадрові, мають прийматися у відкритому режимі. Що ж
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стосується переговорного процесу щодо створення коаліції, то він має
якомога швидше завершитися. Також партійці наголошують на тому, що
мають намір активно й ефективно працювати в парламенті, а також
виступають за повну відмову від квотного принципу при формуванні уряду.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України О. Турчинов у вівторок, 18 листопада,
зустрівся з прем’єр-міністром Королівства Норвегія Е. Солберг.
Під час зустрічі, яка відбулася в продовження попередніх переговорів в
Осло, сторони обговорили питання щодо двостороннього співробітництва,
співпраці між Україною та Норвегією в енергетичній та економічній сферах.
За словами О. Турчинова, важливим є те, що в результаті позачергових
виборів конституційну більшість у парламенті отримали демократичні
проєвропейські політичні сили. «Для нашої країни не існує альтернативи
європейській та євроатлантичній інтеграції, і Путіну не вдасться зупинити
нас на цьому шляху», – наголосив він.
Разом з тим керівник парламенту назвав одним з головних пріоритетів
роботи нової більшості в парламенті «виконання Угоди про асоціацію, яку
ми підписали з ЄС».
Крім того, Голова Верховної Ради додав, що, незважаючи на всі
проблеми та «війну, що відбувається на Сході України, наш уряд працює над
тим, щоб відновити зруйновану попереднім режимом економіку країни».
У контексті співпраці України й Норвегії в енергетичній сфері
співрозмовники також обговорили питання реверсних поставок газу з Європи
до України. «Реверсні поставки газу з Європи до України дадуть нам
можливість припинити масштабний енергетичний диктат та шантаж
Російської Федерації на ринку енергоресурсів», – зазначив О. Турчинов.
У свою чергу Е. Солберг висловила підтримку українському народу і
владі від влади Норвегії «та всього народу нашої країни (Норвегії. – Прим.
ред.)». «Ми вражені процесами, які зараз відбуваються в Україні», – сказала
вона, додавши, що результати парламентських виборів відкривають усі
можливості для системних законодавчих змін у судовій сфері та для
стабільного економічного розвитку. «Ми знаємо, що, якщо немає
верховенства права, дуже важко досягати економічного зростання. Ми готові
підтримувати вас на цьому шляху», – наголосила прем’єр-міністр, додавши,
що влада Норвегії готова надавати Україні підтримку, у тому числі
фінансову, у сфері реформування судової та правоохоронної сфер
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2014. – 18.11).
***
Підготовча депутатська група на першому засіданні в середу,
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19 листопада, обрала своє керівництво.
Головою підготовчої депутатської групи обрано В. Гройсмана (Блок
Петра Порошенка), заступником голови – О. Сироїд (об’єднання
«Самопоміч»), секретарем – П. Пинзеника («Народний фронт») (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 19.11).
***
Верховна Рада України восьмого скликання розпочне роботу
27 листопада. Таке рішення було прийнято на засіданні підготовчої
депутатської групи в середу, 19 листопада.
Як повідомив в інтерв’ю журналістам голова підготовчої депутатської
групи В. Гройсман (Блок П. Порошенка), на засіданні 19 листопада
визначено керівників підгруп, які здійснюватимуть підготовку до першого
засідання новообраного парламенту,
займатимуться
формуванням
депутатських фракцій і груп, опікуватимуться питаннями матеріальнотехнічного й соціально-побутового забезпечення діяльності народних
депутатів України.
Ці підгрупи очолюють А. Парубій («Народний фронт»), О. Лаврик
(«Самопоміч») і С. Мельник (від народних депутатів України, обраних в
одномандатних округах).
В. Гройсман підкреслив, що було вкрай важливо визначити дату
першого засідання парламенту. «Це говорить про те, що ми націлені на
якомога швидшу роботу, пов’язану з прийняттям рішень, дуже важливих для
держави», – заявив він, зауваживши, що робота групи відбулася в
конструктивному руслі. На його переконання, це говорить про
налаштованість народних депутатів якомога швидше виконати ті завдання,
які покладені на підготовчу групу (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2014. – 19.11).
***
Кандидатура А. Турчинова на данный момент единственная
официально выдвинутая на пост спикера Верховной Рады. Об этом в
эфире телеканала «112 Украина» заявил советник министра внутренних дел
Украины А. Геращенко.
«Я слышал о разных кандидатурах, но при этом официально только
партия «Народный фронт» заявила, кто есть кандидат от нас, это Александр
Турчинов. Ни одна другая политическая сила официально свою кандидатуру
так и не называла», – сказал он.
Напомним, Премьер-министр Украины А. Яценюк выступил за то, чтобы
Председателем Верховной Рады остался А. Турчинов. Ранее в СМИ
обсуждалась высокая вероятность назначения В. Гройсмана спикером новой
Рады, но кандидат в депутаты от БПП М. Найем это опроверг (Главком
(http://glavcom.ua/news/249796.html). – 2014. – 19.11).
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***
Наразі між партіями, які пройшли до Верховної Ради восьмого
скликання, тривають переговори щодо можливості віддати посаду
одного із заступників спікера представникам опозиції. Про це журналістам
повідомив представник Блоку П. Порошенка В. Ковальчук, передає УНН.
«Не виключаємо, що один із віце-спікерів буде представником від
опозиції, – повідомив він. – Але таке питання буде розглянуто на початку
наступного
тижня»
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 19.11).
***
Нині розглядається пропозиція, щоб президію Верховної Ради
першого засідання формували представники всіх депутатських фракцій, і
вже домовилися, що питання розподілу комітетів буде розглянуто на
першому засіданні. Про це під час брифінгу в парламенті повідомив голова
робочої групи з підготовки першого засідання парламенту В. Гройсман,
передає УНН.
«Сьогодні (19 листопада. – Прим. ред.) була виголошена ще не
проголосована позиція щодо того, щоб президію Верховної Ради першого
засідання формували представники всіх депутатських фракцій», – зазначив В.
Гройсман.
Він зазначив, що склад комітетів буде розглядатися на першому
засіданні. «Згідно із законодавством України визначено вичерпний перелік
питань, які будуть розглядатися на першому засіданні – це питання комітетів.
Що стосується питання утворення уряду та коаліції, то це буде розглядатися
після того, як всі депутати приймуть присягу», – сказав В. Гройсман
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 19.11).
***
У парламенті нового скликання буде скорочено кількість
парламентських комітетів. Про це журналістам заявив новообраний
народний депутат від Блоку П. Порошенка Ю. Луценко, передає
кореспондент УНН.
Він зазначив, що на засіданні підготовчої групи з підготовки роботи ВР
восьмого скликання було ухвалено рішення про скорочення кількості
комітетів ВР. «Ми (Блок П. Порошенка. – Прим. ред.) виступаємо за
скорочення парламентських комітетів на третину, “Самопоміч” – половини.
Решта поки не готові до таких радикальних дій, але пообіцяли до завтра
(20 листопада. – Прим. ред.) визначитися», – сказав Ю. Луценко.
Екс-міністр, зокрема, виступає за ліквідацію Комітету з питань IT, а
також вважає, що не повинно бути «двох міліцейських комітетів»
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 19.11).
***
Радник Президента України М. Томенко запропонував оптимізувати
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кількість парламентських комітетів з 29 до 23 і ліквідувати Спеціальну
контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації. Про
це політик написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Зокрема, він запропонував об’єднати Комітет з питань правової політики
з Комітетом з питань верховенства права та правосуддя, Комітет з питань
європейської інтеграції об’єднати в один з Комітетом у закордонних справах,
питання інформатизації та інформаційних технологій розглядати в Комітеті з
питань транспорту, зв’язку та інформатизації тощо.
М. Томенко також запропонував створити контрольну комісію щодо
контролю за виконанням закону про люстрацію (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 18.11).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України підписав Закон України «Про забезпечення прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб», який був ухвалений Верховною
Радою 20 жовтня. Підпис під документом глава держави поставив на
зустрічі з громадянами, які змушені були покинути свої домівки через
ситуацію на Донбасі.
П. Порошенко зазначив: «Європа не знала за останні десятиліття такої
кількості переміщених осіб і таких проблем, з якими зараз зіткнулася
Україна. Безумовно, ми маємо знайти і запропонувати шляхи вирішення
проблем кожної конкретної людини для того, щоб полегшити пережити ці
непрості часи». За словами Президента, прийнятий Закон дасть змогу
захистити людей від дискримінації та примусового повернення. Президент
зазначив, що закон є важливим для 465 тис. вимушених переселенців.
При цьому, за словами глави держави, Закон не досконалий і потребує
доопрацювання. Він повідомив, що обговорив це питання з Прем’єрміністром і було домовлено, що, як тільки запрацює нова Верховна Рада, до
Закону будуть внесені зміни. «Я доручив, щоб уряд доопрацював і розробив
нормативні акти, які мають запрацювати після прийняття цього Закону, для
того щоб можна було вирішити проблеми: доступ до освіти,
працевлаштування, розміщення, соціальні виплати, вирішення питання
медицини», – сказав П. Порошенко. Президент подякував представникам
громадськості, волонтерам й експертам за допомогу в розробленні Закону й
закликав долучитися до його доопрацювання.
Уповноважений Президента з питань врегулювання ситуації в Донецькій
і Луганській областях І. Геращенко зазначила важливість інтеграції
переселенців у нові обставини, у яких вони опинилися, і розробки
спеціальної інформаційної політики для окупованих територій. «Звільнення
окупованих територій можливе не тільки завдяки сильній армії, але і завдяки
створенню сильної громадянської позиції суспільства на цих територіях, а це
потребує і серйозної інформаційної політики», – наголосила І. Геращенко
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(Офіційне
інтернет-представництво
(www.president.gov.ua). – 2014. – 19.11).

Президента

України

***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з міністром
закордонних
справ
Федеративної
Республіки
Німеччина
Ф.-В. Шмайнмайєром.
Президент подякував Німеччині за постійну підтримку територіальної
цілісності й суверенітету України.
