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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Президента П. Порошенка
до Українського народу з нагоди 25-ї річниці проголошення
Декларації про державний суверенітет України
Шановні співвітчизники!
Від усього серця вітаю вас із річницею знаменної події.
Рівно чверть століття тому, 16 липня 1990 року, Верховна Рада
Української PCP прийняла Декларацію про державний суверенітет України –
історичний документ, який став предтечею ухваленого роком пізніше Акта
проголошення незалежності України.
Прийняття Декларації відбулося за підтримки абсолютної більшості
народних депутатів. 355 представників різних парламентських сил висловили
своє ставлення не тільки до доленосного задуму, а й до головних засад
майбутньої незалежної України. Визначення державних кордонів, які не
могли бути змінені без згоди народу республіки, можливість самостійно
вирішувати справи свого державного життя, і, нарешті, проголошення
економічної самостійності – найбільш вагомі принципи, закладені у текст
документа.
У той період вітчизняної історії Декларація стала вагомим чинником
консолідації для парламенту та всього Українського народу, який прагнув
змін у своєму житті.
Сьогодні Україна знову переживає вирішальні часи. Щоб пройти крізь
складні випробування зовнішньою агресією, подолати негативні наслідки
втручання деструктивних сил у внутрішнє життя нашої країни, необхідне
єднання і політичних еліт, й усього суспільства. Справа захисту
територіальної цілісності держави та водночас розбудови мирних сфер її
життєдіяльності потребує максимальної самовіддачі кожного з нас.
Спільним виявом політичної волі маємо забезпечити непохитну
юридичну основу для творення в Україні сучасної європейської держави з
потужними територіальними громадами та відповідальними ефективними
менеджерами в системі державного управління.
Я вірю в мудрий і героїчний Український народ. Переконаний,
об’єднаними зусиллями ми вистоїмо у боротьбі з агресором, змінимо країну
та будемо твердо торувати свій шлях у сім’ю розвинених демократичних
народів. Бажаю усім добра, злагоди та нових звершень в ім’я нашої держави.
Слава Україні!
П. Порошенко
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 16.07).
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Голова Верховної Ради України В. Гройсман
привітав співвітчизників з 25-ю річницею прийняття
Декларації про державний суверенітет України
Шановні співвітчизники!
Щиро вітаю вас з 25-ю річницею прийняття Декларації про державний
суверенітет України.
Саме з цього справді доленосного для нашої Вітчизни документа, за
який у липні 1990-го року проголосувала Верховна Рада України, розпочався
наш великий і непростий шлях до незалежності, усвідомлення власної
автентичності та здобуття, майбутніх перемог, іноді занадто дорогою ціною.
Чи не найбільшим надбанням Декларації є те, що саме тоді, вже чверть
віку тому, було вперше визначено положення про громадянство і юридично
закріплено, що саме громадяни всіх національностей становлять народ
України.
Так, Декларація стала провісником української незалежності. А сьогодні
ми знову виборюємо власний державний суверенітет. І за останній рік довели
всьому світу, що наша країна є єдиною та неділимою, що Донбас і Крим є
українськими. Переконаний, ми зробимо все для того, щоб вони
якнайскоріше повернулись до складу Української держави. Слава Україні!
В. Гройсман
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua).
– 2015. – 16.07).
Звернення Прем’єр-міністра України з нагоди 25-ї річниці прийняття
Декларації про державний суверенітет України
Дорогий український народе!
25 років тому Верховна Рада, виражаючи волю українського народу,
ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Цей історичний
документ став втіленням мрій багатьох поколінь українців, які боролися за
право самим вирішувати свою долю і самостійно брати участь у справах
світу.
Боротьба за це святе право триває. На фронті, де наші бійці боронять
країну від ворога. Всередині країни, де уламки гнилої системи чинять
шалений спротив нашому поступові. У серцях і душах кожного, хто
вичавлює із себе страх і зневіру.
Ми знов і знову показуємо всьому світу та самим собі – нас неможливо
знищити, нас неможливо перемогти, нас неможливо зупинити на шляху до
нашої мети. Ми обов’язково станемо сильною і успішною країною у вільній
сім’ї європейських народів.
Для цього нам необхідно довести до кінця докорінні зміни в економіці,
завершити очищення влади, зробити нездоланним наше військо, навчитися
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перемагати всюди і в усьому.
Згадаємо у цей день всіх, хто боровся і бореться за нашу свободу – і
воїнів минулих століть, і героїв, сучасниками яких нам пощастило бути. Сил,
витримки і Божої помочі всім нам. Слава Україні!
А. Яценюк
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.07).
Верховна Рада України ухвалила
Закон «Про місцеві вибори»
Законодавчий акт визначає основні засади, організацію і порядок
проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад,
сільських, селищних, міських голів та старост.
Законом встановлено, що:
– вибори депутатів сільських, селищних рад проводяться за
мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих
округах, на які поділяється територія відповідно села (кількох сіл, жителі
яких добровільно об’єдналися в сільську громаду), селища, територія
утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» об’єднаної сільської, селищної територіальної
громади;
– вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
обласних, районних, міських, районних у містах рад проводяться за
пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за
виборчими списками місцевих організацій політичних партій із закріпленням
кандидатів у територіальних виборчих округах, на які поділяється
багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією відповідно
Автономної Республіки Крим, області, району, територією міста згідно з
існуючим адміністративно-територіальним устроєм або територією утвореної
відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» об’єднаної міської територіальної громади;
– вибори міського (міст, кількість виборців у яких дорівнює або є
більшою ніж 90 тис.) голови проводяться за мажоритарною системою
абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, що
збігається відповідно з територією міста згідно з існуючим адміністративнотериторіальним устроєм або територією об’єднаної міської громади;
– вибори сільського, селищного, міського (міст, кількість виборців у
яких є меншою ніж 90 тис.) голови проводяться за мажоритарною системою
відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до якого
входить територія відповідного села (кількох сіл, жителі яких добровільно
об’єдналися в сільську громаду), селища, територія об’єднаної сільської,
селищної громади, територія міста.
Згідно з Законом, інформація про кількість виборців, виборча адреса
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яких віднесена до території кожного міста, а також про виборчу систему, за
якою проводяться вибори міського голови відповідно до частин четвертої та
п’ятої цієї статті, оприлюднюється Центральною виборчою комісією на її
офіційному веб-сайті, а також у загальнодержавних та (або) відповідних
місцевих засобах масової інформації, не пізніш як за п’ять днів до дня
початку виборчого процесу відповідних чергових, позачергових місцевих
виборів станом на 1 число поточного місяця.
Законом чітко встановлено кількісний склад відповідних місцевих рад,
який визначатиметься Центральною виборчою комісією до початку
виборчого процесу чергових виборів залежно від кількості виборців, які
належать до відповідної територіальної громади, проживають на території
області, району, району в місті. Мінімальна кількість депутатів ради – 16 при
чисельності виборців до 1000, максимальна – 120 депутатів при чисельності
виборців понад 2 млн
У разі якщо кількість депутатів, передбачена частиною третьою цієї
статті для районної ради, є меншою, ніж кількість сільських, селищних,
міських (міст районного значення) рад, територіальні громади яких входять
до складу відповідного району, загальний склад цієї районної ради дорівнює
кількості відповідних сільських, селищних, міських (міст районного
значення) рад.
Законом передбачено, що голосування відбувається за допомогою
бюлетеня, у якому зазначені назви місцевих організацій партій та прізвище
кандидата, висунутого відповідною місцевою організацією партії у цьому
окрузі. Виборець має один голос. У разі, якщо реєстрацію кандидата,
висунутого в територіальному окрузі, скасовано, виборець має можливість
проголосувати за місцеву організацію партії, яка його висувала. Голос
виборця вважається одночасно голосом за місцеву організацію партії та за
кандидата, висунутого нею (ним) у цьому територіальному окрузі.
За результатами голосування дільнична виборча комісія підраховує
кількість голосів, поданих за кожну місцеву організацію партії. Проміжні
територіальні виборчі комісії встановлюють лише проміжні підсумки
голосування окремо по кожному територіальному округу і передають їх до
територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних
виборів.
Законом удосконалено процедуру утворення одномандатних виборчих
округів, положення щодо прозорості фінансування виборчих кампаній,
встановлено чітку та зрозумілу систему взаємодії виборчих комісій при
підготовці виборів, встановленні підсумків та результатів голосування.
Законом також передбачено представництво не менше 30 % однієї статті
у виборчих списках.
Законом вилучено з переліку суб’єктів виборчого процесу виборчі
блоки, закріплено в закритій частині виборчого списку по одному лідеру
цього списку.
Згідно з Законом, право висування на виборах мають право партії, які
зареєстровані не пізніше як за 365 днів до дня виборів та які змінили назву не
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пізніше як за 180 днів до виборів.
У Перехідних положеннях Закону встановлено, що чергові місцеві
вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів
Севастопольської міської ради, депутатів районних, районних у містах,
міських, селищних, сільських рад та міських, селищних, сільських голів на
території Автономної Республіки Крим, а також депутатів обласних рад
окремих районних, районних у містах, міських, селищних, сільських рад,
міських селищних та сільських голів та об’єднаних громад на території
Донецької і Луганської областей, призначені на 25 жовтня 2015 р., не
проводяться у зв’язку зі здійсненням Російською Федерацією тимчасової
окупації та збройної агресії проти України та неможливості забезпечення
дотримання стандартів проведення виборів ОБСЄ.
Перелік адміністративно-територіальних одиниць, у яких не проводяться
місцеві вибори, призначені на 25 жовтня 2015 р., визначається Верховною
Радою України у постанові про призначення відповідних чергових місцевих
виборів.
Законом внесено зміни до Кодексу адміністративного судочинства
України, законів «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний
реєстр виборців», «Про здійснення державних закупівель», «Про статус
депутатів місцевих рад» тощо.
Законопроект зареєстровано за № 2831-3 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.07).

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

Закон про місцеві вибори: оцінки експертів
Україна, нарешті, визначилася з нормативно-правовою базою для
проведення місцевих виборів. 14 липня Верховна Рада прийняла Закон
№ 2831-3 «Про місцеві вибори», внесений народними депутатами
В. Денисенком, С. Алєксєєвим («Блок Петра Порошенка»), І. Поповим,
Ю.
Чижмарем (Радикальна
партія
Олега
Ляшка)
та
О. Ледовських («Народний фронт»). За його ухвалення в другому читанні та
в цілому проголосували 257 народних депутатів із 320 зареєстрованих у
сесійній залі. Проти проголосували 19.
З огляду на те, що зміни до виборчого законодавства парламент може
вносити не пізніше ніж за 90 днів до проведення виборів та у звязку із
закриттям сесії парламенту 17 липня, експерти вже почали припускати, що
місцеві вибори можуть відбутися за старим законом, тим більше, що до
останнього моменту фракції більшості не могли узгодити численні
пропозиції щодо змін проголосованого в першому читанні 18 липня
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законопроекту 2831-3. До другого читання було внесено 1548 поправок від
65 народних депутатів, які профільний комітет мав розглянути до того, як
документ потрапить у сесійну залу. Крім того, під час самого голосування,
згідно з Регламентом, народні депутати повинні були розглянути кожну
поправку окремо, маючи можливість вносити їх з голосу та право виступати
для аргументування своїх позиції. Тобто навіть процедурно для прийняття
цього законопроекту потрібно було щонайменше кілька пленарних засідань,
яких у депутатів, по суті, уже не лишилося.
Тож перед голосуванням за цей документ депутати підтримали
процедуру ad hoc щодо розгляду законопроекту в другому читанні без
поправок, тільки з урахуванням поправок профільного комітету.
Голова Комітету ВРУ з питань правової політики та правосуддя
Р. Князевич повідомив, що профільний комітет відхилив поправки низки
народних депутатів, зокрема щодо заборони політичної реклами на
телебаченні, радіо та носіях зовнішньої реклами, щодо заборони
передвиборної агітації в українських ЗМІ, де частка зарубіжної власності
перевищує 50 %, а також щодо чіткого відмежування політичної реклами від
редакційних матеріалів. Натомість, як повідомив Р. Князевич, комітет
прийняв рішення про те, що порядок використання політичної реклами на
місцевих виборах буде встановлено окремим законом.
Законом передбачається, що місцеві вибори будуть проходити за такими
виборчими системами:
– депутати сільських, селищних рад обираються за мажоритарною
системою відносної більшості в одномандатному виборчому окрузі;
– депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,
районних, міських, районних у містах рад – за пропорційною виборчою
системою з преференціями (вибори в багатомандатному виборчому окрузі,
що збігається з територією Автономної Республіки Крим, відповідної
області, району, міста, району в місті, за виборчими списками місцевих
організацій партій з одночасним висуванням кандидатів у територіальних
округах, на які поділяється багатомандатний округ);
– міських голів (міст, кількість виборців у яких дорівнює або є більшою
ніж 90 тис.) – за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному
одномандатному виборчому окрузі. Вибори міських голів у містах, де більше
90 тис. виборців, будуть проходити у два тури;
– сільських, селищних, міських (міст, кількість виборців у яких є
меншою ніж 90 тис.) голів, сільських старост – за мажоритарною системою
відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі.
У Законі пропонується чітко встановити кількісний склад відповідних
місцевих рад, який визначатиметься Центральною виборчою комісією до
початку виборчого процесу чергових виборів залежно від кількості виборців,
які належать до відповідної територіальної громади, проживають на території
області, району, району в місті. Мінімальна кількість депутатів ради – 10 при
чисельності виборців до 500, максимальна – 80 депутатів при чисельності
виборців понад 1,5 млн.