П. Порошенко зазначив, що Україна наполягає на необхідності повного
виконання мінських домовленостей усіма сторонами: припинення вогню,
закриття кордонів, звільнення заручників, виведення військ і проведення
місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей за
українським законодавством. Однак з боку Росії мінські домовленості не
виконуються. Глава держави закликав використати всі можливості, щоб
спонукати Росію до цього.
Ф.-В. Штайнмайєр наголосив, що мінські домовленості мають
залишатися основою для продовження діалогу з мирного врегулювання
ситуації на Донбасі. «На нашу думку, час говорити не тільки про політичну,
але й про економічну стабілізацію України», – сказав міністр, нагадавши, що
на початку наступного року планується проведення донорської конференції з
відновлення Донбасу.
У контексті міжнародних зусиль для мирного врегулювання
співрозмовники погодилися щодо доцільності різних багатосторонніх
форматів переговорів, які ведуть до припинення вогню, виведення військ і
техніки та звільнення заручників. Зокрема, крім женевського й
нормандського форматів, було запропоновано ідею так званого веймарського
формату за участі Німеччини, Польщі та Франції.
Глава МЗС Німеччини поінформував Президента України про позицію
своєї країни, яку представила федеральний канцлер А. Меркель на останній
зустрічі «великої двадцятки» в Брісбені (Австралія) і на якій значну увагу
було приділено питанням мирного врегулювання в Україні.
Президент П. Порошенко також висловив особливу подяку за
гуманітарну допомогу для відновлення інфраструктури Донбасу та для
потреб вимушених переселенців, яку продовжує надавати Німеччина.
П. Порошенко поінформував про свою зустріч із президентом
Німеччини Й. Гауком у Братиславі під час засідання Вишеградської четвірки.
«Результатом зустрічі стала консолідація зусиль не тільки Німеччини і
Польщі, але також Словаччини, Угорщини, Чехії, – зазначив він. – Були
висловлені тверді наміри координації зусиль у питанні безпеки, підтримки
реформ, координації дій в енергетичному секторі. І це є практичними і
важливими результатами». Президент підкреслив, що Україна потребує
єдності Європи й солідарності з Україною (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
18.11).
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***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
прем’єр-міністром Австралії Т. Ебботтом.
П. Порошенко подякував Т. Ебботту за підтримку України і її
територіальної цілісності. «Я щиро вдячний за ту неймовірну солідарність та
Ваші зусилля, які зробили тему агресії проти України основною на порядку
денному саміту “великої двадцятки” в австралійському Брісбені», – заявив
Президент. За словами глави держави, українці цінують те, що Австралія, яка
є такою далекою і водночас такою дружньою, зайняла чітку позицію щодо
підтримки мирного врегулювання ситуації на Донбасі й засудила порушення
міжнародного права.
Прем’єр-міністр Т. Ебботт зазначив, що всі лідери демократичного світу
під час саміту однозначно виявили підтримку України і її територіальної
цілісності. Він наголосив, що сьогодні в Україні йде боротьба за свободу й
демократію, і підтримка всього цивілізованого світу на боці України.
Також Прем’єр-міністр Т. Ебботт запросив Президента України
відвідати Австралію з візитом до кінця цього року (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. –
19.11).
***
Президент України провів зустріч із прем’єр-міністром Норвегії
Е. Солберг.
Президент
подякував
Норвегії
за
підтримку
незалежності,
територіальної цілісності та суверенітету України в один з найскладніших
періодів її історії – боротьби проти зовнішньої агресії й тероризму. «Ваша
країна, як ніхто інший, добре знає, яку біду приносить тероризм. Ми були з
Вами в дні трагедії, яка забрала життя невинних людей в Осло і на острові
Утойя», – сказав Президент.
У знак солідарності Президент П. Порошенко передав прем’єр-міністру
Е. Солберг п’ять залізних троянд від українських ковалів для монумента
«Залізна троянда для Норвегії», що вшановуватиме пам’ять жертв
терористичних актів у Норвегії 22 червня 2011 р. Цей монумент буде
відкритий у 2016 р. і має символізувати величезну кількість троянд, які
принесли норвежці на місце вибуху в Осло та скоєння вбивств на Утойї. Свої
залізні троянди вже надіслали ковалі з кількох десятків країн, тепер серед
них є й українці.
Глава держави звернув увагу прем’єр-міністра Норвегії на численні
прояви тероризму, зокрема на трагедію малайзійського літака рейсу МН17 і
на ситуацію в Донецькій та Луганській областях. Президент підкреслив, що
складна ситуація на Донбасі може бути вирішена шляхом дотримання
мінських домовленостей усіма сторонами.
Президент також зазначив, що використання газу як політичної зброї є
неприпустимим, і подякував норвезькій стороні за розуміння й підтримку
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України на шляху до її енергетичної незалежності та економічного розвитку.
«Наша співпраця є дуже важливою і в економічній сфері, особливо в
контексті того, що Україна потребує негайної диверсифікації
енергопостачання, у першу чергу газопостачання», – наголосив Президент
України, відзначивши, що першою компанією, яка запропонувала допомогу
Україні, була норвезька Statoil.
У свою чергу, коментуючи ситуацію на Донбасі, прем’єр-міністр
Норвегії акцентувала увагу на тому, що російська сторона має дотримуватися
мінських домовленостей «не лише на словах, а й на ділі».
У рамках зустрічі сторони обговорили подальші спільні кроки із
забезпечення безпеки України та більш активного залучення міжнародної
допомоги й посилення єдності країн задля мирного врегулювання ситуації.
Е. Солберг поділилася з Президентом України враженнями від
відвідання Майдану й місця загибелі героїв «Небесної сотні». «Україна, яка
за останній рік пройшла важкі випробування у боротьбі за свободу та
незалежність, заслуговує на мир, стабільність та економічне зростання», –
зазначила
прем’єр-міністр
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 18.11).
***
Президент України провів зустріч із членами Всеукраїнської асоціації
ветеранів Афганістану. Глава держави відзначив важливу роль, яку
відіграють воїни-афганці в складні часи української історії.
За словами П. Порошенка, афганці «були у перших рядах боротьби за
правду» і під час Помаранчевої революції у 2004 р., і під час Революції
гідності, і сьогодні боронять незалежність держави у вітчизняній війні
2014 р.
Президент нагородив 38 воїнів-афганців пам’ятними медалями
«Двадцять п’ять років виведення військ з Афганістану» за значний особистий
внесок у розвиток ветеранського руху, патріотичного виховання молоді та з
нагоди відзначення в Україні року учасників бойових дій на території інших
держав. «Україна зараз так само потребує вашої відповідальності, сили,
мужності і впевненості. …Ви з честю несете високий прапор звання
афганців», – наголосив П. Порошенко.
За словами Президента, держава має приділяти більшу увагу
патріотичному вихованню і в цьому питанні влада розраховує на допомогу
афганців. Глава держави наголосив, що нових героїв треба виховувати на
прикладі воїнів-афганців. Він відзначив героїзм і мужність ветерана війни в
Афганістані О. Міхнюка, який у серпні загинув у боях на Донбасі.
У свою чергу голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану
С. Куніцин повідомив, що в зоні антитерористичної операції загинули
74 афганці. «Сотні – поранені, тисяча – воює», – додав він. Воїни-афганці
обговорили з Президентом наявні проблеми й шляхи їх розв’язання
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2014. – 18.11).
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***
Президент України провів зустріч з Радою волонтерів при
Міністерстві оборони України – лідерами волонтерських організацій, які
займаються забезпеченням українського війська. Глава держави подякував
волонтерам за активну громадську позицію й ефективну взаємодію з
Міністерством оборони України.
На думку глави держави, відкритість, яку привнесли волонтери в роботу
Міністерства оборони, показала недоліки в системі забезпечення війська, але
вона й значно підвищила ефективність витрачання державних коштів. «Все
це відбулося завдяки тому, що Міністерство оборони підійшло по-новому до
роботи з волонтерами», – сказав П. Порошенко. Президент висловився за
створення рад волонтерів в інших силових відомствах, таких як МВС,
Прикордонна служба, СБУ (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2014. – 18.11).
***
Уряд України приймає рішення про додаткову капіталізацію
ключового державного банку – Ощадбанку України, повідомив на засіданні
Кабінету Міністрів України в середу, 19 листопада, Прем’єр-міністр
України А. Яценюк.
«Разом з Національним банком і Міжнародним валютним фондом ми
збільшуємо капітал Ощадбанку на 11 млрд грн. Ці кошти повинні бути
направлені на кредитування і підтримку української економіки», – сказав він.
За словами А. Яценюка, це дасть змогу, з одного боку, забезпечити
додаткову стабільність державного банку, «адже це збільшення його
капіталу»: «З іншого боку, це – можливість для державного банку
кредитувати економіку і підтримувати на плаву ключові сектори української
економіки».
Глава уряду нагадав, що саме через Ощадбанк, зокрема, започаткована
програма кредитування енергоефективності: «Заміщення природного газу
було, є і буде ключовим завданням чи цього, чи наступного уряду. Ми за сім
місяців успішно провели диверсифікацію джерел енергопостачання, але
цього недостатньо. Прошу всі органи державної влади та Ощадбанк
максимально прискорити реалізацію цієї програми» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 19.11).
***
Замість женевського формату переговорів Росія пропонує «Абхазію №
2» на території України. «Прямих перемовин із російськими терористами
ми вести не будемо. Для гарантій досягнення миру потрібен формат,
прийнятний для всього світу і в першу чергу для України», – наголосив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засідання уряду в середу,
19 листопада.
Він нагадав, що напередодні він провів ряд міжнародних зустрічей,
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зокрема з прем’єр-міністром Королівства Норвегія Е. Солберг, міністром
закордонних справ Німеччини Ф.-В. Штайнмайєром: «Реагуючи на
стандартні заяви російської сторони, хотів би ще раз зазначити – і це спільна
позиція глави української держави і українського уряду: найкращий і
найефективніший формат проведення переговорів – це женевський формат».
Глава уряду також підкреслив, що «саме Росія і Кремль зробили населення
Донецька і Луганська заручниками і ведуть ситуацію до гуманітарної
катастрофи»: «Там вже розпочалися бунти проти так званого “русского
мира” з …АК в руках».
Він наголосив, що уряд далі буде продовжувати спроби доставити
гуманітарну допомогу на території Луганської й Донецької областей: «До
того моменту, доки російські найманці будуть знаходитися на території
України, немає жодної можливості туди відправляти ні соціальні виплати, ні
пільги, ні кошти. Люди бідують». А. Яценюк підкреслив, що Україна
«наполягала і наполягає на необхідності виконання всіх 12 пунктів мінських
домовленостей»: «Росія повинна виконати мінські домовленості і не гратися
наперстками, намагаючись легалізувати бандитів і терористів. Ніяких
виборів в Донецьку і Луганську не було. І законної влади, крім української,
на території Української держави немає. Тільки українська влада, яка
вибрана відповідно до українських законів і представляє інтереси
українського народу, а не російського режиму» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 19.11).
***
Премьер-министр Украины А. Яценюк исключает продолжение
сотрудничества с Международным валютным фондом без принятия
Государственного бюджета Украины на 2015 год. Об этом А. Яценюк
заявил на заседании Кабинета Министров Украины.
«Не будет бюджета, не будет сотрудничества с Международным
валютным фондом… не будет и инвестиций», – отметил А. Яценюк.
В связи с этим он призвал будущую коалицию к скорейшему
согласованию всех параметров проекта Госбюджета-2015. «Ключевое
требование к коалиции – срочно согласовать все параметры бюджета», –
отметил А. Яценюк (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 19.11).
***
У середу, 19 листопада, Прем’єр-міністр України А. Яценюк у
Міністерстві внутрішніх справ ознайомився з новою розробкою
українських виробників для Національної гвардії України – пересувним
пунктом розміщення й обігріву особового складу в польових умовах.
Пересувний пункт, який оглянув Прем’єр-міністр, розрахований на
одночасне розміщення 18 військовослужбовців. Він оснащений системою
вентиляції, автономним опалювачем і твердопаливною піччю, передбачає
можливість підключення побутових електрообігрівачів. Він призначений для
обігріву й розміщення військовослужбовців у зимовий період, зокрема, під
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час розміщення у відриві від пунктів постійної дислокації, при несенні
служби на блок-постах.
А. Яценюк поспілкувався з бійцями Нацгвардії, які вже випробували
пересувний пункт, заночувавши в ньому. Вони схвально оцінили умови
розміщення в кунгах.
Журналістам глава уряду повідомив, що триває процес переозброєння й
придбання нових технічних засобів для армії.
А. Яценюк нагадав, що перший проект пересувного пункту розміщення
й обігріву особового складу був представлений у кінці вересня під час його
відвідання навчального центру Національної гвардії в Нових Петрівцях: «Він
був громіздкий, великий і дорогий. Протягом двох місяців ми розглядали
проекти рішень, яким чином забезпечити ночівлю українських
військовослужбовців, щоб це було і якісно, і недорого. Цей проект, який
зараз схвалений урядом, втричі дешевший і мобільний».
За словами А. Яценюка, до кінця року буде придбано 50 таких
пересувних пунктів розміщення й обігріву. Він зазначив, що для
Міністерства оборони є окремий проект, адже «там необхідні більш
фортифіковані кунги».
Глава уряду також повідомив, що Державна прикордонна служба
України вже отримала 41 теплий будиночок по лінії міжнародної технічної
допомоги із США: «Другий блок цих кунгів, який зараз іде на Державну
прикордонну службу, вже розвантажується в Іллічівську. І хлопці зможуть
перезимувати в теплих і нормальних умовах» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 19.11).
***
У вівторок, 18 листопада, Прем’єр-міністр України А. Яценюк і
прем’єр-міністр Королівства Норвегія Е. Солберг підписали міжурядову
угоду стосовно підтримки державного бюджету України в розмірі понад
15 млн дол. США.
За підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії А. Яценюк
висловив вдячність норвезькому уряду й персонально Е. Солберг за
підтримку територіальної цілісності України та її незалежності, «за те, що
уряд Норвегії приєднався до санкцій, які спрямовані проти Росії і на
встановлення миру і стабільності в Україні і в цілому в Європі».
А. Яценюк повідомив журналістам, що підписана міжурядова угода про
надання бюджетної допомоги Україні в розмірі понад 15 млн дол. – це
перший крок: «Дана бюджетна допомога передбачена на відповідний
бюджетний рік. І якщо Україна буде далі йти по шляху реформ, угода
передбачає можливість продовження допомоги».
У рамках візиту також підписані Угода між Державною інспекцією
ядерного регулювання України та Норвезьким агентством радіаційного
захисту про співробітництво в сфері ядерної та радіаційної безпеки, а також
Заява про співробітництво у сфері ядерної безпеки та захищеності між
Україною, Норвегією та Швецією.
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За словами А. Яценюка, уряд ставить для себе завданням збільшення
обсягів електричної енергії, які виробляються від атомних реакторів: «Тому
питання безпеки атомних реакторів, яке є предметом підписаного між нами
двостороннього договору, є вкрай важливим».
Збільшення обсягів електричної енергії, за словами глави уряду,
здійснюватиметься, зокрема, за рахунок збільшення потужностей компанії
«Енергоатом». На сьгодні, за його словами, українська компанія
«Енергоатом» виробляє майже 65 % усієї електричної енергії в Україні та
володіє всіма українськими ядерними реакторами: «Ми будемо далі йти по
шляху збільшення можливостей української компанії “Енергоатом”, у тому
числі і через співробітництво з норвезькими компаніями та з компанією
“Вестін Хаус”».
Також під час візиту прем’єр-міністра Норвегії до України підписано
Угоду між урядом України і урядом Королівства Норвегія про створення
міжурядової комісії з питань співробітництва в галузі торгівлі,
підприємництва та економіки.
А. Яценюк наголосив, що однією з перспективних сфер співпраці є
енергетичний сектор. Він нагадав, що підписана між НАК «Нафтогаз
України» та норвезькою компанією Statoil угода «дає можливість Україні
придбавати газ в лідера енергетичного ринку». «І умови цієї угоди є набагато
більш прийнятні, ніж будь-які відносини з російською компанією
“Газпром”», – додав він.
Глава уряду України нагадав про запрошення норвезької сторони до
інвестування в українську газотранспортну систему. Він нагадав, що
ухвалено урядовий закон, який дає змогу інвестиції в українську
газотранспортну систему для компаній з ЄС і США: «Якщо Норвегія, яка не є
членом Європейського Союзу, але повністю поділяє європейські цінності,
прийме рішення щодо інвестування в українську газотранспортну систему,
уряд готовий змінити закон і дати можливість для норвезьких компаній
безпосередньо інвестувати в модернізацію і спільну експлуатацію
української газотранспортної системи».
Ще одна сфера для співробітництва між Україною та Норвегією, за
словами глави уряду, аграрний сектор: «У рамках торговельної комісії, яка
щойно створена, ми будемо наповняти реальним змістом зону вільної
торгівлі, яка започаткувала свою діяльність між нашими країнами з 2012 р.
Цифри, які зараз є в нашому двосторонньому співробітництві, говорять
тільки про одне – нам є куди рости і яким чином збільшувати обсяг взаємних
інвестицій та взаємної торгівлі».
«У нас дуже великі плани, які потрібно разом реалізовувати в інтересах
наших двох країн», – сказав Прем’єр-міністр України (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2014. – 19.11).
***
Уряд приведе Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами у
відповідність до вимог чинного законодавства, що посилить контроль за
якістю та безпечністю нафтопродуктів, які реалізуються через мережу
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АЗС і покращить обслуговування споживачів. На засіданні Кабінету
Міністрів 19 листопада було прийнято відповідну постанову, яка стосується
внесення змін до Правил роздрібної торгівлі.
Проект постанови Кабінету Міністрів України розроблено для
вирішення актуальних проблем стосовно підвищення якості та безпеки
нафтопродуктів у роздрібній торговельній мережі з урахуванням специфіки
діяльності автозаправних станцій.
Внесення змін до Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами
направлене на вирішення таких питань:
– підвищення якості й безпечності нафтопродуктів, що реалізуються
через мережу АЗС. Приміром, забороняється продаж нафтопродуктів, які не
відповідають вимогам нормативних документів щодо їхньої якості та
безпечності;
– реалізація прав споживачів на належну якість нафтопродуктів, на
одержання необхідної та достовірної інформації щодо показників їх якості,
безпеки для життя, здоров’я і майна споживачів, умов безпечного
використання нафтопродуктів. Вносяться зміни, відповідно до яких суб’єкт
господарювання, що здійснює продаж нафтопродуктів, зобов’язаний
своєчасно надати споживачеві необхідну доступну й достовірну інформацію
про нафтопродукти, а також на вимогу споживача – копію документа про
якість (паспорт якості) і копію декларації про їх відповідність;
– встановлення обов’язку щодо наявності на АЗС еталонних мірників
для перевірки на точність роботи паливо-, масло- й газороздавальних
колонок, що забезпечить захист прав споживачів на відпуск нафтопродуктів
у повній мірі, об’єму та відповідної якості. Також передбачається, що засоби
вимірювальної техніки, зокрема резервуари, які застосовуються на АЗС,
підлягають перевірці або державній метрологічній атестації відповідно до
вимог нормативно-правових актів і нормативних документів з метрології.
Постанова є регуляторним актом, який забезпечить додержання
принципів державної регуляторної політики і сприятиме упорядкуванню
діяльності суб’єктів господарювання у сфері роздрібної торгівлі
нафтопродуктами (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2014. –
19.11).
***
19 листопада міністр закордонних справ України розпочав робочий
візит до Республіки Молдова. У рамках візиту міністр закордонних справ
зустрівся з віце-прем’єр-міністром, міністром закордонних справ та
європейської інтеграції Н. Герман.