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Згідно з Законом, вибори на окупованих територіях Донбасу та в Криму
у зв’язку з агресією Росії 25 жовтня проводитися не будуть. Перелік
адміністративно-територіальних одиниць, у яких не проводяться місцеві
вибори, визначається Верховною Радою України в постанові про
призначення чергових місцевих виборів.
У прифронтових районах, як повідомив перший віце-спікер парламенту
А. Парубій у кулуарах Верховної Ради, ЦВК прийматиме рішення про
виборчі округи, виходячи з рекомендацій цивільних адміністрацій. «Тобто
керівники військово-цивільних адміністрацій: Москаль і, відповідно,
Жебрівський, будуть подавати в ЦВК пропозиції по переформатуванню
округів і таким чином врегульовується ситуація в голосування у
прифронтових регіонах. Тобто може бути перенесений центр і може бути
перенесена дільниця», – пояснив він.
Крім того, профільний комітет підтримав пропозицію щодо вилучення з
переліку суб’єктів виборчого процесу виборчих блоків. Також Законом
передбачається гендерна квота серед учасників виборів – не менше від 30 %
представників однієї статі.
Вдосконалено вимоги до виборчого бюлетеня, у якому зазначається
порядковий номер, повна назва місцевої організації, у дужках прізвище, ім’я
та по батькові першого кандидата в списку кандидатів, висунутих політичної
партією, а також через тире – прізвище, ім’я та по батькові кандидата в
депутати, закріпленого за відповідним територіальним виборчим округом.
Також назва партії буде виділена яскравішим і більшим шрифтом, ніж
відповідні кандидати.
Перелік відомостей у бюлетені в єдиному одномандатному окрузі
(ідеться про село та селище) буде доповнено позицією «посада». З метою
недопущення псування бюлетенів виключили штамп «кандидат вибув», тож
залишиться лише штамп «вибула політична партія». Також вилучено право
внесення змін до списку виборців у день голосування. Остаточний список
виборців повинен надійти до ЦВК за два дні до виборів.
У виборчому бюлетені будуть вказуватися назви партій та імена
висунутих ними кандидатів, і виборець зможе підтримати одного з усіх
включених від різних партій у бюлетень кандидатів. При цьому його голос
буде вважатися відданим як за самого кандидата, так автоматично і за
партію, що висунула його. При цьому участь у виборах можуть брати всі
партії, зареєстровані на момент опублікування закону. Положення
законопроекту щодо надання права участі у виборах лише тим політичним
партіям, котрі зареєстровані за 365 днів до виборів, під час обговорення було
вилучено з тексту.
За підсумками виборів мандати будуть розподілятися лише між
кандидатами зі списків партій, що подолали бар’єр у 5 %, у порядку
зменшення отриманих ними у своїх територіальних округах голосів виборців.
Водночас прийнятий документ передбачає механізм відкликання
депутата. Якщо він був висунутий партією, то відкликати його зможе
керівний орган партії, який повинен буде делегувати до ради замість нього
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іншу людину. Якщо ж він висувався в одномандатному окрузі, то може бути
відкликаний за народною ініціативою шляхом збору підписів у кількості не
менше кількості виборців, які брали участь у виборах у відповідному окрузі.
Удосконалено процедуру щодо грошової застави. «Розмір грошової
застави визначається не пізніше ніж за 57 днів до дня голосування окремо
для кандидата на посаду міського голови та для виборчого списку кандидатів
у багатомандатному окрузі. Це, щоб не було двочитань, адже багато хто
прочитав, що партія повинна вносити заставу і відповідно до тієї кількості
зареєстрованих нею кандидатів. Ні, вона повинна один раз під час реєстрації
вносити заставу на відповідний рахунок ТВК», – уточнив голова Комітету з
питань правової політики та правосуддя Р. Князевич.
Також у законі про місцеві вибори збільшено строк формування складу
територіальних виборчих комісій із трьох до п’яти днів. Якщо ж член
територіальної виборчої комісії не хоче працювати або є підстави для
припинення його повноважень, то політична партія може автоматично внести
подання на заміну і не втрачати представництво у складі ТВК.
З метою впорядкування територіальної організації виборів пропонується
винести за межі виборчого процесу формування складу територіальних
виборчих комісій та утворення ними територіальних округів. За рахунок
цього зберігається існуюча тривалість виборчого процесу – 50 днів.
Кількість голосів виборців, отриманих місцевою організацією партії та
кандидатом, висунутим нею (ним) у відповідному територіальному окрузі,
визначає рівень особистої підтримки кандидата. Відповідно, залежно від цієї
підтримки визначатиметься рейтинг кандидата у виборчому списку місцевої
організації партії.
Удосконалено процедуру створення одномандатних територіальних
виборчих округів. Зокрема конкретизовано кількість ОВК, їх термін
утворення також збільшено до п’яти днів. Балотування в одномандатних
округах дозволено як в порядку самовисування, так і в порядку висування
місцевими організаціями партій, а в багатомандатних – тільки місцевими
організаціями партій. Територія населеного пункту ділитиметься на кількість
округів, що відповідає кількості мандатів до відповідної ради, але в кожному
з них партія зможе висунути не більше одного кандидата (або в якихось
округах кандидатів не висувати).
На спеціалізованих дільницях матимуть право голосу лише ті виборці,
які належать до відповідного територіального виборчого округу, а не будьякі виборці з України.
Голосуючи за законопроект про місцеві вибори, більшість народних
депутатів зійшлася на тому, що він кращий за існуючий, адже «починає еру
пропорційності у виборах». «Ми зробили все, аби в країні був новий закон
про місцеві вибори, все, щоб в історію пішла практика, коли кандидатів у
депутати, у мери знімали з виборів, коли по дзвінку з адміністрації
Януковича створювали паралельні партійні структури і не дозволяли партіям
брати участь у виборах», – заявив представник фракції партії «Батьківщина»
С. Соболєв.
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Як повідомив перший віце-спікер Ради А. Парубій на своїй сторінці у
Facebook, він провів десятки зустрічей та дискусій щодо нового виборчого
закону з експертами, громадськими діячами й головами фракцій. «І можу
сказати: закон не ідеальний. Але це однозначно величезний крок уперед. До
нової, дійсно цивілізованої виборчої системи», – написав нардеп.
Найголовніше в новому законі про вибори – неможливість формування
послідовності списку в партійних кабінетах. Послідовність будуть визначати
виборці. І це однозначно б’є по політичній корупції. Бо сьогодні боротьба з
корупцією в усіх сферах, включно з виборчою, має стати національним
пріоритетом. Навіть більше – національною ідеєю. І це – не питання, яке
місце має займати Україна в рейтингу корумпованих країн. Це – питання
виживання держави. Ще раз наголошую – боротьба з корупцією – це наш
Другий фронт. І сьогодні на ньому ми здобули дуже важливу перемогу», –
зазначив А. Парубій.
Водночас голова Комітету виборців України О. Кошель визнав, що нова
виборча система складна, і якщо б зараз провести вибори, то вони б
провалились. Треба час для навчання членів дільничних та окружних
виборчих комісій, як рахувати голоси на цих виборах, а його обмаль, нарікає
О. Кошель. Разом з тим він позитивно оцінює нові виборчі правила. За його
словами, будь-яка виборча система краща за мажоритарну, яка до цього діяла
в Україні на місцевих виборах.
Утім, експерт з виборчого права, колишній радник з питань виборів та
управління координатора проектів ОБСЄ в Україні, один з авторів Виборчого
кодексу України Є. Радченко називає таку систему виборів недосконалою і
небезпечною. «За такої гібридної системи вибори проводились лише раз у
Санкт-Петербурзі до законодавчих зборів. Це були місцеві вибори, і ми
знаємо, як вони проводяться в Росії», – зауважив Є. Радченко.
Він не розуміє, чому український парламент проголосував за
законопроект, який пропонував таку виборчу систему, а відхилив більш
прогресивні напрацювання експертів з виборчого права, які були подані у
вигляді альтернативного законопроекту. Експерт наголошує, що в новому
законі про місцеві вибори немає декларованих політиками відкритих списків
кандидатів, а в процедурній частині новий документ повністю повторює
старий закон.
Про те, що закон про місцеві вибори заснований на російському досвіді,
написав на своїй сторінці у Facebook заступник голови Центральної виборчої
комісії (ЦВК) А. Магера. «Депутати коаліції за проєвропейський вибір
України радіють як малі діти, що сьогодні протягнули у Верховну Раду закон
про місцеві вибори, який фактично застосовувався на виборах у ...
законодавчі збори Санкт-Петербурга 2011 року», – написав він.
За словами А. Магери, російські експерти вже писали про масовий
підкуп виборців на територіальних округах у Пітері. «Хоча ні. Навіть той
російський закон краще; там, принаймні, немає імперативного мандата, що є
неприйнятним для сучасного конституціоналізму», – додав він. «Для
українських депутатів нема прогресивного досвіду Польщі, Латвії чи
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Фінляндії. Їм миліший досвід Росії. Невже наш народ після Революції
Гідності заслужив отримати від Верховної Ради “подарунок” у вигляді
секондхендового імпортованого з Росії закону про вибори?! Стидоба та й
годі», – написав А. Магера.
Аналізуючи закон про місцеві вибори ще на стадії законопроекту,
прийнятого в першому читанні, А. Магера висловлював думку, що цей
законопроект не запроваджує ні пропорційну систему, ні відкриті списки.
«Якщо говорити про пропорційну систему, то її ідея полягала в тому, щоб
максимально
політично
враховувалися
голоси
виборців
і
не
розпорошувалися. Наприклад, якщо 35 % виборців голосують за певну
політичну силу, то має бути 35 % депутатів від цієї політичної сили у
представницькому органі. Мажоритарна система може давати викривлення.
У мажоритарному окрузі перемагає хтось один, а решта програла. Якщо ж
говорити про пропорційну систему, яку начебто нам пропонують в цьому
законопроекті, то треба відзначити, що ця пропорційна система є дивною,
оскільки кожного з кандидатів списку місцева організація політичної партії
прив’язує до певного територіального виборчого округу. А територіальні
виборчі округи роблять приблизно рівними за кількістю виборців, фактично
їх роблять квазі-мажоритарними виборчими округами», – наголошував
заступник голови ЦВК.
А. Магера послався на аналітичне дослідження, у якому експерти
Українського центру суспільних даних наклали результати виборів у м. Київ
рік тому на новий законопроект. Вийшло так, що з усіх територіальних
округів Києва третина округів не буде представлена своїми депутатами в
раді. Експерти прогнозують кілька несприятливих для кандидатів варіантів:
1. Кандидат від партії може набрати переважну більшість голосів
виборців у окрузі, але не отримати мандат, і не потрапити до ради, бо його
партія в цілому по всьому місту набирає менше прохідного бар’єра.
2. Представники тої чи іншої партії можуть лідирувати в усіх округах,
проте мандати отримають не всі, якщо ще хоч одна партія подолає прохідний
бар’єр.
3. Деякі округи можуть бути взагалі не представлені у раді, а деякі
можуть мати кілька депутатів. Депутатами від деяких округів можуть стати
кандидати, які зайняли навіть третє чи четверте (або й нижче) місце.
4. Якщо якась політична сила недооцінить своєї популярності, і
виставить меншу кількість кандидатів, ніж в результаті отримає мандатів, то
ці місця у раді залишаться незаповненими, вакантними – аж до кінця терміну
повноважень місцевої ради.
Таким чином, роблять висновок експерти, представлена у законі
2831-3 виборча система порушує ряд питань щодо справедливості виборів.
Вона повністю нівелює принцип представницької демократії і є ще більш
«нечесною» стосовно виборців, аніж теперішня мажоритарка, по якій
обирають половину депутатів у міських, районних та обласних радах. Так,
якщо за теперішньої системи відносної більшості, депутатом може стати
кандидат, що набрав 30, 20, 15 % голосів – за умови що інші кандидати
11

набрали ще менше,то законопроект 2831-3 передбачає, що депутатом від
округу може стати кандидат взагалі з мізерною підтримкою виборців.
Експерти Українського центру суспільних даних прогнозують, що під
час місцевих виборів у жовтні 2015 р. різко зросте час встановлення
результатів, підвищиться ймовірність помилок. Не виключена також хвиля
масового обурення виборців, які не зможуть зрозуміти, за якою логікою ті чи
інші кандидати абсолютно законно стають депутатами.
Як зауважив А. Магера, «у світовій практиці пропорційна система
передбачає можливість вибору мінімум із 7–8 кандидатів, як правило, з
10–15 кандидатів зі списку. Серед них виборець обирає когось одного. Це і є
відкрити списки. Існуючий зараз закон про місцеві вибори – є поганим. Але
пропонується ще гірший законопроект. Чи варто міняти шило на мило?
Вибори міських голів у два тури – це єдине позитивне нововведення
цього законопроекту. Але я б пішов далі. Двотурову систему виборів
потрібно запровадити не лише для міських голів великих місць, але й на всіх
без винятку міських, сільських і селищних голів. Тому що природа
представницького мандату є однаковою.
Між іншим, чинний закон про місцеві вибори і законопроект, прийнятий
у першому читанні, мають положення які суперечать Конституції України,
оскільки обласні і районні ради є тими органами місцевого самоврядування,
які представляють спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ і міст.
Це означає, що спосіб обрання обласних і районних рад має передбачатися
таким чином, щоб від кожної сільської, селищної, міської громади у районній
раді були представники. Ця виборча система цього не передбачає».
А. Магера навіть зауважував, що якщо вибори в жовтні відбудуться за
старим законом, це буде меншим злом, тому що за чинним законом про
місцеві вибори до всіх рад мають право балотуватися не лише від місцевих
організацій партій, а й шляхом самовисування через незалежних кандидатів.