Під час бесіди сторони обговорили взаємодію України й Республіки
Молдова у сфері європейської інтеграції, а також актуальні питання
двостороннього та міжнародного порядку денного. Молдовська сторона
поділилася досвідом щодо комунікації з населенням з питань європейської
інтеграції.
Міністри відвідали населені пункти на півночі Молдови, де провели
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зустрічі з місцевими громадами. Під час бесід міністри підкреслили
важливість діалогу між владою та громадськістю щодо стратегічного вибору
України та Молдови на користь європейської інтеграції. «Розуміння настроїв
та потреб простих людей є важливим дороговказом для влади в ході
здійснення євроінтеграційних реформ», – зазначив міністр закордонних
справ України П. Клімкін (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2014. – 19.11).
***
Віце-прем’єр-міністр О. Сич доручив забезпечити українські
зарубіжні школи новою навчальною літературою.
Чим більше ми шкодуємо грошей на підручники сьогодні, тим більше
доведеться витрачати на гармати завтра. На цьому віце-прем’єр-міністр
О. Сич наголосив за підсумками міжвідомчої наради щодо стану та
перспектив забезпечення підручниками загальноосвітніх навчальних
закладів, яка відбулася 18 листопада 2014 р. у Будинку уряду.
О. Сич позитивно відзначив зусилля МОН зі зменшення собівартості
видання підручників за державні кошти, а також ліквідації корупційних схем
відбору та друку шкільних підручників, зокрема залучення принципово
нового механізму конкурсного відбору рукописів підручників.
Віце-прем’єр-міністр доручив вжити невідкладних заходів із
демонополізації у сфері продажу друкарського паперу для видавничої
справи, а також удосконалення механізмів забезпечення підручниками
загальноосвітніх шкіл усіх форм власності, зокрема суботніх і недільних
шкіл, утворених українськими громадами за межами країни.
За
підсумками
наради
віце-прем’єр-міністр
звернув
увагу
Держказначейства на неприйнятність затримок із оплатою платіжних
доручень за угодами з видання і доставки підручників за кошти
Держбюджету, а також доручив керівникам Донецької облдержадміністрації
організувати вчасну доставку нових україномовних підручників до шкіл, які
зперебувають у межах звільнених територій (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 19.11).
***
Україна є серйозним гравцем на європейському продовольчому ринку,
тому сьогодні країні вельми важливо опанувати європейські стандарти у
сфері продовольчої безпеки. Про це йшлося під час зустрічі віце-прем’єрміністра України, міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства В. Гройсмана і міністра у справах Європейського
економічного простору та відносин з ЄС Королівства Норвегія В. Хельгесена.
Учасники зустрічі досягли домовленості про те, що у грудні в Україну
прибудуть урядові експерти з Норвегії для презентації новому складу
українського уряду норвезького досвіду впровадження реформ і модернізації
державного управління, а вже у січні українські урядовці відправляться до
Норвегії для закріплення отриманих знань і більш глибокого вивчення
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процесу перебудов. Обмін досвідом стосуватиметься кількох сфер, зокрема
сфери ветеринарної та продовольчої безпеки.
«Десять років тому в Норвегії було реформовано орган влади, який
відповідає за продовольчу безпеку, і зараз можна сміливо вважати, що наш
приклад – напевно, найкращий в ЄС. Тому хотілося б запросити до нас
керівника відповідної української структури, і передати йому цей досвід,
тому що Україна тут може бути дуже важливим гравцем у продовольчій
палаті», – підкреслив норвезький міністр.
У свою чергу В. Гройсман зазначив, що пропозиція норвезької сторони є
дуже вчасною, адже сьогодні в Україні відбувається реформування системи
контролюючих органів, зокрема у сфері безпеки харчових продуктів. «Ми
нещодавно прийняли рішення про перебудову системи контролюючих
органів, у тому числі, у сфері безпеки харчових продуктів і санітарного
контролю, і зараз будемо створювати нову інституцію, яка перебере на себе
функції, що раніше були розпорошені в різних державних органах. Вивчення
досвіду Норвегії для нас є дуже важливим», – підкреслив В. Гройсман
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 19.11).
***
Надання адміністративних послуг для громадян і бізнесу має стати
однією з ключових функцій місцевого самоврядування. Водночас
сьогоднішня ситуація в Україні, коли органи місцевого самоврядування
здебільшого працюють лише на прийняття та видачу документів, а органи
влади залишають повноваження щодо прийняття кінцевих рішень за собою,
призводить до ускладнення процесу надання послуг, до затягування та
непрозорості процедур. Так ситуація, зокрема, склалася з реєстрацією місця
проживання та оформлення паспортних документів, за які сьогодні
відповідає Державна міграційна служба. Про це йшлося під час наради під
головуванням віце-прем’єр-міністра України, міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В. Гройсмана
з обговорення законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та
оптимізації надання адміністративних послуг». Законопроект, який
покликаний значно розширити повноваження місцевого самоврядування
щодо надання адмінпослуг, розроблено за участі експертів Реанімаційного
пакета реформ та Німецького агентства міжнародного співробітництва (GIZ)
і буде внесено на розгляд Верховної Ради нового скликання разом з іншими
законопроектами з децентралізації.
«Кошти від надання адміністративних послуг підуть у місцеві бюджети,
тож місцеве самоврядування отримає не лише повноваження, а й ресурси на
їх виконання. Разом з тим забезпечення якості надання послуг вимагатиме від
місцевих громад створення відповідних умов – сучасних технічно
обладнаних центрів зі штатом фахівців. Функція надання адміністративних
послуг має бути з часом доведена до автоматизму і стати природною
функцією органів місцевого самоврядування», – підкреслив В. Гройсман
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(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2014. – 19.11).
***
Министерство финансов Украины рассматривает вероятность
полной утраты контроля над Донбассом, и такой сценарий
учитывается при расчете прогнозных экономических показателей. Об
этом рассказал министр А. Шлапак в интервью, размещенном на сайте
Минфина.
«Мы работаем над различными сценариями, в том числе и над таким
сценарием, – заявил министр финансов А. Шлапак, отвечая на вопрос об
экономических последствиях полной утраты Украиной контроля над частью
Луганской и Донецкой областей. – Хотя точнее скажу так: те проекты,
которые мы нарабатывали раньше и подавали в предыдущий парламент, мы
все же исходили из того, что нам удастся сохранить этот регион под
контролем Украины. Сейчас мы вынуждены пересматривать свою
политику».
Министр также рассказал, что вследствие политической дестабилизации
в восточных областях Украина потеряла 20–30 % экспортной валютной
выручки. Кроме того, предприятия, зарегистрированные на Донбассе, стали
активно использоваться в схемах уклонения от налогообложения.
«Налоговые
злоупотребления
всегда
были
достаточно
распространенными в Украине, на сегодняшний день, как свидетельствуют
данные нашей фискальной службы, все больше и больше получают прописку
в тех регионах, которые мы не контролируем. Как проверить на сегодняшний
день то, что оказывается на территории, не находящейся под нашим
контролем?
–
Никак»,
–
пояснил
министр
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 19.11).

ПОЛІТИКА
Центральна виборча комісія зареєструвала 189 народних депутатів
України, серед них – А. Яценюк і Н. Савченко. Про це УНН повідомили у
прес-службі ЦВК.
19 листопада після перерви Центральна виборча комісія під
головуванням заступника голови комісії Ж. Усенко-Чорної продовжила свою
роботу в режимі засідання.
Розглянувши відповідне питання, комісія зареєструвала 51 народного
депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів
України 26 жовтня 2014 р. у загальнодержавному багатомандатному
виборчому окрузі. Також комісія зареєструвала 23 народних депутати
України, обраних на виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 р. в
одномандатних виборчих округах. Крім того, зареєстровано 17 народних
депутатів України, які висувалися шляхом самовисування.
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Таким чином, 19 листопада було зареєстровано 91 народного депутата
України (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. –
19.11).
***
В ЦИК заявили о фальсификации результатов выборов по 79-му
округу. Победитель в округе изменился после сомнительного пересчета
голосов с массовым признанием бюллетеней недействительными.
Десять из пятнадцати членов ЦИК к протоколу Центральной
избирательной комиссии о результатах выборов народных депутатов в
одномандатном округе № 79 заявили в Особых мнениях, что результаты
выборов
по
79-му
мажоритарному
избирательному
округу
сфальсифицированы (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3445949-v-tsykzaiavyly-o-falsyfykatsyy-rezultatov-vyborov-po-79-mu-okruhu).
«Существуют основания для выводов, что установленные окружной
избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 79
результаты голосования не совпадают с волей большинства избирателей,
зафиксированной в бюллетенях», – написал в Особом мнении к протоколу
глава ЦИК М. Охендовский.
Изначально по результатам подсчета голосов в 79 округе победителем
стал выдвиженец трудовых коллективов Запорожского железорудного
комбината, Запорожстали и Запорожской ТЭС А. Григорчук. Его перевес над
экс-регионалом В. Бандуровым составил 138 голосов, о чем свидетельствует
изначальный протокол ОИК 79 округа. Однако после подсчета голосов,
составления итогового протокола и передачи его в Центризбирком состав
окружной комиссии был кардинально изменен: были заменены 14 членов
комиссии,
в
том
числе
ее
председатель
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 19.11).
***
Новообраний народний депутат П. Розенко прогнозує, що остаточна
редакція коаліційної угоди буде готова не пізніше четверга. Про це він
заявив журналістам у середу, передає кореспондент УНН.
Він зазначив, що наразі триває «робочий процес і триває технічна робота
над угодою». «Іде нормальний робочий процес. І я думаю, що сьогодні,
завтра, максимум, уже буде остаточно це відомо», – сказав П. Розенко і
додав, що також є пропозиції щодо вдосконалення регламентних норм, а
також постійно надходять інші пропозиції від експертів чи політичних
партій.