Натомість новий закон залишає таку можливість лише за кандидатами в
сільські і селищні ради, що не нормально. «Нам не треба забувати, що це не
органи державної влади, а це органи місцевого самоврядування, які
максимально наближені до територіальної громади. Їм не треба вирішувати
питання НАТО або трьох державних мов, їм треба вирішувати питання
благоустрою, вивозу сміття, порядку в громадських місцях. Не треба
політизувати місцеві ради», – застерігає заступник голови ЦВК.
Також, на його думку, за умов нового закону цього буде ще складніше
уникнути підкупу населення на виборах. «Адже не лише половина депутатів
обиратиметься фактично у мажоритарних округах, але весь склад всіх рад
буде обиратися в територіальних округах. І питання гречки постане з
подвійною силою», – припускає А. Магера.
Суперечливою нормою нового закону про місцеві вибори, за словами
експертів, є позбавлення права голосувати переселенців з тимчасово
непідконтрольних Донбасу і Криму, які проживають на території України,
оскільки вони перебувають за межами населеного пункту, у якому прописані.
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У такій редакції закон вступає в суперечності з іншим законом, а саме
до ст. 8 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб». Він постановляє, що переселенці можуть брати участь у
місцевих виборах шляхом зміни місця голосування без зміни виборного
адреси.
З огляду на це, експерти готують окремий законопроект, який надасть
переселенцям з окупованих територій право голосу на виборах. Про це
повідомила експерт з питань внутрішньо переміщених осіб Інституту
суспільно-економічно досліджень Т. Дурнєва. За її словами, створено робочу
групу спільно з народними депутатами, представниками громадських,
експертних та наукових організацій для написання цього законопроекту.
Нову виборчу адресу внутрішньо переміщеної особи пропонується визначати
за місцем фактичного проживання виборця, зазначеним у довідці про взяття
на облік такої особи як внутрішньо переміщеної особи, наголосила експерт.
Заслужений юрист України, представник України у Венеціанській
комісії В. Пилипенко констатує, що закон про місцеві вибори містить ряд
юридичних помилок, що можуть поставити під сумнів результати виборів.
По-перше, викликає багато питань система підрахунку голосів. Першим
кроком у цій системі визначається прохідний бар’єр 5 % для партій. Далі має
визначатися виборча квота (кількість голосів виборців, необхідних для
отримання одного депутатського мандата). Виборча квота обчислюється
таким чином: сумарна кількість голосів виборців, поданих за місцеві
організації партій, ділиться на кількість місць у раді. Далі кількість голосів,
які отримала кожна партія, ділиться на виборчу квоту – так дізнаємося,
скільки місць у раді отримує кожна партія.
Наступний етап підрахунку – потрібно з’ясувати, які саме кандидати і у
яких саме округах стануть депутатами. Закон вводить нове поняття –
коефіцієнт вирівнювання. Вираховується він залежно від кількості виборців у
кожному окрузі. Коефіцієнт вирівнювання затверджує ЦВК для кожного
округу.
Математичні дії з коефіцієнтом вирівнювання можуть призвести до
неочікуваних наслідків. Відмінності між реальними голосами виборців і
остаточними результатами кандидатів дуже суттєві. Ми можемо отримати
результат, у якому деякі округи зовсім не будуть представлені в раді
кандидатами, які в них висувались, і депутатом може стати кандидат, який
набрав меншу кількість голосів виборців.
Система «відкритих списків», яка діє в європейських державах,
наприклад у Польщі, Фінляндії, Нідерландах, Бельгії, надає право виборцям
виражати своє ставлення до кожного з кандидатів, занесених у конкретний
партійний список. Для цього у виборчому бюлетені вони вказують, кого з
кандидатів від даної партії хотіли б бачити обраним у першу чергу, кого в
другу тощо. Розподіл місць між партіями відбувається залежно від кількості
голосів, отриманих кожним з кандидатів. Таке поняття як коефіцієнт
вирівнювання відсутній, зазначає В. Пилипенко.
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Другу проблему експерт вбачає у тому, що багато виборчих процедур
цим законом виведені за межі виборчого процесу, початком якого
визначений момент формування дільничних виборчих комісій. А такі
важливі попередні кроки як визначення кількості територіальних виборчих
округів, їх утворення, формування територіальних виборчих комісій
фактично залишилися за межами виборчого процесу.
Небезпека полягає в тому, що помилки на етапі процедур, які не входять
до виборчого процесу, не можна буде оскаржити в суді у скорочені строки –
п’ять днів на подачу позову до суду, дводенний строк на його розгляд. А
доведеться оскаржувати в загальному порядку – шість місяців на подачу
позову та його розгляд протягом розумного строку.
Тобто результат формування певної ТВК або її керівного складу можна
буде оскаржити навіть після встановлення підсумків голосування та
офіційного оприлюднення результатів виборів. У разі ж, якщо суд скасує
рішення про утворення такої ТВК або достроково припинить повноваження
голови ТВК, результати виборів, встановлені такою комісією, просто
втрачають легітимність. Тобто перемогу можна відібрати вже після
оприлюднення офіційних результатів виборів.
Ще один суперечливий момент пов’язаний з тим, що робота голови,
заступника голови та секретаря у ТВК є оплачуваною не з моменту
формування такої комісії, а з початком виборчого процесу. Враховуючи, що
територіальні виборчі комісії мають бути сформовані 10 серпня 2015 р., то
виходить, що майже місяць люди – члени, керівництво ТВК, які за законом
повинні виконувати свої обов’язки на платній основі, будуть працювати
безоплатно.
Враховуючи, що суб’єктом внесення подань до складу ТВК є політичні
партії, вони ж і будуть оплачувати роботу членів комісій. Відповідно, останні
під час підготовки проведення організації виборів будуть виконувати
вказівки свого роботодавця – політичної партії.
Щодо виборів мерів великих міст у два тури В. Пилипенко наголошує на
додаткових витратах з бюджету, адже це зайвий місяць роботи членів ТВК та
ДВК. За попередніми підрахунками, один додатковий місяць роботи ТВК під
час виборів мера обласного центру – для державного бюджету це додаткові
витрати у 2,5 млн грн для кожного міста, де буде проводитись другий тур. За
підрахунками В. Пилипенка, вибори мерів у два тури можуть пройти в 38
містах України. Тобто загалом потреба в додатковому фінансуванні може
становити близько 90 млн грн.
Координатор громадянської мережі «Опора» О. Айвазовська натомість
вважає, що двотурові вибори мерів великих міст є чи не найбільшим плюсом
цього закону, але, за її словами, цю ініціативу не варто ідеалізувати.
Загалом же О. Айвазовська вважає, що виборча реформа в Україні «не
відбулася що зі старим законом, що з цим. Якщо ми закладали якусь мету
реформи виборчого законодавства, то вона не досягнута. Тому і старий, і
новий закон – це однакове зло, не реформа».
На її думку, новий закон про місцеві вибори не передбачає пропорційну
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систему з відкритими списками, про що говорять народні депутати.
«Запропонована система є жахливою, це маніпуляція ідеєю відкритих
списків, ми так навіть не повинні їх називати, бо колись, сподіваюся, будемо
змушені писати законопроект “Про вибори народних депутатів України”.
Якщо таку систему запропонують застосувати на парламентських виборах,
це жах. Я сподіваюся, суспільство зрозуміє, що це не відкриті списки», –
сказала експерт.
Зокрема, зазначила вона, відкриті списки передбачають, що виборець
«при бажанні може підтримати перший, п’ятий або десятий номер» у
запропонованому партіями переліку. А прийнятий парламентом у першому
читанні законопроект передбачає, що область, район або місто будуть
розділені на ряд округів, в яких партія запропонує проголосувати за одного
кандидата або взагалі нікого не висуне, і виборець побачить в бюлетені
тільки назву партії.
У законопроекті про місцеві вибори немає положення про відкриті
списки, фактично мова йде про голосування за мажоритарників, заявив в
ефірі «5 каналу» експерт «Реанімаційного пакету реформ», член правління
Transparency International Ukraine Я. Юрчишин.
«Відкритих списків вже не буде, тому що в даному законі просто немає
списків. Ви голосуєте фактично за мажоритарників, але мажоритарників
може висувати лише партія. Тобто мова йде про голосування за
мажоритарників з партійної прив’язкою», – підкреслив він.
Закон про місцеві вибори викликав гострі дискусії серед партійців та
експертів на місцях. Так, дніпропетровський політолог В. Пащенко
констатує, що в контексті нового закону на найближчих місцевих виборах на
Дніпропетровську область чекають кардинальні зміни. За новим законом,
Дніпропетровська обласна рада має складатись із 80 депутатів, а не зі 100, як
зараз. Відповідно в області треба буде «нарізати» 80 округів з більш-менш
рівною кількістю виборців і в межах територіальних одиниць. Зробити це на
практиці буде надзвичайно складно: густота населення в сільській місцевості
й у містах неоднакова, не виключено, що деякі сільські райони доведеться
«краяти» та «доточувати» до сусідів, застерігає експерт.
«Подивимось, як на практиці буде вирішуватись проблема нарізки
округів, якими будуть їхні розміри і як кандидати визначатимуть, які округи
для них цікавіші. Я сподіваюсь, що округи хоча б приблизно будуть
рівними», – зазначає політолог.
Однак межі округів, заявляють дніпропетровські експерти та партійці, –
не найскладніша проблема майбутніх виборів. Законопроект, зокрема,
передбачає нову для України систему обрання депутатів обласних, районних
та міських рад – так звану «пропорційну виборчу систему з преференціями».
Така система, зазначають експерти, на руку політичним «китам» – великим і
рейтинговим партіям, які легко подолають 5-відсотковий бар’єр. Кандидати
ж від тих партій, які не перестрибнуть цю межу, якщо за них навіть
проголосує найбільша кількість виборців, обраними не будуть, пояснює
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представник Комітету виборців України О. Корнілов. У цьому, на його
думку, «найбільше зло» новацій.
«Це найбільше зло нового законопроекту. Виборець втрачає зв’язок зі
своїм представником у місцевій раді. Ми знову опинились у такій ситуації,
коли нам треба обирати між більшим і меншим злом. По-друге, це ніяка не
зміна виборчої системи, це фактично повернення до мажоритарної системи
тільки з внутрішнім рейтингом кандидатів. Це призведе до того, що у нас від
20 % до 50 % округів будуть без депутатів або там будуть оголошені
переможці, які набрали не найбільше голосів. А це може призвести до
соціального вибуху. Прогнозована ситуація, коли людина набере на окрузі 90
% голосів виборців, але її партія не перетне 5%-й бар’єр, і тоді вона не стане
переможцем», – заявив О. Корнілов.
Вказують експерти й на можливі «підкилимні» домовленості між
кандидатами від різних політичних сил на окрузі, конкуренцію і навіть
боротьбу між кандидатами від однієї партії, що йдуть по різних округах,
тощо. Дніпропетровський політолог В. Романов зазначає: через ці
випробування зможуть пройти не всі політичні гравці. «Далеко не всі партії
це пройдуть – небезпеку внутрішньої конкуренції в партії. Адже ми будемо
думати не про те, як перемогти на окрузі своїх політичних суперників, а про
те, як принизити результат свого товариша по партії на сусідньому окрузі.
Значна частина політичних сил не зможе це пройти. Але, з іншого боку, це
плюс, щоб припинити цю “семибоярщину” або “гетьманщину” і виходити на
вищий рівень відповідальності. Це серйозне питання політичної етики та
культури, й такі речі виховуються роками. Треба ставитись до цих виборів як
до певного адаптера. І все-таки це – крок вперед. Від “системи гречки” до
відповідальної політики», – зазначив В. Романов.
«Так, це буде зовсім різний рівень конкуренції. Якщо раніше боялись
фальшувань від конкурентів на окрузі, то тепер боятимуться фальшувань з
боку колег по партії. Я навіть припускаю, що може бути змова між
кандидатами на нижчому рівні. Є округ: у кожного кандидата завдання – не
набрати голосів більше, ніж твій опонент на округу, а більше, ніж твій
однопартієць на іншому окрузі. Не виключено, що кандидати на окрузі
домовлятимуться, щоб підняти явку виборців, тому що для них вигідно, щоб
явка була максимально великою», – додає його колега, політолог
В. Пащенко.
Зміни, які несе закон 2831-3, є найбільш вигідними рейтинговим
партіям, які можуть подолати 5-відсотковий бар’єр і відкриває нові
можливості для кандидатів, які працюють на свій бренд, зазначає політичний
консультант П. Охотін. Потреба у впізнаваних на місцях політиках значно
зростає. Однак більшість партій, маючи спікерів на всеукраїнському рівні, на
регіональному не представлені яскравими лідерами. Цікаво, зокрема,
виглядає ситуація в Києві. Наприклад, рейтингова «Самопоміч» фактично не
має впізнаваних у столиці кандидатів. Можливість того, що УДАР і
«Солідарність» підуть на вибори різними командами, також показує
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кадровий голод цих двох політичних сил (які наразі ще пробують зберегти
єдиний бренд «Блоку Петра Порошенка»).
У інших структур ця проблема стоїть ще більш гостро. Виборець
голосуватиме не лише за партію, але й за кандидата. «І тут з’являється
простір можливостей для кандидатів, які мають хорошу впізнаваність, але не
можуть змагатися з “грошовими мішками” у ресурсі. Якою може бути
стратегія політиків місцевого рівня? Потенційні кандидати повинні
працювати з персональним брендом і створювати власну мережу
прихильників. Це допоможе їм стати більш цікавими для керівників
прохідних партій і спонукати останніх до переговорів», – вважає П. Охотін.
Парламентарії прогнозують, що з підписанням закону Президент
зволікати не буде. «Я прогнозую, що закон спікер відправить уже до кінця
цього тижня, а президент протягом наступного тижня, очевидно, його
підпише», – зазначив голова фракції «Блок Петра Порошенка» Ю. Луценко.
Утім, аналітики сходяться на тому, що закон, який депутати називають
історичним, насправді існуватиме лише два роки. Адже до кінця літньої сесії
депутати Верховної Ради зобов’язалися проголосувати зміни до Конституції
України щодо децентралізації. Якщо зміни ухвалять, то за два роки в Україні
зміняться розподіл адміністративних територій, а відповідно і виборчі
округи, тому доведеться проводити нові місцеві вибори вже за іншим
законом про місцеві вибори, який враховуватиме ці зміни (Матеріал
підготовлено
з
використанням
інформації
таких
джерел:
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27127536.html;
http://www.dw.com/uk/новий-закон-про-місцеві-вибори-мерів-великих-містобиратимуть-у-два-тури/a-18584011;
http://newsru.ua/ukraine/14jul2015/uhvalyly_zakon_pro_mistsevi_vybory.html;
http://www.dw.com/uk/закон-про-місцеві-вибори-історичний-читимчасовий/a-18584500;
https://www.facebook.com/socialdata.ua/posts/583030411839557;
http://www.rbc.ua/ukr/news/zakon-mestnyh-vyborah-osnovan-rossiyskom1436898063.html;
http://blogs.lb.ua/volodymyr_pylypenko/310285_pomilki_novomu_zakoni_pro_m
istsevi.html;
http://www.radiosvoboda.org/content/article/27111625.html;
http://hmarochos.kiev.ua/2015/06/22/noviy-zakon-pro-mistsevi-vibori-yak-vinpratsyuye/).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Зміни до Конституції у частині децентралізації влади сприятимуть
розвитку демократії і громадянського суспільства, стануть водорозділом
між радянським минулим і європейським майбутнім України.
На цьому наголосив Голова Верховної Ради України В. Гройсман під час
зустрічі з помічником Державного секретаря США з питань Європи та
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Євразії В. Нуланд.
«За невеликий проміжок часу ми напрацювали професійні зміни до
Конституції, які отримали схвальну оцінку Венеціанської комісії, і які
необхідні для зміни системи влади з пострадянської на європейську», –
зазначив керівник парламенту, підкресливши, що ці зміни є «максимально
збалансованими». «Конституційні зміни – водорозділ між радянським
минулим і європейським майбутнім, і завтра – початок історичного періоду:
голосування за включення цього законопроекту до порядку денного», –
сказав він.
В. Гройсман також повідомив про важливі реформаторські рішення, що
їх ухвалила Верховна Рада у вівторок і середу, і повідомив, що завтра
планується розглянути ряд законопроектів щодо співпраці з міжнародними
фінансовими інституціями.
Своєю чергою помічник Державного секретаря США високо оцінила
зусилля Верховної Ради та керівника парламенту на шляху законодавчого
забезпечення реформ, зокрема, роботу над законопроектом про внесення змін
до Конституції України в частині децентралізації, зазначивши: «Вони тепер є
реальністю».
В. Нуланд назвала парламент «мотором, катапультою змін». «Ми
пишаємося вашою наполегливою роботою і підтримуємо вас», – заявила вона
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 15.07).
***
14 липня Голова Верховної Ради України В. Гройсман провів
телефонну розмову з федеральним канцлером Федеративної Республіки
Німеччина А. Меркель та президентом Французької Республіки
Ф. Олландом.
В. Гройсман поінформував співрозмовників про хід реформ в Україні та,
зокрема, стан підготовки до розгляду Верховною Радою України
законопроекту про внесення змін до Конституції України в частині
децентралізації влади.
Сторони обговорили значення конституційної реформи в контексті
виконання Мінських домовленостей.
Голова Верховної Ради наголосив, що напрацювання Конституційної
Комісії, підтримані Венеціанською комісією та внесені Президентом України
до парламенту, є важливим кроком на шляху проведення реформи
децентралізації, яка є ключовою для європейського майбутнього України.
«Переваги децентралізації відчують мільйони людей по всій Україні і, в тому
числі, мешканці Донбасу», – зазначив В. Гройсман.
А. Меркель і Ф. Олланд високо оцінили роботу Верховної Ради України
в просуванні системних реформ. Лідери ФРН та Франції підкреслили, що
внесення змін до Конституції України в частині децентралізації і
продовження конституційної реформи є визначальним фактором зміцнення
демократії в Україні та виконання Мінських домовленостей (Офіційний
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портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.07).
***
Президент України П. Порошенко у Верховній Раді України
представив проект Закону «Про внесення змін до Конституції України
(щодо децентралізації влади)».
Глава держави доповів про основні особливості законопроекту стосовно
відходу від централізованої моделі управління в державі, забезпечення
спроможності місцевого самоврядування та побудови ефективної системи
територіальної організації влади в Україні, враховуючи принципи
субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого
самоврядування.
Ці зміни стосуються, передусім, децентралізації державної влади в
Україні та посилення конституційно-правового статусу місцевого
самоврядування.
Законопроектом враховано Комплекс заходів з виконання Мінських
домовленостей від 12 лютого 2015 року. Відповідно до нього у законопроекті
передбачено, що особливості здійснення місцевого самоврядування в
окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим
законом.
П. Порошенко зазначив, що пропоновані законопроектом зміни повністю
відповідають європейським та міжнародним стандартам, враховують
відповідні висновки і зауваження Венеціанської Комісії та дадуть змогу
забезпечити спроможність місцевого самоврядування і побудову ефективної
системи територіальної організації влади в Україні.
Президент України закликав народних депутатів підтримати
запропонований ним законопроект (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.07).
***
На сегодняшнем заседании парламента присутствуют помощник
Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии
В. Нуланд, посол США в Украине Д. Пайетт, глава представительства
Европейского Союза в Украине Я. Томбинский, а также представители
дипломатических и деловых кругов.
По данным издания lb.ua, В. Нуланд провела в среду, 15 июля, встречу с
рядом депутатов, на которой убеждала их проголосовать за обновленную
редакцию изменений в Конституцию. Нардеп от Народного фронта Л. Емец
сообщил, что встреча проходила в посольстве США. Вместе с ним были
депутаты Сергей Власенко («Батьківщина»), О. Сыроид («Самопоміч»),
С.
Залищук
(Блок
Петра
Порошенко)
(http://korrespondent.net/ukraine/3540075-nuland-y-paiett-pryekhaly-v-radu-naholosovanye-po-konstytutsyy).
«Мы действительно говорили о голосовании об изменениях в
Конституцию. Виктория Нуланд заявляла, что это должно быть
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демонстрацией выполнения Украиной Минских соглашений. Мы ей
говорили, что сначала следовало бы выполнить первые пункты Минских
соглашений: остановить агрессию, отвести боевиков и установить контроль
над границей. Это логика Минских соглашений. Если эти требования не
выполнены, то какие могут проходить выборы в этих регионах и о каком
местном самоуправленис мы ведем разговор?» – сообщил Л. Емец.
В свою очередь, нардеп от «Батьківщини» И. Луценко заявил о
давлении «иностранных посольств» на депутатов, чтобы они проголосовали
изменения в Конституцию. «Давление есть, не на всех, но на отдельных
депутатов, которые не определились с позицией по этому вопросу», – сказал
он.
Кроме того, по данным издания, В. Нуланд требовала, чтобы в 16 июля
голосование по направлению в Конституционный Суд проекта изменений
Конституции прошло успешно.
По данным СМИ, для консультаций по проекту изменений в
Конституцию в парламент также прибыли Президент Украины
П. Порошенко и Премьер-министр А. Яценюк
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 16.07).
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про включення до
порядку денного другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання
законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації влади) і про його направлення до Конституційного Суду
України».
Відповідно до статей 146, 148 Регламенту Верховної Ради України
Верховна Рада України включила до порядку денного другої сесії Верховної
Ради України восьмого скликання питання про законопроект про внесення
змін до Конституції України (щодо децентралізації влади), поданий
Президентом України як невідкладний, та направила законопроект до
Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності
його вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Рішення ухвалено 288 народними депутатами.
Проект Постанови зареєстровано за № 2217а/П (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.07).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про утворення
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування
обставин конфлікту в Закарпатській області».
Народні депутати утворили Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради
України з питань розслідування обставин конфлікту в Закарпатській області
та затвердили її склад.
Відповідний проект Постанови зареєстровано за № 2346а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.07).
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***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо
встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері
підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації,
придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері».
Законодавчим актом встановлено кримінальну відповідальність за
придбання продукції, робіт та послуг оборонного призначення, що не
відповідають встановленим стандартам та вимогам технічних регламентів,
якщо такі дії призвели до загрози заподіянню шкоди обороноздатності
держави, чи якщо вони вчинені організованою групою або призвели до
тяжких наслідків.
Законом доповнено розділ 1 «Злочини проти основ національної безпеки
України» Особливої частини Кримінального кодексу України новою статтею
114-2 «Порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності,
виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт та послуг
у військовій сфері»
Згідно із Законом:
«1. Порушення службовою особою законодавства у сфері
підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації,
придбання продукції, робіт або послуг оборонного призначення, або
продукції речового, матеріально-технічного забезпечення для Збройних сил
України, інших утворених відповідно до законів України військових
формувань, всупереч встановлених законодавством України правил,
стандартів або технічних регламентів у військовій сфері, – караються
позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох
років.
2. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені за
попередньою змовою групою осіб, або вчинені службовою особою, яка
займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або, якщо вони
призвели до заподіяння матеріальної шкоди, якщо вона у 10 000 і більше
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, зриву
виконання військовим підрозділом (частиною, кораблем) оперативного
(бойового) завдання або тяжких тілесних ушкоджень, загибелі людей або
інших тяжких наслідків, – караються позбавленням волі на строк від восьми
до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох років».
Законопроект зареєстровано за № 1793 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 15.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення прозорості у сфері відносин
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власності з метою запобігання корупції».
Законодавчим актом встановлено, що відомості Державних реєстрів,
зокрема, Єдиного державного реєстру транспортних засобів, Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Державного
земельного кадастру є загальнодоступними.
Відповідні зміни внесено до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, законів «Про дорожній рух», «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про Державний
земельний кадастр» і «Про запобігання корупції».
Законопроект зареєстровано за № 2423 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.07).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги»
(щодо удосконалення механізму надання послуг з утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій)».
Метою законопроекту є вдосконалення законодавства щодо створення
дієвого прозорого механізму обліку витрат на надання послуг з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій.
Законопроект передбачає встановлення норми, згідно з якою виконавці
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мають
запровадити побудинковий облік доходів та витрат на їх надання, а також
щомісячне звітування щодо надання послуг.
Законопроект зареєстровано за № 1714 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.07).
***
Верховная Рада продлила на год расследование по сбитому Боингу на
Донбассе.
Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и
Нидерландами о продлении до 1 августа 2016 г. срока действий соглашения
между странами о Международной миссии защиты расследования от 28 июля
2014 г. За закон проголосовал 261 народный депутат на заседании в среду.
Соответствующий
зоконопроект
зарегистрирован
под
№
0038
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3539601-rada-prodlyla-na-hodrassledovanye-po-sbytomu-boynhu-na-donbasse).
«Для нас сейчас крайне важно всестороннее и непредвзятое
расследование трагедии с самолетом Малайзийских авиалиний, которая
произошла вследствие террористического акта 17 июля 2014 года», – заявил
министр иностранных дел Украины П. Климкин, представляя законопроект
на заседании парламента.
Он напомнил, что в настоящее время идет независимое уголовное
расследование по факту крушения самолета, функционирует специальная
группа, которую возглавляют нидерландские коллеги.
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Согласно пояснительной записке к законопроекту, ратификация данного
соглашения будет способствовать дальнейшему практическому привлечению
нидерландской стороны к расследованию причин авиакатастрофы
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 15.07).
***
Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо трансферного ціноутворення».
Законодавчим актом уточнено окремі норми щодо регулювання
трансфертного ціноутворенні в Україні шляхом внесення змін та доповнень
до Податкового кодексу України.
Законом виключено норми, які застосовують правила трансферного
ціноутворення при оподаткуванні податком на додану вартість;
– збільшено з 20 до 50 млн грн обсяг контрольованих операцій з одним
контрагентом, при досягненні якого платники податків зобов’язані подавати
звіт про такі контрольовані операції центральному органу виконавчої влади,
що реалізує державну податкову і митну політику;
– законодавчо закріплено необхідність визначення переліку товарів, які
мають біржове котирування Кабінетом Міністрів України.
Законом визначено, що «господарські операції, передбачені підпунктами
39.2.1.1 – 39.2.1.3 і 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 цього пункту Податкового
кодексу, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі
умови:
– річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за
правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 млн грн (за вирахуванням
непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
– обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним
контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує
5 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий
(звітний) рік».
Документом встановлено, що податковий контроль за встановленням
відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»
здійснюється шляхом моніторингу контрольованих операцій та проведення
перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків
під час здійснення контрольованих операцій».
Документом уточнено порядок взаємодії територіальних органів із
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізує державну податкову і митну політику, у разі якщо такий
територіальний орган виявив факти проведення платником контрольованих
операцій, звіт про які не подано.
Змінами до Податкового кодексу зменшено штраф за недекларування
контрольованих операцій – з п’яти до одного відсотка від суми не
задекларованих у звіті контрольованих операцій та внесено технічну правку
щодо визначення рівня рентабельності контрольованих операцій в умовах
трансферного ціноутворення, визначення звичайної ціни тощо.
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Законопроект зареєстровано за № 1861 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 15.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону
України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо декларантів,
які перебувають на військовій службі».