Депутат додав, що угода буде передбачати зокрема і скасування
депутатської недоторканності депутатів, і обмеження недоторканності суддів
і прокурорів. «Зараз виписали ці пункти. Вони частково будуть у преамбулі і
частково, наприклад, по обмеженню певної недоторканності суддів, будуть у
частині судової реформи», – відзначив він. П. Розенко додав, що текст угоди
погоджено
на
98
%
(Українські
Національні
Новини
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(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 19.11).
***
У Блоці П. Порошенка заявили про домовленість щодо ухвалення
закону про імпічмент.
Новообраний депутат Верховної Ради, представник партії Блок Петра
Порошенка М. Найєм повідомив про досягнення домовленості між
учасниками коаліційних переговорів про прийняття закону про процедуру
імпічменту Президента. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook,
передає УНН.
За його словами, зобов’язання про прийняття закону стало частиною
коаліційної угоди.
Крім того, він наголосив, що рішення остаточне й погоджене всіма
сторонами переговорів. Конституція передбачає, що Президент може бути
усунений з поста Верховною Радою в порядку імпічменту у разі вчинення
ним державної зради або іншого злочину.
Питання про усунення в порядку імпічменту ініціюється більшістю від
конституційного складу парламенту. Водночас в Україні досі немає
спеціального закону щодо застосування процедури імпічменту (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 19.11).
***
Прагнення Росії виходять за межі її теперішніх кордонів. Про це
заявив сенатор-демократ Б. Кардін під час сесії Гельсінської комісії США
18 листопада, повідомляє УНН з посиланням на радіо «Свобода».
«Думаю, що це набагато ширше, ніж Україна. Можна подивитися на дії
Росії у Грузії чи Молдові. Очевидно, що прагнення Росії виходять за межі її
нинішніх кордонів. Вона думає, що може досягти їх через військові дії і
невиконання зобов’язань, узятих під егідою ОБСЄ», – зазначив Б. Кардін,
який є головою Гельсінської комісії США (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 19.11).
***
США изучат возможность поставок оружия на Украину для борьбы
с пророссийскими сепаратистами на востоке страны. Об этом заявил в
среду, 19 ноября, будущий заместитель госсекретаря США Э. Блинкен.
Выступая на слушаниях в Конгрессе по случаю своего выдвижения на
эту должность, он отметил, что администрация американского Президента
рассматривает варианты пересмотра собственной политики отказа от
военной
помощи
Киеву,
сообщает
агентство
Reuters
(http://korrespondent.net/ukraine/3446084-ssha-rassmotriat-vozmozhnostpostavok-oruzhyia-ukrayne).
По словам Э. Блинкена, укрепление боеспособности украинских войск
за счет поставок оборонительного оружия заставит Россию отказаться от
дальнейших действий, которые грубо нарушают Минские соглашения. При
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этом Э. Блинкен отказался открыто ответить на вопрос, одобряет ли он сам
экспорт американского
оружия в
Украину
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 20.11).
***
Глава МИД Германии Ф.-В. Штайнмайер заявил, что вопрос о
разведении конфликтующих сторон на Востоке Украины близок к
разрешению. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам
переговоров
с
главой
российского
МИД
С.
Лавровым
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3445490-razedynenyekonflyktuuischykh-storon-na-donbasse-blyzko-hlava-myd-frh).
«Первостепенное значение имеет разъединение сторон, и мы можем
сказать, что мы находимся довольно близко к разрешению этого вопроса, –
заявил В.-Ф. Штайнмайер. – Сейчас мы должны следить за тем, чтобы
ответственные военные подписали этот документ». По его мнению, после
подписания такого документа может начаться «отвод тяжелых вооружений
из зоны конфликта».
Говоря об итогах переговоров с С. Лавровым, В.-Ф. Штайнмайер
отметил, что «наше поколение не должно допустить нового раскола Европы,
чтобы никогда больше мы из партнеров не превратились в противников».
«Мы говорили об Украине, но на самом деле речь идет о большем. Поэтому я
здесь. Мы должны вместе рассмотреть вопрос, не найдутся ли у нас
возможности ускорить Минские договоренности (по урегулированию на
Востоке Украины), преодолеть недоверие, которое росло между нами в
последние месяцы», – подчеркнул он.
В свою очередь глава МИД России С. Лавров заявил, что следующим
шагом после прекращения военных действий на Донбассе должна стать
работа по налаживанию политических связей между украинскими властями и
представителями сепаратистов с учетом выборов в ДНР и ЛНР.
Как сообщал «Корреспондент.net», 18 ноября Премьер-министр
А. Яценюк призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров на нейтральной
территории для обсуждения ситуации на Юго-Востоке Украины. В МИД РФ
ответили, что готовы к переговорам, но при участии представителей
самопровозглашенных
республик
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2014. – 18.11).
***
Росії потрібна «100-відсоткова гарантія» того, що ніхто не думає
про вступ України в НАТО, заявив прес-секретар російського президента
Д. Пєсков, передає УНН з посиланням на ВВС.
Однак, за словами Д. Пєскова, ніхто такої гарантії Росії так і не дав, і ця
ситуація змушує Москву хвилюватися і змушує вживати заходів
обережності. При цьому прес-секретар В. Путіна звинуватив Захід у спробі
«оточити» Росію.
Раніше міністр закордонних справ Німеччини Ф.-В. Штайнмайєр,
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попередив, що Європа зіткнулася з загрозою конфронтації замість співпраці.
При цьому, на думку глави МЗС Німеччини, поки немає ніякого приводу для
оптимізму у зв’язку з подіями на Сході України (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 19.11).
***
Россия будет настаивать на увеличении числа своих наблюдателей в
миссии ОБСЕ в Украине. Об этом заявил постоянный представитель РФ при
ОБСЕ
А.
Келин,
передает
РИА
Новости
(http://korrespondent.net/business/economics/3445251-ukrayna-hotovytsiazakupat-elektrychestvo-v-rossyy).
По его словам, сейчас в миссии ОБСЕ вУкраине присутствуют
272 наблюдателя, из них 19 – россияне, часть которых находятся на Востоке
страны. «Действительно, сейчас в составе миссии 19 (россиян. – Прим. ред.),
примерно такое же количество мы заявили сейчас как кандидатов в
наблюдатели. Все это бывшие офицеры МВД в отставке, которые изъявили
желание работать в качестве наблюдателей. Увеличить их количество у нас
возможности, к сожалению, небольшие. Мы изначально договорились с
председателем и секретариатом, что каждой стороне будет предоставлена
определенная квота в соответствии с ее взносом в бюджет ОБСЕ. А взнос у
нас небольшой», – сказал он.
По словам А. Келина, по мере наращивания миссии Россия будет
увеличивать количество своих наблюдателей. «По мере наращивания миссии,
а мы ожидаем, что численно миссия будет наращена до 500 человек, и на
Востоке Украины будет как минимум 350 наблюдателей, мы будем
увеличивать наше количество людей там», – сказал он.
Как сообщал «Корреспондент.net», ранее ОБСЕ заявила о намерении
увеличить миссию почти вдвое. В частности, было принято решение о
расширении миссии до 500 человек. Сейчас в Украине работают
259 наблюдателей из разных стран. Из них 100 человек работают на
Донбассе. В понедельник, 17 ноября, мониторинговую миссию ОБСЕ в
Украине пополнили еще 24 наблюдателя. Для расширения специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе не хватает 38 млн евро
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 18.11).
***
Польша готова участвовать в переговорах по Донбассу в
«веймарском формате». Власти Польши надеются, что идею «веймарского
формата» для разрешения ситуации на Донбассе поддержит и Франция. Об
этом заявил глава МИД страны Г. Схетина, сообщает Polskie radio.
В своем комментарии после встречи с главой МИД Германии
Ф.-В. Штайнмайером в Берлине министр подчеркнул, что «польско-немецкая
оценка является общей, когда дело касается оценки ситуации, а также
касательно санкций (в отношении России)».
Г. Схетина отметил, что предложение вернуться к «веймарскому
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формату» с участием Германии, Франции и Польши поступило от
Администрации
Президента
Украины
(Хартия'97
(http://www.charter97.org/ru/news/2014/11/20/127056). – 2014. – 20.11).
***
Руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР настаивает на
минском формате переговоров по мирному урегулированию ситуации на
Донбассе. Об этом заявил спикер «верховного совета» ДНР А. Пургин в
четверг, 20 ноября.
По его словам, санкции ЕС не позволят представителям ДНР и ЛНР
физически
участвовать
в
женевском
формате
переговоров
(http://korrespondent.net/ukraine/3446113-dnr-y-lnr-nastayvauit-na-perehovorakhv-mynske).
«Для нас единственным и наиболее удобным является минский формат
контактной группы как исходя из места проведения, так и результативности.
Что касается Женевы (женевского формата переговоров по Украине), то
введенные в отношении нас санкции не позволяют нам физически
участвовать в этом формате. Таким образом, наша точка зрения там не может
быть представлена в полном объеме», – сказал А. Пургин.
В свою очередь, спикер «народного совета» ЛНР А. Карякин также
высказался в поддержку минского формата переговоров. «Этот формат
наиболее удобен, Минск выбран не случайно, это тот город, который удобен
для диалога всем сторонам, не вижу смысла ехать в Женеву, однако нам бы
хотелось, чтобы украинская сторона была представлена на переговорах
официальными лицами», – отметил он.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее власти Украины предложили
провести переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в женевском
формате (с участием ЕС и США). В то же время Россия настаивает на
минском
формате
переговоров
(при
посредничестве
ОБСЕ)
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 20.11).
***
Следователи установили оружие, из которого было совершено
больше всего убийств на Майдане.
Следователи определили, что
большинство убийств активистов во время событий на Майдане были
совершены из автомата АК 47. Об этом во время круглого стола сообщил
заместитель
Генпрокурора
О.
Залиско,
передает
УНН
(http://korrespondent.net/ukraine/3445882-heroev-nebesnoi-sotny-ubyvaly-yzavtomata-kalashnykova-hpu).