Законом визначено, що суб’єкти декларування, які не мали можливості
подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 р. у зв’язку з
мобілізацією відповідно до указів Президента України з метою підтримання
бойової і мобілізаційної готовності Збройних сил України та інших
військових формувань України, подають таку декларацію за звітний рік
протягом 30 робочих днів із дня закінчення суб’єктом декларування
проходження військової служби, визначеного частиною другою статті 24
Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», або з дня
його переходу на військову службу за контрактом.
Законом також встановлено, що у разі якщо суб’єкт декларування не
може одержати інформацію про майно, доходи, видатки та зобов’язання
фінансового характеру члена сім’ї, якого мобілізовано відповідно до указу
Президента, декларація за 2014 р. заповнюється без урахування інформації,
невідомої суб’єкту декларування. У такому разі суб’єкт декларування разом з
декларацією подає пояснювальну записку довільної форми, у якій зазначає,
які саме позиції декларації не заповнені, та пояснює причини їх
незаповнення. Суб’єкт декларування зобов’язаний подати уточнену
декларацію за 2014 р. не пізніше 30 робочих днів з моменту усунення
обставин, які перешкоджали йому одержати необхідні дані.
Законопроект зареєстровано за № 2608 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 15.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію
Меморандуму про спільні наміри Уряду України та Уряду Федеративної
Республіки Німеччина стосовно незв’язаного фінансового кредиту
загальним розміром 500 млн євро».
Законом ратифіковано Меморандум про спільні наміри уряду України та
уряду Федеративної Республіки Німеччина стосовно незв’язаного
фінансового кредиту загальним розміром 500 млн євро, підписаний 1 квітня
2015 р. у м. Берлін.
Ратифікація Меморандуму створює правові підстави для отримання
частини незв’язаного фінансового кредиту KfW у розмірі 300 млн євро для
фінансування пріоритетних проектів з відбудови та модернізації об’єктів
інфраструктури східної частини України (транспорт, енергетика,
теплопостачання, енергоефективність, водопостачання, водовідведення,
соціальна інфраструктура, відновлення та будівництво житла), що будуть
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спільно узгоджені українською та німецькою сторонами в рамках
двосторонньої Групи високого рівня, а також забезпечення укладення
окремих угод для отримання частини фінансування в розмірі 200 млн євро
для потреб загального фонду державного бюджету.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0048 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 15.07).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди між
Україною і Європейським Союзом про участь України у програмі
Європейського Союзу Горизонт 2020 – Рамкова програма з досліджень та
інновацій (2014–2020)».
Законом ратифіковано Угоду між Україною і Європейським Союзом про
участь України в програмі Європейського Союзу Горизонт 2020 – Рамкова
програма з досліджень та інновацій (2014–2020), учинену 20 березня 2015 р.
в м. Києві.
Асоційована участь України в програмі «Горизонт 2020» передбачає
фінансовий внесок нашої держави до бюджету програми. Сплата членського
внеску забезпечуватиме можливості щодо участі в заходах програми,
передачі обладнання, фінансування програмою науково-дослідних проектів
тощо. Враховуючи складну фінансову ситуації в Україні, стороною ЄС
запропоновано 95-відсоткову знижку на фінансовий внесок (який також
можна додатково зменшити на 50 % за рахунок фондів Інструменту
європейського сусідства (European Neighborhood Instrument). Окрім того,
сплата Україною першого внеску за 2015 р., який становить 5 002 872,87
євро, перенесена на наступний період шляхом розподілу цієї суми на
послідуючі роки (2016–2020 рр.) участі України в програмі «Горизонт 2020».
При цьому загальна сума визначеного внеску України для участі в Програмі
не зміниться та становитиме 35 579 782,09 євро. Реалізація акта потребує
бюджетного фінансування для забезпечення сплати щорічного внеску
асоційованого члена України та здійснюватиметься за рахунок видатків
Державного бюджету України, передбачених для Міністерства освіти і науки
за бюджетною програмою «Виконання зобов’язань України у сфері
міжнародного науково-технічного співробітництва» (код програмної
класифікації 2201380)».
Ратифікація Угоди дасть змогу розширити можливості участі
українських науково-дослідних організацій та університетів у сфері
європейських наукових досліджень, сприятиме всебічному розвитку
партнерських взаємовідносин між Україною та ЄС, а також інтеграції
України у європейську наукову спільноту, розширенню міжнародного
науково-технічного співробітництва.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0044 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 15.07).
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***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про ратифікацію Фінансової
угоди (Газопровід Уренгой – Помари – Ужгород (Проект «Реконструкція,
капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального
газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород«) між Україною та
Європейським інвестиційним банком».
Законом ратифіковано Фінансову угоду (Газопровід Уренгой – Помари –
Ужгород (Проект «Реконструкція, капітальний ремонт та технічне
переоснащення магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород»)
між Україною та Європейським інвестиційним банком, укладену 1 грудня
2014 р. у м. Київ.
Цією Угодою банк надає позичальнику, а позичальник приймає кредит у
сумі, що дорівнює еквіваленту 150 000 000 євро (сто п’ятдесят мільйонів
євро) для фінансування Проекту.
Проект передбачає термінову заміну чотирьох ділянок української
частини газопроводу УПУ для того, щоб знизити ризик випадків
розгерметизації обладнання та забезпечити відновлення первісного
проектного рівня тиску в УПУ. Він також передбачає заміну двох
компресорних установок в одній компресорної станції з метою зниження
витрат палива і продовження терміну експлуатації.
Ратифікація Фінансової угоди сприятиме забезпеченню безперебійного
та надійного транспортування газу в країни Європи через територію України.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0041 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 15.07).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про утворення
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань проведення
технічної експертизи будівельних робіт та перевірки ефективності
використання бюджетних коштів при будівництві мостових переходів
через річку Дніпро в місті Запоріжжя».
Також визначено, що кількісний склад Тимчасової слідчої комісії
становить 15 народних депутатів України, виходячи із забезпечення такого
представництва в її складі: один представник від 30 народних депутатів
України, але не менш як по одному народному депутату України від кожної
депутатської фракції (депутатської групи), а також один представник від
позафракційних народних депутатів України.
Відповідний проект постанови зареєстровано за № 2517 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 15.07).
***
В отношениях между парламентской коалицией «Европейская
Украина» и созданным ею правительством во главе с А. Яценюком
существует усталость от негативов. Об этом заявил глава фракции Блока
Порошенко Ю. Луценко в интервью телеканалу «24».
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«Мы принимаем десятки законов, думая, что это даст реформистские
результаты. Однако оказывается, что этого всего нет, но нужно снова и снова
давить кнопки, потому что того требует МВФ или Всемирный банк», – сказал
он. По словам Ю. Луценко, парламент не должен проводить законопроекты
за один день и в первом, и во втором чтении, подстраиваться под
заграничные поездки Премьер-министра.
«Люди устали от того, что нет понятного плана реформ и
ответственности за принятие решений. Зато в некоторых из предложенных
законопроектов находим интересные моменты, которые вызывают много
вопросов», – подчеркнул глава фракции БП.
Ранее А. Яценюк заявил, что в Грузии во время реформ парламент
поддерживал все законопроекты, подаваемые правительством. По его словам,
в Украине с боем принимают лишь треть поданных инициатив, что
существенно замедляет проведение реформ (Минпром (http://minprom.ua). –
2015. – 15.07).
***
М. Бурбак возглавил фракцию «Народный фронт» в украинском
парламенте, сообщил Председатель Верховной Рады Украины
В. Гройсман во вторник.
Как сообщалось, ранее лидером фракции «Народный фронт» был
А. Турчинов, однако указом главы государства 16 декабря 2014 г. он был
назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
После этого эта должность оставалась вакантной, руководство фракцией
осуществляли первый зампредседателя фракции А. Тетерук и
зампредседателя фракции В. Сюмар. 3 июля 2015 г. на заседании
парламентской фракции «Народный фронт» было принято решение избрать
нового лидера фракции: им стал М. Бурбак (Четверта Влада
(http://4vlada.net). – 2015. – 14.07).
***
Председатели всех районных государственных администраций
Закарпатской области подали в отставку. Об этом Мукачево.net сообщил
председатель Закарпатской ОГА В. Губаль. Такое решение было принято
после информации об отставке В. Губаля и предположительном назначении
на
его
место
Г.
Москаля
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3539730-hlavy-vsekh-raionov-zakarpatskoioblasty-podaly-v-otstavku). – 2015. – 15.07).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
Генеральним секретарем Венеціанської комісії Ради Європи Д. Буккікіо.
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Глава держави відзначив важливу роль Венеціанської комісії у
впровадженні в Україні конституційної, судової та виборчої реформ. «Ми
рішучі у бажанні змінити країну і провести реформи. Цього вимагає від нас
українське суспільство», – заявив П. Порошенко.
Президент наголосив, що Україна розраховує на продовження
співпраці з Радою Європи та Венеціанською комісією.
Співрозмовники
обмінялися
думками
щодо
децентралізації
напередодні запланованого на завтра голосування у Верховній Раді щодо
внесення змін до Конституції України. Д. Букіккіо висловив сподівання, що
український парламент підтримає ці зміни.
Генеральний секретар відзначив роль глави Української держави у
реформуванні України і повідомив, що Венеціанська комісія й надалі
допомагатиме Україні в проведенні реформ (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-zayaviv-pro-povnu-pidtrimkuochishennya-prokuratur-35645). – 2015. – 15.07).
***
Президент провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади
С. Гарпером.
Президент України подякував прем’єр-міністру Канади за постійну
підтримку України, а також відзначив позитивну динаміку двосторонніх
відносин після візиту С. Гарпера до України, що відбувся 6 червня цього
року.
Зокрема, Президент України привітав спільні зусилля України та
Канади, що дали можливість пришвидшити підготовку Угоди про вільну
торгівлю. С. Гарпер подякував Президенту за директиви прем’єр-міністру
України для укладення цієї важливої Угоди. Співрозмовники погодились, що
це відкриє нові економічні можливості для обох країн і відзначили
необхідність їх подальшого розширення й поглиблення.
П. Порошенко і С. Гарпер обговорили ситуацію на Донбасі. Президент
України висловив вдячність за допомогу Канади в оснащенні та тренуванні
українських військових, у лікуванні, реабілітації та наданні медичного
обладнання. Президент при цьому відзначив важливість підсилення
обороноздатності України, що необхідне для стримування подальшої
ескалації.
Також Президент П. Порошенко наголосив, що Україна неухильно
дотримується Мінських домовленостей, зокрема, конституційна реформа, що
розпочалась, охопить питання про децентралізацію. Натомість, з іншого боку
йде порушення режиму припинення вогню, продовжується утримання
заручників, включно з Н. Савченко.
Також співрозмовники згадали про наближення річниці трагедії
збитого літака MH17. При цьому Президент П. Порошенко наголосив на
важливості започаткування міжнародного трибуналу для притягнення до
відповідальності винних за цей злочин (Офіційне інтернет28

представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-proviv-telefonnu-rozmovu-izpremyer-ministrom-kana-35646). – 2015. – 14.07).
***
віце-прем’єр-міністром

Президент
обговорив
з
Словенії
перспективи співпраці країн.
Президент П. Порошенко провів зустріч із віце-прем’єр-міністром,
міністром закордонних справ Республіки Словенія К. Ер’явцем.
Глава держави подякував Словенії за чітку позицію солідарності й
підтримки України в її боротьбі проти російської агресії, у тому числі –
підтримку в рамках Європейського Союзу. К. Ер’явец наголосив: «Словенія
підтримує Україну, її суверенітет та незалежність».
Співрозмовники обговорили проект із розмінування на Сході України,
який започатковується за підтримки Міжнародного трастового фонду (ITF) з
підвищення гуманітарної безпеки. «Проект Трастового фонду за участі
Словенії з врахуванням вашого досвіду є дуже важливий для розмінування
вздовж лінії зіткнення та поблизу Широкіного», – наголосив Президент.
Словенія також підтримує Україну на її євроінтеграційному шляху.
Зокрема, віце-прем’єр Словенії повідомив про ратифікацію його країною в
травні Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. «Ми
також підтримуємо лібералізацію візового режиму. Сподіваюсь, що до кінця
року необхідні процедури буде завершено», – зазначив К. Ер’явец. Президент
подякував за таку позицію.
Співрозмовники відзначили велику кількість напрямів співпраці, у
тому числі в рамках міжнародних організацій. Зокрема, Президент
наголосив, що Україна розраховує на підтримку Словенії на виборах до
складу непостійних членів Ради Безпеки ООН на період 2016–2017 рр. «Ми
маємо величезний потенціал в економічній, політичній, культурній та
гуманітарній сферах», – сказав Президент.
Україна також вдячна Словенії за допомогу в організації відпочинку
українських дітей, у тому числі дітей, батьки яких загинули або були
поранені під час подій на Майдані, а також під час АТО. Президент також
закликав Словенію розглянути можливість реабілітації поранених
українських військових.
К. Ер’явец передав П. Порошенку запрошення від президента Словенії
Б. Пахора відвідати країну з візитом у зручний для нього час. Президент
подякував за запрошення і додав: «Це важливо для нас – будувати відносини
довіри, дружби та партнерства» (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/prezident-obgovoriv-zvice-premyer-ministrom-sloveniyi-persp-35648). – 2015. – 14.07).
***
Президент П. Порошенко підписав затверджений Верховною Радою
Закон про зміни до Закону України «Про прокуратуру». Підпис під
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документом глава держави поставив у присутності Генерального прокурора
В. Шокіна та його першого заступника Д. Сакварелідзе.
Президент зазначив: «Нашою спільною роботою розпочинається
реформування радянської системи Прокуратури».
Глава держави подякував за величезну роботу, проведену з підготовки
цього Закону, а також висловив подяку народним депутатам, які підтримали
його.