«Установлено, что большинство – от 49 убийств – были совершены из
автомата АК-47, калибра 7.62», – сообщил он. О. Залиско отметил, что
только во время расследования фактов убийств и нанесения огнестрельных
ранений были допрошены более 2 тыс. человек и провели 400 осмотров мест
происшествий, вещей, видеозаписей.
«Проверен трафик 1140
правоохранителей и чиновников, пострадавших. Осуществлено свыше 100
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обысков, назначено более тысячи экспертиз», – сообщил заместитель
Генпрокурора.
Ранее в ГПУ сообщили, что 90 % документации по преступлениям на
Майдане были уничтожены (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2014. – 19.11).
***
Лідер Громадського руху «Український вибір» В. Медведчук вважає,
що переговори щодо ситуації на Сході України не мають альтернативи,
повідомляє УНН з посиланням на блог громадського діяча.
За його словами, Рада ЄС у закордонних справах закликала до
інтенсифікації переговорного процесу з врегулювання конфлікту на Сході
України. «Для забезпечення виконання зобов’язань, узятих на себе
сторонами у відповідності з Мінськими домовленостями, Рада підкреслює
необхідність інтенсифікації переговорів у рамках тристоронньої контактної
групи за підтримки представника ОБСЄ і закликає всі зацікавлені сторони до
активної та конструктивної участі», – наводить громадський діяч висновки
Ради по Україні. «Таке рішення Євросоюзу завдає нищівного удару по
представникам “партії війни” у Києві та їх ляльководам у Вашингтоні.
Європа не тільки переконана в необхідності виконання Мінських
домовленостей і пошуку дипломатичних шляхів врегулювання конфлікту,
але й не підтримала ідею, широко лобійовану в Україні та Вашингтоні, про
проведення переговорів у женевському форматі (тобто за участю США). Це
означає, що радикальним силам, що виступають за силове вирішення
конфлікту, доведеться відмовитися від мілітаристської риторики та відновити
переговорний процес, як того вимагає ЄС», – наголосив він.
«Хочеться сподіватися, що Президент України прислухається до думки
українських громадян та європейської громадськості і прийме рішення, яке
дозволить зберегти життя тисяч українців і поверне країну до мирного та
стабільного життя. Переговори мають бути продовжені, оскільки головне –
врегулювати ситуацію на Сході України, а отже, альтернативи їм немає», –
резюмував
В.
Медведчук
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2014. – 19.11).
***
У середу, 19 листопада, під Адміністрацією Президента
протестувальники вимагали у глави держави відправити у відставку
заступника глави АП О. Філатова, який відповідає у відомстві за судову
реформу, передає УНН з посиланням на «Экономические известия».
Зазначається, що причиною таких вимог є суміщення О. Філатовим
поста на держслужбі та представлення комерційних інтересів іноземної
державної компанії – латвійської колекторської фірми Reverta, повідомив
координатор групи протестуючих, адвокат Д. Лошаков. Він також
продемонстрував копію відповідної довіреності Reverta на ім’я О. Філатова,
дія якої закінчується 31 грудня 2014 р.
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Повідомляється, що довіреність видана в рамках судової тяжби Reverta і
українського громадянина щодо декількох комерційних будівель у центрі
Києва, які латвійський колектор намагається забрати в рахунок погашення
оскаржених кредитних зобов’язань.
«За нашою інформацією, на суддів чиниться тиск, у тому числі і
О. Філатовим. При цьому він може користуватися своїм постом в
Адміністрації як куратор судової реформи та впливати на судовий процес, –
сказав Д. Лошаков. – Це повторення історії А. Портнова, який також
відповідав за судову реформу при В. Януковичі. Однак, то було при
злочинному режимі. Тепер у нас нібито демократична влада, але методи
роботи чиновників АП з судами – ще жорсткіші, ніж при Портнові».
За словами адвоката, на мітинг прийшли небайдужі громадяни, які
обурені таким потенційно корупційним сумісництвом заступника глави АП, а
також тиском на суди. Оскільки, за його словами, ситуація навколо позову
Reverta до українського громадянина є тільки одним з багатьох випадків,
відомих юридичній спільноті. Зокрема, протестуючі під Адміністрацією
Президента тримали плакати «Геть іноземних агентів із Адміністрації!»,
«Олексій Філатов! Припини тиск на суд!», «Олексій Філатов сьогодні тисне
на суд – а завтра міністр юстиції!?», «Олексій Філатов – гірше ніж
Портнов!», «Суди плачуть! Олексій Філатов, іди геть!», «Філатова – під
люстрацію!», «Геть корумпованих чиновників із Адміністрації!».
З Адміністрації Президента до мітингувальників ніхто не вийшов. Через
громадську приймальню П. Порошенку було передано звернення
мітингувальників з вимогою провести перевірку дій чиновників АП, зокрема,
О. Філатова.
Громадяни також мають намір звернутися з відповідними вимогам до
Генеральної прокуратури та Служби безпеки України та ініціювати перевірку
відповідності діяльності чиновника і фактів здійснення тиску на суди,
зокрема, Вищий Господарський Суд України (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 19.11).
***
Акція зі знесення активістами паркану для чергової забудови в Києві
біля метро «Осокорки» 18 листопада переросла у сутички з
правоохоронцями. При цьому частину з активістів міліція затримала.
Спершу декілька десятків чоловіків повалили паркан навколо
незаконної, на їхню думку, та екологічно шкідливої, на думку екологів,
забудови. Однак незабаром на місце прибули спецпідрозділи міліції,
розпочалися сутички та затримання. При цьому активісти спробували
відбити заарештованих, розбивши вікна в міліцейському автобусі та
продовживши протистояння з силовиками.
За даними видання «Лівий берег», забудовником, через якого стався
конфлікт, є товариство «Скай-буд лтд», яке пов’язують з колишнім заммера
Києва В. Мироновим. Номінальними власниками цього ТОВ, за даними
єдиного держреєстру юросіб, є Є. Вилгін, С. Котвицький і В. Кравченко.
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Як розповів начальник руху «Дарницька Громадська варта» Р. Горійчук,
документи на будівництво в порядку. Однак паспорт на забудову був
виданий ще в 2009 р., при екс-мері Києва Л. Черновецькому, а з 2011 р.
питання про будівництво на спірному місці ніяк не узгоджувалося з
місцевими мешканцями, що і спричинило обурення людей (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 18.11).
***
В Полтаве нардеп топором вырубил дверь в кабинет мэра. Народный
депутат Украины С. Каплин топором вырубил дверь в кабинет мэра Полтавы
А. Мамая во вторник, 18 ноября, сообщает издание «Полтавщина»
(http://korrespondent.net/ukraine/3445285-okno-v-evropu-v-poltave-nardeptoporom-vyrubyl-dver-v-kabynet-mera).
С. Каплин возглавил протестующих, вложивших деньги в строительство
дома в Полтаве, и пришедших в этот день под стены Полтавского горсовета,
чтобы требовать от власти скорейшей сдачи дома в эксплуатацию. После
того, как секретарь сообщила им, что мэр и первый его заместитель
отсутствуют, а также заявила, что не будет давать их номера телефонов,
С. Каплин вырубил дверь в кабинет первого заместителя мэра В. Стеценко.
На вопрос секретаря о целесообразности таких мер, С. Каплин ответил,
что «от народа не спрячешься». После этого народный депутат попытался
открыть дверь в кабинет мэра, ему это не удалось и он выломал их. Зайдя в
кабинет городского головы, он засыпал столы и пол солью
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2014. – 18.11).
***
Бійці АТО заявили про готовність заблокувати Головний військовий
госпіталь, якщо лікарі сприятимуть приховуванню підозрюваного
чиновника Генштабу В. Назарова від суду. Про це телефоном УНН
повідомив один з бійців АТО, який перебуває на лікуванні в госпіталі.
За його словами, бійці АТО впевнені, що В. Назаров симулює хворобу в
госпіталі, аби уникнути покарання за загибель військових. «Бійці АТО
обурені тим, що високопосадовець, який є винним у загибелі наших колег,
наразі симулює хворобу. Після того як журналісти... залишили лікарню,
В. Назаров вільно пересувався медзакладом, спілкувався з керівництвом і
приймав відвідувачів», – сказав співрозмовник.
Він також повідомив, що бійці АТО готові вийти під стіни госпіталю з
вимогою не сприяти В. Назарову в уникненні покарання за військову
халатність. «Очевидно, що Назаров, будучи чинним чиновником
Міноборони, має неабиякий вплив на співробітників підвідомчого
медзакладу. Проте ми готові відстояти покарання винних у загибелі наших
героїв, навіть на інвалідних візках. Ми є свідками симуляції чиновника, тому
закликаємо правоохоронні органи та керівництво Міноборони належним
чином відреагувати на генебну поведінку В. Назарова», – сказав боєць АТО.
Нагадаємо, генерал-майору Генерального штабу Збройних сил України
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В. Назарову 18 листопада було оголошено підозру в службовій недбалості (ч.
3 ст. 425 КК України), що призвела до загибелі 49 військовослужбовців ЗСУ
під час їх передислокації військово-транспортним літаком Іл-76 у Луганськ.
Печерський суд м. Києва мав обрати В. Назарову запобіжний захід,
проте генералу стало погано і він був госпіталізований.
Наразі В. Назаров перебуває у палаті «люкс» Головного військового
госпіталю (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014.
– 19.11).

ЕКОНОМІКА
НБУ і Мінфін створюють координаційний комітет.
Згідно з рекомендаціями місії МВФ Національний банк і Міністерство
фінансів створюють координаційний комітет високого рівня з метою
реалізації злагодженої грошово-кредитної, боргової та бюджетно-податкової
політики України. Про це йдеться в повідомленні регулятора на сторінці в
Facebook.
«До комітету входять голова НБУ та керівник структурного підрозділу
Національного банку, що відповідає за проведення грошово-кредитної
політики, міністр фінансів і керівник структурного підрозділу Міністерства
фінансів, що відповідає за проведення боргової політики», – йдеться у
повідомленні.