«Прошу негайно розпочати впровадження цього Закону, який дасть
можливість сотням працівників ззовні стати прокурорськими працівниками
через процедуру відкритого конкурсу и створити соціальні ліфти, які дадуть
можливість діючим працівникам прокуратури через конкурсні комісії
зайняти місце у прокурорському керівництві», – сказав Президент.
Президент наголосив, що його позиція, як глави держави, повністю
збігається з позицією Генерального прокурора В. Шокіна та першого
заступника Генерального прокурора Д. Сакварелідзе щодо нульової
толерантності до корупції. «Боротьба із корупцією на сьогоднішній день є
першим пріоритетом нашої діяльності, причому як всередині прокуратури,
так і в цілому в країні. Перші результати, які сьогодні є і які є дуже
обнадійливими, дадуть нам можливість і в подальшому працювати над
очищенням влади», – заявив Президент.
Президент Порошенко заявив про повну підтримку В. Шокіна та Д.
Сакварелідзе. «Головне, що ви обидва маєте тверду підтримку Президента і
тверду підтримку суспільства. Оновлена прокуратура – це те, що суспільство
хоче бачити», – сказав глава держави. Говорячи про резонансну справу щодо
затримання високопосадовців прокуратури, Президент заявив: «Ця справа
буде доведена до кінця. Це – принципова позиція Генерального прокурора,
його заступника, всієї нашої команди», – заявив Президент.
Генеральний прокурор В. Шокін заявив: «Цей Закон є першим
правовим актом, який дозволить створити дійсно нову Прокуратуру». «Буде
нова хвиля боротьби з корупцією у прокуратурі, бо очищення прокуратури –
вимога сьогодення», – наголосив він. «Я, як Генеральний прокурор України,
буду все робити для повного очищення прокуратури. Впевнений, що ми
разом з Давидом та його підрозділом доведемо це до завершення», – заявив
В. Шокін.
Д. Сакварелідзе висловив подяку Президентові за підтримку нової
концепції реформ Прокуратури України. За його словами, вже завтра
розпочнеться реорганізація. «Реформу неможливо зупинити, вона отримала
підтримку Президента, громадськості, Віктора Миколайовича, і ми
робитимемо все можливе, щоб система рухалась уперед, очищувалась», –
сказав він. Д. Сакварелідзе зазначив, що позитивним рішенням стало
створення спеціального управління з розслідування злочинів, скоєних
прокурорами. «Вже є перші результати. Вже наші працівники повірили, що
це можливо. Недоторканних немає», – заявив він (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-zayaviv-pro-povnu-pidtrimku30

ochishennya-prokuratur-35645). – 2015. – 14.07).
***
Президент Украины П. Порошенко назначил экс-главу Луганской
ОГА Г. Москаля главой Закарпатской облгосадминистрации. Глава
государства представил нового главу региона в здании Закарпатской ОГА в
Ужгороде.
«Я сегодня попросил правительство быстро собраться и осуществить
представление, и я подписал указ о назначении председателем Закарпатской
областной государственной администрации Геннадия Москаля», – сказал П.
Порошенко (РБК-Украина (http://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko-naznachilmoskalya-glavoy-zakarpatskoy-1436971787.html). – 2015. – 15.07).
***
Президент Украины П. Порошенко назначил Ю. Клименко временно
исполняющим обязанности главы Луганской областной государственной
администрации (ОГА). Соответствующий указ № 431/2015 опубликован на
сайте главы государства.
«Назначить временно исполняющим обязанности председателя
Луганской областной государственной администрации Клименко Юрия
Юрьевича», – говорится в указе.
Ю. Клименко с 1996 г. по 2015 г. работал в органах Службы
безопасности Украины (СБУ), в частности занимал должность главы
управления СБУ в Луганской области.
С апреля 2015 г. был заместителем председателя Луганской ОГА (РБКУкраина
(http://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko-naznachil-klimenko-vrioglavy-1436975324.html). – 2015. – 15.07).
***
Президент П. Порошенко на нараді з керівниками силових структур
та правоохоронних органів у Мукачевому заявив про початок системної
боротьби з правопорушеннями в області. «Ми маємо захистити людей.
Сьогоднішній день має стати відкриттям нової, чистої сторінки в історії
Закарпаття», – наголосив Президент.
Президент констатував: «Система державного управління на Закарпатті
повністю прогнила». Саме тому новопризначені посадовці мають спільними
зусиллями змінити ситуацію в регіоні. «Нова сильна потужна влада на
Закарпатті має сформувати кулак законності, правопорядку та вдарити ним
бандитів, які сьогодні грабують народ України», – наголосив Президент.
Глава держави зазначив, що призначені нові керівники управлінь СБУ та
МВС у Закарпатські області є досвідченими та незаплямованими
правоохоронцями.
Президент підкреслив, що необхідно у короткі терміни налагодити
ефективну спільну роботу митників, прикордонників, співробітників МВС,
СБУ та прокуратури. «Тоді народ повірить, що наміри щодо рішучості у
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боротьбі з корупцією у нас реальні», – сказав П. Порошенко. «Щоб
перемогти, нам потрібно позбавити криміналітет фінансового живлення. Це
стане можливим, коли ми надійно перекриємо кордон для контрабанди», –
наголосив він.
Президент повідомив, що планує провести консультації щодо
ефективної боротьби з контрабандою з очільниками країн-сусідів України на
західному кордоні. «Контрабанда з цього боку не може відбуватися без того,
щоб з іншого боку кордону її не чекали», – зазначив Президент. Глава
держави наголосив, що будуть об’єднані зусилля з іншими країнами для
ефективної боротьби з контрабандою.
«Контрабанда кинула виклик державі. З одного боку, є об’єднані
бандити, а, з іншого, – люди, які віддають останнє на те, щоб забезпечити
фінансування оборони і реформування країни», – підкреслив Президент.
Говорячи про правопорушення навколо видобутку бурштину, глава
держави заявив: «Як ми і обіцяли, боротися зі злочинною групою щодо
бурштину починаємо системно, послідовно, і цей злочин буде припинено».
За словами Президента, «хвіст піджали, видобуток припинився, сидять і
міркують, чи це кампанія на тиждень». Президент наголосив на необхідності
припинення незаконного видобутку та прийняття Верховною Радою Закону
про видобуток, який створить правові підстави для його існування і
забезпечить, щоб, з одного боку, люди не втратили робочі місця, а, з іншого,
держава отримувала надходження до державного бюджету.
Перший заступник голови Державної фіскальної служби С. Білан
повідомив, що сьогодні (15 липня. – Ред.) було вилучено 82 кг бурштину,
який незаконно намагалися на вантажному автомобілі вивезти за межі
України. За його словами, затримані члени організованого злочинного
формування. Орієнтовна вартість вилученого бурштину складає 4,5 млн грн.
Президент зазначив: «Ці 4,5 млн грн викрадені у тих воїнів, які воюють на
Сході країни. Це один БТР, якого нам так не вистачає там і який дивним
чином виявився відсутнім у Мукачевому, коли треба було проводити
операцію по зачистці. Думаю, що буде дуже символічно, що на ці гроші ми
купимо БТР і забезпечимо Закарпаття надійними інструментами для захисту і
боротьби проти бандитів та терористів».
Глава держави привернув увагу нового очільника області Г. Москаля
до ще однієї проблеми – вирубки лісів, та повідомив про своє доручення
розпочати фінансові перевірки експорту лісу.
Президент відзначив, що, згідно з новим Законом, з 15 липня
починається набір за конкурсом кадрів до нової Прокуратури. «Так само буде
відбуватися і щодо суддівського, і щодо митного корпусів», – додав
П. Порошенко.
Глава держави висловив сподівання, що завтра Верховна Рада
затвердить зміни до Конституції щодо децентралізації. «Ми зможемо
налагодити ефективну звітність влади перед громадою. Відбудеться
перезавантаження влади, і буде проводитись жорстка програма відновлення
правопорядку», – заявив П. Порошенко.
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Президент також відзначив важливість залучення інвестицій до
Закарпаття. «Всі, хто будуть мати можливість і бажання чесно працювати,
знайдуть у Закарпатті надійний захист і привабливий інвестиційний клімат»,
– сказав Президент, додавши, що буде знайдено кроки і з підтримки гірських
районів (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/kulakom-zakonnosti-vdarimo-po-banditahprezident-35653). – 2015. – 15.07).
***
П. Порошенко найближчим часом виступить з ініціативою про
тимчасове
надання
правоохоронцям
права
притягати
до
відповідальності як терористів усіх озброєних осіб, які не служать у
силових відомствах.
Про це він повідомив в Ужгороді під час зустрічі з активом
Закарпатської області, передає Еспресо.TV
«У Балканських країнах під час виходу з війни, коли була величезна
кількість зброї, поява на вулиці з автоматом або кулеметом, якщо ти не
належиш до правоохоронних органів, однозначно кваліфікувало тебе як
терориста. І у правоохоронних органів з’являлося право чинити з тобою
відповідним чином, як з терористом», – розповів Президент.
Він наголосив, що має намір звернутися з відповідною ініціативою до
українського парламенту.
«Після вивчення цього досвіду я не виключаю, що найближчим часом
внесу до Верховної Ради цю законодавчу ініціативу», – сказав П. Порошенко.
Глава держави зауважив, що така норма матиме тимчасовий характер і
буде введена до стабілізації ситуації в країні.
Також Президент досить жорстко прокоментував ситуацію, яка
склалася в Мукачевому. «Ті, хто з кулеметів гатять на Закарпатті –
терористи, за якими б патріотичними шевронами вони не ховались», – сказав
П.
Порошенко
(Еспресо.TV
(http://espreso.tv/news/2015/07/15/poroshenko_khoche_zaproponuvaty_vvazhaty
_terorystamy_vsikh_nezakonno_ozbroyenykh_osib). – 2015. – 15.07).
***
Президент підписав Закон про механізм стимулювання
виробництва електроенергії з альтернативних джерел.
Президент П. Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких
законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва
електроенергії з альтернативних джерел енергії».
Законом запроваджуються механізми стимулювання виробництва
електричної енергії з альтернативних джерел енергії.
Зокрема, уточнюється обов’язок оптового ринку електричної енергії
України щодо купівлі у суб’єктів господарювання, яким встановлено
«зелений» тариф, та здійснення повної оплати вартості електричної енергії,
виробленої на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії
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за «зеленим» тарифом, з урахуванням надбавки до «зеленого» тарифу.
Побутовому споживачеві надається право на встановлення у своєму
приватному домогосподарстві генеруючої установки, призначеної для
виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або
енергії вітру, величина встановленої потужності якої не перевищує 30 кВт,
але не більше потужності, дозволеної до споживання за договором про
користування електричною енергією.
Уточнюється, що «зелений» тариф на електричну енергію, вироблену
генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлюється
єдиним для кожного виду альтернативного джерела енергії.
Крім того, скасовується використання тарифного коефіцієнта, що
застосовується для пікового періоду часу (для тризонної тарифної
класифікації), під час формування «зеленого» тарифу для суб’єктів
господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного
випромінювання, з геотермальної енергії, для приватних домогосподарств,
які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, з
енергії вітру, для суб’єктів господарювання, які експлуатують мікро-, мініабо малі гідроелектростанції.
Запроваджуються коефіцієнти «зеленого» тарифу для електроенергії,
виробленої
з
енергії
сонячного
випромінювання
об’єктами
електроенергетики, які вмонтовані на дахах та/або фасадах будинків,
будівель та споруд, без обмеження величини встановленої потужності; для
електроенергії, виробленої з енергії вітру об’єктами електроенергетики
приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не
перевищує 30 кВт; для електроенергії, виробленої з геотермальної енергії.
Диверсифікуються коефіцієнти «зеленого» тарифу для електроенергії,
виробленої з використанням альтернативних джерел енергії, для об’єктів або
його черг/пускових комплексів, що будуть введені в експлуатацію в ближчі
чотири роки. Крім того, у 1,8 разів збільшуються існуючі коефіцієнти
«зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з використанням
альтернативних джерел енергії, для об’єктів або його черг/пускових
комплексів, введених в експлуатацію по 31.03.2013 р. включно та з
01.04.2013 р. по 31.12.2014 р.
До 1 січня 2017 р. для суб’єктів господарювання, які виробляють
електричну енергію з енергії сонячного випромінювання наземними
об’єктами електроенергетики, величина встановленої потужності яких
перевищує 10 МВт, що були введені в експлуатацію до 1 липня 2015 р.,
встановлюються окремі коефіцієнти «зеленого» тарифу (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-pro-mehanizmstimulyuvannya-virobni-35644). – 2015. – 14.07).
***
П. Порошенко призначив заступником глави Адміністрації
Президента К. Єлісєєва, який віднині опікуватиметься в Адміністрації
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Президента зовнішньою політикою.
Глава держави підписав Указ про призначення К.Єлісєєва заступником
глави Адміністрації Президента.
В. Чалий, який раніше обіймав цю посаду, розпочинає роботу на посаді
Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах
Америки (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/petro-poroshenko-priznachiv-zastupnikomglavi-administraciyi-35649). – 2015. – 15.07).
***
15 липня Прем’єр-міністр України А. Яценюк здійснив робочий візит
до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
У середу, 15 липня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк в рамках
робочого візиту до Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної
Ірландії зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії Д. Кемероном.
А. Яценюк висловив вдячність уряду Об’єднаного Королівства та
особисто Д. Кемерону за потужну підтримку України: «Ми відчуваємо, що
ви підтримуєте український народ в нашій боротьбі проти російської агресії».
«Ви – один із лідерів у підтримці українського народу. І ми віримо, що
разом можемо створити історію успіху», – підкреслив глава уряду України.
Він сказав, що в України та Великої Британії «є багато спільного».