«Тільки тісна плідна співпраця та солідарна відповідальність уряду та
Національного банку сприятимуть стабілізації валютного курсу та
покращенню умов на грошово-кредитному ринку», – прокоментувала
створення координаційного комітету високого рівня голова НБУ
В. Гонтарєва (Економічна правда (http://www.epravda.com.ua). – 2014. –
19.11).
***
Национальный банк намерен ограничить покупки валюты для
погашения клиентских, банковских и корпоративных займов – рассказали
изданию «Вести» банкиры, принимавшие участие в совещании в НБУ.
По оценке регулятора, спрос со стороны валютных заемщиков банков и
корпоративного сектора создает излишнее давление на курс.
«В НБУ хотят, чтобы банки активнее проводили реструктуризации
кредитов. Отложенный спрос по этой части действительно большой: валюта
требуется и для погашения кредитов населения и корпораций, и для выплат
дивидендов, и под погашение еврооблигаций», – рассказал Д. Мальцев,
председатель правления VAB Банка.
Регулятор, по словам банкиров, еще не определился с механизмом таких
ограничений, тем не менее уверены, что НБУ будет подталкивать банкиров к
более активной конвертации и реструктуризации валютного кредитного
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портфеля. «Банки будут подталкивать к более активной реструктуризации
кредитных портфелей и конвертации в гривну долларовых займов. Хотя эта
работа и так сегодня ведется с клиентами», – рассказал «Вестям» В. Юткин,
первый
зампредправления
Проминвестбанка
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 18.11).
***
Национальный банк Украины утвердил 10-летний график повышения
капитала банков до минимального значения в 500 млн грн в рамках
выполнения закона о предупреждении негативного влияния на
стабильность банковской системы. Об этом говорится в постановлении
Национального банка Украины от 17 ноября № 723, опубликованном на
сайте регулятора.
Напомним, в рамках закона, действующего с 11 июля, требования к
минимальному уставному капиталу банков повышены до 500 млн грн, и
банки, зарегистрированные до принятия этого закона, должны увеличить
уставный капитал в течение 10 лет согласно графику НБУ.
Регулятор напоминает, что минимальный размер регулятивного
капитала для банка, получившего банковскую лицензию после 11 июля
2014 г., должен составлять 500 млн грн.
Для банков, получивших лицензию до этой даты, размер регулятивного
капитала должен составить 120 млн грн до 10 июля 2017 г. Далее такие банки
обязаны пополнить уставный капитал до 150 млн грн – к 11 июля 2017 г.; до
200 млн грн – к 11 июля 2018 г.; до 250 млн грн – к 11 июля 2019 г.; до
300 млн грн – к 11 июля 2020 г.; до 350 млн грн – к 11 июля 2021 г.; до
400 млн грн – к 11 июля 2022 г.; до 450 млн грн – к 11 июля 2023 г.; до
500 млн грн – к 11 июля 2024 г. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2014. – 19.11).
***
До 1 января Государственная фискальная служба (ГФС) сформирует
электронный реестр плательщиков НДС. Об этом во время форума
общественных организаций «Налоговая реформа. Фокус – система
электронного администрирования НДС: последствия для бизнеса и
альтернативы» сказала директор департамента методологической работы по
вопросам налогообложения ГФС Украины Н. Привалова, передает
корреспондент УНН.
Она отметила, что для того, чтобы система электронного
администрирования НДС заработала, ГФС до 1 января сформирует реестр
налогоплательщиков. «С 1 января мы, ГФС, совершенно самостоятельно, не
привлекая к этому плательщиков НДС, формируем реестр всех
налогоплательщиков, вносим туда ваши реквизиты и направляем в
Государственную казначейскую службу, которая бесплатно откроет для
каждого плательщика НДС счета для работы в этой системе.
По ее словам, после этого Казначейство сообщит эти реквизиты ГФС,
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которая передаст их плательщикам НДС. «Всю информацию вы будете
получать в ГФС по вашему запросу, удобным для вас способом. И все это
будет происходить в автоматическом режиме», – добавила она (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 18.11).
***
В украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) содержится около
15,2 млрд куб. м газа. Об этом рассказал журналистам министр энергетики и
угольной промышленности Ю. Продан, передает корреспондент УНН.
Напомним, «Укртрансгаз» располагает 12 подземными хранилищами
газа: Бильче-Волыцко-Угерское, Угерское (XIV–XV), Опарское, Дашавское,
Богородчанское, Кегичевское, Вергунское, Краснопоповское, Пролетарское,
Солоховское, Червонопартизанское, Олишевское.
Сейчас, по данным ассоциации Европейских операторов подземных
газовых хранилищ, украинские ПХГ заполнены чуть более чем на 50 %. При
этом наибольший объем газа сохраняется в Бильче-Волыцко-Угерском
хранилище. Там сейчас хранится 7,91 млрд куб. м топлива (ПХГ заполнены
на 46,39 %) (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2014. – 18.11).
***
За десять месяцев – с января по октябрь 2014 г. – в Украине была
увеличена добыча природного газа на 1,4 %. Украина добыла 16,4 млрд куб.
м газа по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. без учета Крыма и г.
Севастополя. Об этом сообщили в Государственной службе статистики
(http://korrespondent.net/business/economics/3445473-ukrayna-uvelychyladobychu-haza).
Так, в октябре в Украине было произведено 1,7 млрд куб. м, что больше
на 0,2 %, чем в октябре 2013 г. и на 5 % по сравнению с сентябрем 2014 г.
Кроме того, сообщили в ведомстве, в январе – октябре 2014 г. было
добыто 574 тыс. т природного газового конденсата, что на 15,9 % меньше,
чем за аналогичный период 2013 г.
Напомним, в январе – октябре 2013 г. (с учетом Крыма и
г. Севастополя) было добыто более 17,7 млрд куб. м природного газа.
Как сообщал «Корреспондент.net», в связи с экономией из-за конфликта
с Россией в Украине на треть сократили потребление газа. Российский газ не
поставляется в Украину уже полгода, но налаживаются поставки газа из
Европы. В частности, запущен реверс из Венгрии, Словакии и Польши, также
идут переговоры с Норвегией (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2014. – 18.11).
***
Найбільші співвласники «ПриватБанку» І. Коломойський та
Г. Боголюбов зрівняли участь у статутному капіталі цієї кредитнофінансової установи. Про це йдеться в повідомленні банку з посиланням на
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дані депозитарію від 14 листопада, передає «Інтерфакс-Україна».
Згідно з повідомленням, одна фізична особа збільшила участь у
статутному капіталі банку з 36,5094 до 36,9781 %, друга – зменшила з
37,02 до 36,9781 %.
При цьому Triantal Investments Ltd. (Кіпр) зменшила участь у статутному
капіталі банку до 16,2333 з 16,7926 %.
«ПриватБанк» заснований в 1992 р. На початок жовтня поточного року
найбільшими акціонерами банку були Г. Боголюбов (37,02 %),
І. Коломойський (36,51 %) і Triantal Investments Ltd (16,79 %) (Економічна
правда (http://www.epravda.com.ua). – 2014. – 18.11).
***
Принадлежащая одному из крупнейших производителей мяса птицы
компания «Мироновский хлебопродукт» Винницкая птицефабрика
получила разрешение на экспорт курятины в страны Европейского
Союза. Об этом говорится в сообщении компании.
«7 ноября Винницкая птицефабрика получила разрешение на экспорт
курятины в страны Европейского Союза. Обследование предприятия
проводила Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины
на соответствие санитарным требованиям с последующим предоставлением
права экспорта продукции в страны ЕС», – сказано в сообщении.
Согласно ему, первое обследование проводилось в июне, а через
некоторое время, в течение нескольких месяцев оценку проводили
специалисты Европейской комиссии по вопросам защиты здоровья и прав
потребителей (ГД «Санко»), после чего фабрика получила статус
производителя, который может поставлять свою продукцию в страны ЕС.
Напомним, украинские производители птицеводческой продукции
получили право поставлять свою продукцию на рынок Европейского Союза
23 июля 2013 г.
Еврономера
получат
три
предприятия
компании
холдинга
«Мироновский хлебопродукт» (ТМ «Наша ряба»): Мироновская
птицефабрика (охлажденная и замороженная курятина), Снятинская
птицефабрика
(гусиное
мясо,
фуа-гра)
и
Мироновский
мясоперерабатывающий завод «Легко» (готовые мясные продукты).
Получит еврономер и второй по величине производитель курятины в
Украине – ООО «Комплекс “Агромарс”» (ТМ «Гаврилівські курчата»)
(Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 18.11).
***
Предприятия группы «Метинвест», расположенные в зоне
проведения АТО, в первой половине 2014 г. уплатили около 100 млн грн
экологических налогов в государственные фонды различного уровня. Об
этом во время экологической конференции сообщил начальник управления
по охране окружающей среды группы «Метинвест» В. Билоус, передает
УНН.
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«Даже находясь под угрозой полной остановки, предприятия
«Метинвеста» не прекращают выплату экологических налогов. За первую
половину 2014 г. всеми предприятиями Группы, находящимися в зоне АТО, в
специальные государственные фонды различного уровня выплачено около
100 млн грн», – сказал он.
По мнению В. Билоуса, в условиях боевых действий в зоне
расположения промышленных предприятий стоит фокусироваться на
предотвращении и минимизации возможных экологических последствий.
«Ведь устранение возможных источников опасности, принятие мер по их
локализации и обеспечение средствами для оперативного реагирования
обойдутся гораздо дешевле, чем комплекс мероприятий по устранению
результатов событий», – добавил он.
Эксперт считает, что источником финансирования таких работ мог бы
стать экологический налог. Однако для этого необходимо внести изменения в
законодательство, чтобы предприятия могли использовать налог для
реализации природоохранных проектов без передачи средств государству
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2014. – 18.11).
***
Державіаслужба України оштрафувала 20 російських авіакомпаній
на 261,528 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Державіаслужби.