Колись, зазначив Прем’єр-міністр України, уряд Д. Кемерона ухвалив пакет
жорсткої економії: «І ви зробили вашу економіку справді процвітаючою і
потужною».
А. Яценюк підкреслив, що уряд України пішов на подібні кроки. Він
зазначив, що досвід обох країн допоможе «зробити світ кращим, щоб ЄС
залишався об’єднаним і щоб ЄС був одним із ключових у підтримці
територіальної цілісності та незалежності України».
Сторони домовилися про практичну співпрацю у справі реформування
правоохоронної системи та митної служби України.
Учасники зустрічі обговорили стан виконання Мінських домовленостей.
А. Яценюк наголосив на їх системному порушенні з боку очолюваних Росією
терористів.
Глави урядів України та Великої Британії домовилися про зміцнення
зусиль задля досягнення миру та захисту України.
Також під час зустрічі йшлося про організацію спільного українськобританського бізнес-форуму.
А. Яценюк запросив Девіда Кемерона відвідати Україну (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248334214&cat_id=2
44274130). – 2015. – 15.07).
***
У вівторок, 14 липня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк під час
робочого візиту до Оттави зустрівся з Прем’єр-міністром Канади
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С. Гарпером.
Глава уряду України підкреслив, що С. Гарпер є «справжнім другом
України»: «Ви багато зробили для збереження територіальної цілісності та
суверенітету української держави».
Він висловив вдячність очільнику канадського уряду за персональну
участь і сильну позицію щодо підтримки України – як економічної та
фінансової, так і політичної, «аби Україна стала дійсно процвітаючою
державою». «Ми відчуваємо, що канадський народ підтримує український
народ», – сказав А. Яценюк.
Глава уряду України також наголосив на важливості сильної позиції
Канади як країни-члена Великої сімки проти російської агресії: «Разом із
іншими нашими міжнародними друзями і партнерами ви лідируєте в
підтримці України в боротьбі проти очолюваних Росією терористів».
А. Яценюк також нагадав, що С. Гарпер уже тричі перебував із візитом у
Києві. Останнього разу глави обох урядів побували на тренуваннях
майбутніх патрульних поліцейських Києва. А. Яценюк висловив вдячність за
допомогу уряду Канади в створенні нової патрульної поліції та направлення
фахівців
для
проведення
тренувань
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248330175&cat_id=2
44276429). – 2015. – 14.07).
***
У вівторок, 14 липня, у рамках робочого візиту Прем’єр-міністра
України А. Яценюка до Оттави підписано документ про завершення
переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі між
Україною та Канадою.
Від імені уряду України документ підписала торговий представник
України Н. Микольська, від імені уряду Канади – представник Міністерства
закордонних справ, торгівлі і розвитку Канади – директор департаменту
доступу до ринків М. Хільдебранд.
Прем’єр-міністр України А. Яценюк підкреслив, що підписання цього
документа – це «відкриття нової сторінки у двосторонніх відносинах
України та Канади».
«Це має поглибити українсько-канадську співпрацю, збільшити наші
двосторонні інвестиції. Це ще один крок до того, щоб зробити наші країни
процвітаючими», – наголосив він. «У нас широкий порядок денний, потрібно
робити наступні кроки», – додав А. Яценюк.
Від імені уряду України він висловив вдячність уряду Канади за всі
зусилля на підтримку нашої держави.
Положення проекту Угоди про вільну торгівлю між Україною та
Канадою забезпечують, зокрема, поглиблення торговельного та економічного
співробітництва, у тому числі в частині торгівлі промисловими і
сільськогосподарськими товарами, захисту інтелектуальної власності,
регулювання державних закупівель.
Одразу після набрання чинності Угоди Канада відкриє українським
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експортерам вільний доступ до 98 % свого ринку товарів. Натомість Україна,
перш ніж лібералізувати ринок, повністю скасувавши імпортні мита, матиме
в розпорядженні перехідний період.
У довгостроковій перспективі для бізнесу Угода стане можливістю
диверсифікації торговельних потоків, стане поштовхом до модернізації
українських підприємств для виробництва товарів із високою доданою
вартістю
для
експорту
до
Канади
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248330464&cat_id=2
44276429). – 2015. – 14.07).
***
У вівторок, 14 липня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк у рамках
робочого візиту до Оттави провів зустріч із представниками канадських
ділових кіл.
Під час зустрічі були обговорені питання залучення канадських
інвестицій до України та збільшення двосторонньої торгівлі, насамперед –
зростання експорту українських товарів до Канади.
Для канадських інвесторів цікавими є енергетичний сектор, сфера
інформаційних технологій та виробництво харчових продуктів.
На зустрічі порушувалося питання необхідності проведення українськоканадської
інвестиційної
конференції
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248331013&cat_id=2
44274130). – 2015. – 14.07).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк у вівторок, 14 липня, у рамках
робочого візиту до Оттави зустрівся з представниками української
громади Канади.
Глава уряду України подякував представникам діаспори за підтримку
України. Він відзначив важливість їхньої роботи з просування інтересів
України в різних сферах.
Він висловив українській громаді Канади вдячність за допомогу в
реабілітації воїнів АТО, у справі гуманітарної допомоги, волонтерського
руху, активне обстоювання інтересів України у світі (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248330990&cat_id=2
44274130). – 2015. – 14.07).
***
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України заявляє про некоректне
трактування
слів
Прем’єр-міністра
України
А.
Яценюка
інформагентством Associated Press.
У матеріалі, опублікованому за підсумками інтерв’ю глави уряду
України на сайті інформаційного агентства Associated Press 13 липня,
допущено перекручення слів і вільне трактування висловлювання
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А. Яценюка стосовно подій у Мукачевому.
Наводимо витяг з інтерв’ю та повну цитату глави уряду:
«Журналіст: Що ви будете робити із ситуацією з Правим сектором? Ми
бачили дуже насторожуючі події навіть за останні 48 годин. Це група
бандитів? Як ви на це відповісте?
Арсеній Яценюк: Не йдеться про Правий сектор. Ідеться про корупцію
та контрабанду та зброю на вулицях. Ми повинні виправити три проблеми
відразу.
Журналіст: Але якщо є групи, які, припустімо, підтримують владу та
суверенітет країни, які викрадають людей…
Арсеній Яценюк: Ще раз наголошу. Вони підтримували контрабандистів
та контрабанду. І за злочини, які були вчинені, всі понесуть
відповідальність».
Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату
КМУ звертається до інформаційного агентства Associated Press виправити цю
помилку
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248328686&cat_id=2
44276429). – 2015. – 14.07).
***
13–14 липня в Брюсселі відбулося перше засідання Комітету асоціації
Україна – ЄС.
Українську делегацію на засіданні очолила заступник міністра Кабінету
Міністрів України, директор Урядового офісу з питань європейської
інтеграції Н. Гнидюк, делегацію Євросоюзу – управляючий директор
Європейської служби зовнішньої дії з питань Європи та Центральної Азії
Л.-Ф. Фернандес Де ла Пенья.
У рамках засідання Комітету асоціації обговорено широкий комплекс
питань
політичного,
торговельно-економічного
та
секторального
співробітництва. Було здійснено оцінку виконання Угоди про асоціацію, що є
дорожньою картою для імплементації реформ в Україні, та визначено
пріоритети ефективної взаємодії сторін з метою прискорення прогресу на
цьому напрямі.
Відбувся детальний обмін думками щодо розвитку ситуації в східній
Україні з окремим наголосом на її гуманітарному аспекті та систематичному
порушенні прав людини в результаті російської агресії. Європейська сторона
підтвердила відданість та готовність сприяти мирному розв’язанню
нинішньої ситуації на основі гарантування поваги до територіальної
цілісності та суверенітету України, як у контексті виконання Мінських угод,
так і шляхом реалізації політики невизнання незаконної анексії Росією
Автономної Республіки Крим.
Окрема увага була приділена реформам, які здійснюються українською
стороною у сфері забезпечення прав людини та верховенства права. Надано
оцінку боротьбі з корупцією, реформі зі зміцнення судової влади,
реформуванню сектору цивільної безпеки, реалізації
конституційної
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реформи, зокрема в частині децентралізації тощо, а також надано детальні
роз’яснення щодо алгоритму реалізації вказаних реформ.
У частині обговорення співробітництва у сфері юстиції, свободи та
безпеки сторони зосередили увагу на заходах, які здійснюються на виконання
Плану дій з візової лібералізації з метою запровадження безвізового режиму
для українських громадян.
Окрема увага була приділена проведенню структурних економічних
реформ в Україні, спрямованих на покращення інвестиційного та ділового
клімату, стабілізації економічно-соціальної ситуації в Україні, підвищення
добробуту громадян. Сторони підтвердили відданість початку тимчасового
застосування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з 1 січня
2016 р., що має вивести на новий рівень торговельно-економічні відносини
між Україною та ЄС.
Загалом проведення засідання Комітету асоціації дало змогу обговорити
взаємодію у понад двох десятках напрямів співробітництва між Україною та
ЄС, починаючи від співробітництва у сфері захисту навколишнього
середовища та освіти і закінчуючи діалогом в енергетичному та
транспортному секторах. Водночас участь у засіданні заступників міністрів з
питань європейської інтеграції практично всіх українських міністерств дала
можливість встановити прямі робочі контакти з партнерами з інституцій ЄС
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248329038&cat_id=2
44276429). – 2015. – 14.07).
***
Заступник міністра культури з питань європейської інтеграції
А. Вітренко взяв участь у першому засіданні Комітету асоціації Україна
– ЄС та в кластерній зустрічі, яка відбулася у Генеральному директораті
культури і освіти Єврокомісії.
У Брюсселі А. Вітренко представив звіт про виконання Міністерством
культури завдань, передбачених Планом заходів з імплементації Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Зокрема, відповідно до ст. 451 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
одним із пріоритетних завдань Міністерства культури Україні є опрацювання
питання участі України у програмі ЄС «Креативна Європа».
Станом на сьогодні тривають консультації з Європейською комісією
щодо узгодження проекту тексту Угоди між Україною та Європейською
комісією щодо участі України в програмі ЄС «Креативна Європа» та
практичного втілення програми. Очікується, що підписання документа буде
підготовлене орієнтовно у вересні – жовтні цього року.
У рамках виконання ст. 437 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
Міністерство культури України розробило проект концепції Українського
Інституту Тараса Шевченка, завданнями якого буде поширення інформації
про культуру України у світі, забезпечення присутності української культури
у світовому культурно-інформаційному просторі та сприяння просуванню
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національного культурного продукту на світовий ринок. По завершенні
громадського обговорення в червні поточного року відбулося публічне
представлення концепції за участі представників закордонних культурних
центрів, очікується створення робочої групи зі втілення концепції із
залученням представників державних установ та громадськості. До кінця
2015 р. планується ухвалення відповідного урядового акта щодо заснування
Українського Інституту Тараса Шевченка.
Відповідно до ст. 437-444 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
Мінкультури працює над створенням при міністерстві Ради реформ з метою
залучення міжнародного досвіду розбудови культурної політики. До участі в
ній запрошено експертів сфери культури з Франції, Польші, Грузії та Литви.
Триває робота з розроблення Довгострокової стратегії розвитку
української культури. Зокрема, проект Стратегії пройшов громадське
обговорення та доопрацювання з врахуванням найкращих пропозицій та
конструктивних зауважень до нього. Він також одержав схвальні відгуки
Бюро моніторингу та інституційного розвитку програми Європейського
Союзу – Східного Партнерства.
У подальшому передбачається розроблення проекту нормативноправового акта щодо затвердження Довгострокової стратегії розвитку
української
культури
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248330146&cat_id=2
44277212). – 2015. – 14.07).
***
Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний
протест у зв’язку з рішенням Генеральної прокуратури Російської
Федерації направити справу Н. Савченко для розгляду по суті в Донецький
міський суд Ростовської області.
Очевидно, що всі без винятку сфабриковані звинувачення щодо неї
будуть спростовані захистом під час судового засідання. Однак Росія за всяку
ціну прагне приховати політичну розправу над народним депутатом України,
членом делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи від уваги
міжнародної громадськості та правозахисних організацій.
Цим рішенням Росія вкотре продемонструвала свою віддаленість від
загальновизнаних принципів демократії, законності, верховенства права та
відкритості.
Ми також глибоко обурені фактом затвердження Генпрокуратурою РФ
додаткових абсурдних звинувачень, висунутих нещодавно Слідчим
комітетом РФ про начебто вбивство українкою громадян РФ І. Корнелюка та
А. Волошина (раніше Н. Савченко звинувачували лише в пособництві у
вбивстві цих осіб). При цьому російська сторона наполегливо зазначає, що ці
особи «були кореспондентами ВГТРК», але в обвинувальному висновку
згадка про їхню загибель під час виконання службових повноважень
(зокрема, журналістських) відсутня.
Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони
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негайно звільнити Н. Савченко та забезпечити повне виконання своїх
зобов’язань за міжнародним правом та Мінськими домовленостями
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248330016&cat_id=2
44277212). – 2015. – 14.07).

ПОЛІТИКА
В ЕС позитивно оценили выполнение Украиной плана по
либерализации визового режима.
В Европейском союзе (ЕС) позитивно оценили выполнение Украиной
Плана действий относительно либерализации визового режима. Об этом в
ходе встречи должностных лиц безвизового диалога Украина – ЕС заявил
генеральный директор ЕК «Миграция и внутренние дела» М. Рюте, передает
пресс-служба МИД Украины.