Як зазначається, станом на 19 листопада 2014 р. за порушення правил та
порядку використання повітряного простору України уповноваженими
особами Державіаслужби України на російські авіакомпанії накладені
стягнення у вигляді штрафів відповідно до законодавства України.
«Усього винесено 1,923 тис. постанов на загальну суму 261,528 млн грн,
які авіакомпанії-порушники мають сплатити до бюджету України», – ідеться
в повідомленні (Економічна правда (http://www.epravda.com.ua). – 2014. –
19.11).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Украина недополучила треть обещанных зарубежными партнерами
денег.
Согласно предварительным заявлениям международных финансовых
организаций, Украина в течение текущего года должна была получить
немногим менее 14 млрд дол. от зарубежных организаций – подсчитали
аналитики проекта «Цена государства: популярная экономика».
По подсчетам аналитиков, к нынешнему времени в Украину пришло
лишь две трети от обещанных сумм: по состоянию на середину ноября
поступило только 4,6 млрд дол. от МВФ в виде двух траншей по программе
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«stand-by» в мае и сентябре, еще 3,6 млрд дол. – от других кредиторов.
«В апреле Украина договорилась с Международным валютным фондом
о новой программе stand-by. Это событие также помогло восстановить
доверие других кредиторов. Так, предоставить кредиты Украине в 2014 г.
согласились Европейский Союз, Всемирный банк, США, Европейский
инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Канада
и Япония. Планировалось, что до конца года Украина получит 7,4 млрд дол.
от Международного валютного фонда (четырьмя траншами в апреле, июле,
сентябре и декабре) и еще 6,3 млрд дол. от других кредиторов», – сказано в
комментарии «Цена государства: популярная экономика».
Задержка финансирования от МВФ, по мнению аналитиков, заставила и
других кредиторов занять выжидательную позицию, поскольку
предоставление кредитов со стороны международных финансовых
организаций непосредственно привязано к сотрудничеству украинского
правительства с Фондом.
Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции
и развития задерживают предоставление денег и по той причине, что их
финансирование носит целевой характер и рассчитано на реализацию
конкретных проектов, отмечается в обзоре.
К таким целевым проектам относятся восстановление инфраструктуры
Донбасса, модернизация газотранспортной системы, реформа в сфере
коммунального хозяйства и государственного управления и ряд других
проектов. Но правительство до сих пор не предприняло никаких шагов для
того, чтобы получить деньги от кредиторов.
«Предоставление кредитов зависит от скорости и качества проведения
украинским правительством реформ. Задержки – индикатор медленного
темпа преобразований в Украине. Есть надежда, что с новым парламентом
дела пойдут быстрее. Международные кредиты нужны стране, чтобы
обуздать девальвацию, избежать дефолта, а также проводить реформы», –
резюмируют авторы обзора (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. –
18.11).
***
Банковская система Украины по итогам десяти месяцев 2014 г.
получила 13,495 млрд грн убытков, сообщает пресс-служба
Национального банка Украины.
Как известно, по итогам января – сентября банковская система получила
10,634 млрд грн убытка.
Так, в октябре банки получили 2,9 млрд грн убытков.
В то же время доходы банков в январе – октябре 2014 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2013 г. возросли на 28,8 % и составили
174,761 млрд грн.
Расходы возросли на 40,9 % – до 188,256 млрд грн.
Как сообщал «Минфин» ранее, объем рефинансирования банков в
октябре увеличился в 2,6 раза (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014.
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– 19.11).
***
Промышленное производство в Украине (без учета временно
оккупированной территории Автономной Республики Крым и
г. Севастополя) в октябре 2014 г. по сравнению с соответствующим
месяцем 2013 г. снизилось на 16,3 % против 16,6 % в предыдущем месяце.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.
При этом промпроизводство в Украине в октябре 2014 г. к сентябрю
2014 г. возросло на 7,5 %.
За январь – октябрь 2014 г. снижение составило 9,4 % по сравнению с
аналогичным периодом 2013 г.
В добывающей промышленности и разработке карьеров по сравнению с
январем – октябрем 2013 г. индекс промышленной продукции составил
89,4 %, перерабатывающей – 90,4 %, в снабжении и распределении
электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 94,2 %.
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий за
месяц возросло на 14,6 % (в годовом исчислении – на 6,3 %), объем легкой
промышленности за месяц возрос на 0,1 % (за год – сократился на 5 %)
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2014. – 18.11).
***
В Україні (без врахування тимчасово окупованих територій Криму
та деяких районів Донецької та Луганської областей) в жовтні рівень
безробіття становив 1,5 % порівняно з показником минулого місяця
1,6 %. Про це йдеться в статистичних даних Держстату.
Згідно з даними, у жовтні в Держслужбі зайнятості було зареєстровано
402 700 безробітних проти 418 100 місяцем раніше, з них 307 900 осіб
отримують допомогу з безробіття.
Середній розмір допомоги на одного безробітного в жовтні становив
1199 грн, що на 45 грн більше, ніж у вересні.
Нагадаємо, у серпні офіційний рівень безробіття не змінився і зберігся на
рівні 1,6 % (Економічна правда (http://www.epravda.com.ua). – 2014. – 18.11).
***
Дефіцит міського бюджету столиці в 2014 р. становитиме
1,7 млрд грн. Про це заявив голова КМДА В. Кличко на засіданні Кабміну в
середу, передають «Українські новини». «До кінця року розрахунковий
дефіцит для нормального утримання бюджетної сфери становить
1,7 млрд грн. Це ті гроші, які нам украй необхідні», – сказав В. Кличко. Мер
столиці зазначив, що серед основних статей, що потребують фінансування,
значаться: виплата заробітної плати (700 млн грн), сфера охорони здоров’я
(101 млн грн), харчування в дитячих садках і школах (166 млн грн).
Він підкреслив, що вирішити фінансові проблеми столиці можна шляхом
скасування вилучення до державного бюджету 50 % надходжень від податку
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на доходи фізичних осіб з міськбюджету Києва (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua). – 2014. – 19.11).
***
На протяжении последних двух лет заполняемость ключевых
брендированных отелей в Киеве была стабильной и составляла около
50 %. В этом году по итогам девяти месяцев этот показатель находится на
уровне 29 %, свидетельствуют данные обзора рынка качественных отелей
Киева по итогам трех кварталов 2014 г. компании JLL.
«Такой уровень загрузки не является неожиданным, учитывая, что
основную часть спроса на размещение формировали гости из России –
сегмент, которого сейчас в городе практически нет, – говорит Д. Дженкинс,
руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL. –
Гостиницы пытаются удерживать тарифы, понимая, что снижение цен или
демпинг не повысит загрузку, а только еще больше снизит их доходы. При
этом в момент, когда ситуация начнет восстанавливаться, отельеры смогут
удерживать стабильные тарифы и не усугубят положение на рынке в целом».
По итогам трех кварталов 2014 г. загрузка в Киеве сократилась на 42 % к
аналогичному периоду прошлого года, тогда как средний тариф в долларах
только на 6 % – до 193 дол. При этом показатель RevPAR (доходность на
номер) снизился ощутимо – на 48 %. По прогнозам экспертов JLL, в
последнем квартале разрыв к прошлому году продолжит увеличиваться, и по
итогам 2014 г. показатель RevPAR снизится более чем на 50 %.
Как уточняется, позитивные прогнозы относительно будущего гостиниц
в Киеве и власти, и инвесторы, и операторы ранее основывали на проведении
матчей Чемпионата Европы по футболу Евро-2012. Это событие
способствовало значительному приросту качественного предложения во всех
сегментах. При этом даже сейчас в Киеве есть проекты, которые стали
частью ажиотажной «футбольной» стройки, должны были начать работу до
чемпионата и не открылись до сих пор, включая Park Inn (192 номера), Aloft
(310 номеров), Renaissance (173 номера) и Ibis (233 номера). Их открытие
ожидается в течение ближайших 18 месяцев (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2014. – 18.11).
***
В Украине производство водки в октябре сократилось на 5,7 %.
Производство водки с содержанием спирта менее 45,4 % в Украине (без
учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым
и г. Севастополя) в сентябре 2014 г. к аналогичному месяцу 2013 г.
сократилось на 5,7 %, составив 1 млн 654 тыс. дал. Об этом сообщает
Государственная служба статистики (Госстат).
В то же время по сравнению с прошлым месяцем производство водки
возросло на 4,1 %.
Всего за январь – октябрь 2014 г. произведено 17 млн 591 тыс. дал.
водки, что на 0,3 % меньше прошлогоднего показателя.
Производство сигарет, содержащих табак или смеси табака с
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заменителями табака, в октябре 2014 г. сократилось на 1,9 % в годовом
исчислении и на 3,8 % в месячном исчислении и составило 7,2 млрд шт. За
десять месяцев было произведено 73,2 млрд шт. сигарет, что на 3,2 % больше
показателей прошлого года (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. –
19.11).
***
Украина по состоянию на начало ноября согласно предварительным
данным собрала около 165 тыс. т гречихи, что является самым низким
урожаем за последние четыре сезона. При этом валовой сбор мог бы быть
ниже, если бы не рекордная урожайность.
Посевные площади под гречихой в Украине преимущественно
снижаются. Всплеск интереса фермеров к гречихе наблюдался в 2011 и
2012 гг., что было обусловлено резким ростом цен в сезоне 2010/2011.
Антирекорд производства гречихи отмечался в 2010 г., когда урожай
составил всего 134 тыс. т, а цены в течение сезона взлетели на 420 %.
Как отмечают эксперты, рынок гречихи в Украине замкнутый, на
экспорт отгружается не более 1 тыс. т за сезон. Поэтому рост производства в
2011 и 2012 гг. определил тот факт, что в последующие три сезона
внутренние цены на гречиху постоянно падали.
Сложившаяся ситуация позволяет прогнозировать два возможных
сценария: либо темпы роста цен на гречиху в сезоне 2014/2015 будут столь
серьезными, что даже превысят темпы девальвации, либо в 2015 г. посевные
площади под этой культурой продемонстрируют очередной антирекорд
(Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2014. – 19.11).
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