«В рамках заседания украинская сторона проинформировала о
результатах и предоставила информацию относительно мер, которые она
предпринимает с целью реализации рекомендаций Доклада Еврокомиссии о
выполнении Плана действий относительно либерализации ЕС визового
режима для Украины от 8 мая 2015 г. Сторона ЕС положительно отметила
работу, проведенную Украиной за время, прошедшее после обнародования
доклада, а также выразила надежду, что запланированные украинской
стороной шаги будут реализованы вовремя и обеспечат выполнение
рекомендаций, которые еще остались», – говорится в сообщении (РБК
Україна (http://www.rbcua.com). – 2015. – 15.07).
***
США используют свое влияние в Восточной Европе для решения
вопроса об увеличении поставок российского газа по реверсу в Украину. Об
этом заявил вице-президент США Д. Байден на инвестиционной
конференции «Украина – США» в Вашингтоне.
«Мы работаем с Украиной для обеспечения ее безопасности,
энергетической безопасности. Перед лицом России, прекратившей поставки
газа в прошлом году, мы работаем очень плотно», – сказал он.
По словам Д. Байдена, США и в дальнейшем будет содействовать
увеличению объема газового реверса в Украину.
«Премьер-министр Яценюк не даст соврать: мы работаем очень
интенсивно с восточноевропейскими лидерами с целью убедить соседей
Украины увеличить реверсные поставки газа в страну. Мы продолжим
попытки максимизировать эти поставки», – подчеркнул вице-президент
США (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 15.07).
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***
В Одесу 14 липня прибула з візитом оціночно-дорадча група НАТО.
Метою поїздки є розробка пілотного проекту з відновлення ВійськовоМорських сил України (ВМС), повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
Делегація НАТО та представники ВМС ЗСУ України на чолі з першим
заступником начальника штабу командування ВМС Збройних сил України
контр-адміралом Д. Тараном провели переговори щодо ознайомлення з
концепцією оперативних можливостей, розробки структури системи
управління, стандартів та вимог НАТО до підготовки сил.
По завершенню візиту будуть визначені пріорітети співробітництва
Україна – НАТО в розбудові та відновленні українських Військово-Морських
сил.
Нагадаємо, раніше НАТО заявляло про готовність надати всебічну
технічну підтримку Збройним силам України, зокрема сприяти відновленню
боєздатності українського флоту (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 15.07).
***
В НАТО призвали готовиться к худшему сценарию развития
событий на Донбассе. Об этом заявил заместитель помощника Генерального
секретаря НАТО по срочным вызовам безопасности Д. Ши в ходе
выступления на совместном заседании комитета по вопросам иностранных
дел и подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента в
Брюсселе, передает ЕС-Плюс. «Я доволен, что ЕС подготовил новый пакет
санкций (в отношении России. – Ред.). Теперь ЕС четко знает, что
предпримет в случае дальнейшей эскалации», – добавил представитель
НАТО.
Он также выразил надежду в том, что наличие такого пакета может быть
сдерживающим фактором в развитии конфликта на Донбассе.
Как ранее сообщалось, НАТО и США нарастили свои возможности на
приграничных с Украиной территориях, заявил посол Украины в США
Валерий Чалый.
Ранее газета New York Times сообщала о планах Вашингтона
разместить тяжелые вооружения, в том числе танки и боевые машины
пехоты, (БМП) в Восточной Европе в качестве шага «по сдерживанию
возможной российской агрессии в Европе» (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 15.07).
***
В Мукачево разблокировали трассу Киев-Чоп, которую закрыли
11 июля. Об этом сообщает Мукачево.net.
«После 5 дней блокады в четверг, 16 июля, наконец можно относительно
свободно проехать по трассе в пределах Мукачево, а также проехать по ней
из Мукачево в сторону Кольчино по участку, где произошла перестрелка
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11 июля. В то же время, по трассе в пределах Мукачево остаются блокпосты,
на которых правоохранители осматривают едва ли не каждую вторую
машину. Действуют также блокпосты, в том числе по улице Богдана
Хмельницкого, на которых правоохранители рекомендуют пользоваться
объездным путям», – говорится в сообщении. Въезд в село Лавки также
ограничен, автомобили пропускают в село и из него только после
тщательного осмотра. Ранее стало известно, что бойцы Правого сектора
отошли дальше от Мукачево в район села Лисарня (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3540081-spustia-piat-dnei-v-mukachevorazblokyrovaly-trassu-kyev-chop). – 2015. – 15.07).
***
Трьом членам «Правого сектору», затриманим за участь у подіях у
Мукачевому, суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою
без визначення розміру застави. Про це повідомив заступник начальника
управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ В. Гаврилюк,
передає УНН із посиланням на прес-службу Генпрокуратури.
На теперішній час встановлено 12 членів руху «Правий сектор», які
брали участь у подіях в Мукачевому, чотирьох з них затримано. Стосовно
них до суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді
взяття під варту.
«На даний час щодо 3 осіб судом задоволено клопотання слідчих і
обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення
розміру застави, щодо 1 особи на даний час клопотання розглядається», –
повідомив В.Гаврилюк.
Окрім того, у рамках досудового розслідування, за словами заступника
начальника управління ГПУ, як потерпілих допитано вісім осіб, дві особи
перебувають у реанімаційному відділенні.
За клопотаннями слідчих, погодженими процесуальними керівниками,
отримано дозволи суду щодо витребування даних, які підтверджують факт
в’їзду автомобілів з озброєними особами до вказаного міста, а також факт
проведення обстрілу з кулемета, встановленого на одному з автомобілів.
Також допитані як свідки більше 10 осіб із числа працівників
Мукачівського МВ УМВС України у Закарпатській області, які брали участь
в інциденті на автодорозі Київ – Чоп.
Станом на 15 липня 2015 р. проводяться спільні активні заходи щодо
встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення вказаного
кримінального правопорушення.
Досудове слідство триває (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 15.07).
***
Генеральная прокуратура сообщает об изъятии оружия и
боеприпасов в ходе обысков у участников движения «Правый сектор» и в
офисе организации в Ужгороде.
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Как сообщает в среду пресс-служба ведомства со ссылкой на начальника
управления по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры
В. Гаврилюка, обыски проводились в рамках расследования уголовного
производства о создании преступной организации и совершении
террористических актов в Мукачево (http://korrespondent.net/ukraine/3539804u-zakarpatskoho-pravoho-sektora-nashly-oruzhye-y-boeprypasy).
«В ходе досудебного расследования в уголовном производстве…
проведен ряд обысков по месту жительства членов движения “Правый
сектор” и в их офисе в Ужгороде», – сообщает пресс-служба.
Отметим, по словам лидера «Правого сектора» Д. Яроша, оружие попало
на Закарпатье еще до его запрета на вывоз бойцами вооружений из зоны
АТО.
Как сообщалось, накануне в ходе обысков людей нардепа М. Ланьо,
также причастного к событиям в Мукачево, было найдено оружие
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 15.07).
У людей, с которыми у представителей «Правого сектора» в
Мукачево произошел конфликт, во время обысков изъято огнестрельное
нарезное и гладкоствольное оружие, ручные гранаты, боевые патроны,
холодное и травматическое оружие.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила пресс-секретарь СБУ
Е. Гитлянская, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
«Во время проведения санкционированных обысков в помещениях лиц,
с которыми возник конфликт у “Правого сектора”, обнаружено и изъято
огнестрельное нарезное и гладкоствольное оружие, ручные гранаты, боевые
патроны, дальномер, устройства ночного виденья, холодное и
травматическое
оружие»,
–
сказала
она
(Цензор.нет
(http://censor.net.ua/p343831 Источник: http://censor.net.ua/p343831). – 2015.
– 14.07).
***
Радой с

16 июля под Верховной
утра собрались десятки
митингующих.
Под стенами парламента проходят три митинга, в частности, в
поддержку закона о реструктуризации валютных кредитов, за отсрочку
электронного администрирования НДС и против лидера «Радикальной
партии» О. Ляшко (http://korrespondent.net/ukraine/3539985-pod-radoi-s-utrasobralys-desiatky-mytynhuuischykh).
Координатор одной из акций А. Гарнат заявил, что активисты выступают
за отсрочку электронного администрирования налога на добавленную
стоимость (НДС). «Требование у нас – принятие депутатами законопроекта
2960, который предоставляет малому, среднему и крупному бизнесу шесть
месяцев отсрочки возвращения тестового режима», – цитирует его слова
РБК-Украина.
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Также возле Верховной Рады проходит митинг Кредитного Майдана,
который требует подписать закон о реструктуризации валютных кредитов.
«Мы выступаем за то, чтобы Гройсман подписал закон о реструктуризации
валютных кредитов», – сказал один из активистов.
Активисты третьего митинга протестуют против лидера Радикальной
партии О. Ляшко.
В целом под стенами Верховной Рады собралось около 200 человек.
Центральный вход в здание парламента охраняют сотрудники милиции и
Нацгвардии (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 16.07).
***
Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 36 кандидатів у
народні депутати по окружному виборчому окрузі № 205. Про це УНН
повідомили в прес-службі ЦВК.
14 липня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке
провела заступник голови комісії Ж. Усенко-Чорна. Розглянувши заяву
Радикальної партії Олега Ляшка, комісія скасувала реєстрацію кандидата в
народні депутати України Д. Блауша, висунутого цією партією, в
одномандатному виборчому окрузі № 205 на проміжних виборах народного
депутата України 26 липня 2015 р. У зв’язку із заявами про відмову
балотуватися скасовано реєстрацію ще 35 кандидатів у народні депутати
України, які балотувалися у вказаному окрузі в порядку самовисування.
Таким чином, станом на 14 липня 2015 р. на проміжних виборах
народного депутата України в ОВО № 205, які відбудуться 26 липня 2015 р.,
балотується 91 кандидат у народні депутати України (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 14.07).

ЕКОНОМІКА
ЕС согласился помочь Украине с оплатой за газ.
Европейский банк реконструкции и развития профинансирует закачку
газа в украинские подземные хранилища для обеспечения бесперебойного
транзита в ЕС в осеннее-зимний период. Об этом 14 июля сообщил глава
представительства ЕБРР в Украине Ш. Аджунер на брифинге в Харькове. По
его словам, с этой целью НАК «Нафтогаз Украины» получит кредит.
«Мы рассматриваем помощь в финансировании в размере
250–300 млн долл. и активно сотрудничаем в этом вопросе, чтобы в зимний
период у нас не было проблем. Это будет кредитный инструмент», – сказал
Ш. Аджунер.
Как известно, начиная с весны «Нафтогаз» пытался договориться с ЕС о
финансировании закачки газа в ПХГ, поскольку сама компания не в
состоянии обеспечить закупку необходимого для этих целей ресурса. При
этом руководство страны постоянно подчеркивает надежность газового
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транзита через Украину (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 14.07).
***
Нафтогаз договорился об импорте американского газа из Грузии.
Председатель правления НАК Нафтогаз Украины А. Коболев в рамках
первого Американо-украинского бизнес-форума подписал с представителями
американской компании Frontera Resources Corporation Меморандум о
взаимопонимании. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза Украины.
Стороны согласились сотрудничать в сфере инвестирования в разведку и
разработку нефти и газа Украины, а также по реализации проекта импорта
LNG из мощностей американской компании в Грузии. Подтвержденные
запасы природного газа компании в Грузии составляют около
300 млрд куб. м.
Меморандум вступает в силу с даты его подписания и действует в
течение двух лет.
Frontera
Resources
Corporation
–
международная
компания,
занимающаяся разведкой и добычей газа и нефти, была основана в 1996 г.
Стратегия компании заключается в поиске перспектив по добыче
углеводородов на рынках стран Восточной Европы, которые принадлежат к
Черноморскому бассейну.
Напомним, ранее сенатор-республиканец Д. Маккейн заявил, что через
два года США смогут поставлять газ в Украину и другие европейские страны
(Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 14.07).
***
Первый этап очищения банковского рынка, который длится с
середины 2014 г., близится к завершению. Об этом сообщила глава
Национального банка В. Гонтарева на заседании профильного финансового
комитета Верховной Рады.
«За последний год нам удалось сделать то, что должно делаться на
протяжении предыдущих двадцати лет. Банковский сектор уже очищен и
оздоровлен. Сейчас усиливается его капитализация, реформируется система
банковского надзора, продолжается совершенствование законодательной
базы», –утверждает председатель НБУ.
Вместе с тем, по ее словам, уже начат второй этап реформирования
банковского сектора, так называемая перезагрузка.
«Его основными задачами на сегодня являются: восстановление доверия
к финансовому рынку Украины; усиление защиты прав и интересов
кредиторов и потребителей финансовых услуг; развитие финансовых
инструментов и инфраструктуры финансового рынка», – рассказала
журналистам В. Гонтарева.
Относительно третьего этапа глава Нацбанка отметила, что во втором
полугодии следующего года регулятор намерен перейти к этапу устойчивого
развития банковской системы.
Помимо прочего, В. Гонтарева напомнила, что к концу 2015 г.
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Национальный банк намерен завершить начатый процесс по переходу к
прозрачной структуре собственности, идентификации связанных с банками
лиц.
По ее словам, к этому времени Нацбанк внедрит постоянно
действующую систему диагностики качества активов банков и адаптирует
нормативную
базу к европейским
стандартам
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 15.07).
***
Национальный банк намерен исключить из законодательства
требование по регистрации уставов банков.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал
директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования
Национального банка Л. Антоненко. Он сообщил, что ранее НБУ изготовил
угловой штамп с его фамилией, что позволило не согласовывать уставы
банков с первым заместителем главы Нацбанка. При этом Л. Антоненко
отметил, что в настоящее время регулятор работает над тем, чтобы вообще
исключить требование о регистрации устава банка из закона.
«Нацбанк должен согласовывать лишь изменение уставного капитала и
смену местонахождения банка, причем информация о местонахождении
совсем не обязательно должна попадать в устав (для всех остальных АО,
кроме банков, мы уже отменили это с мая 2016 г.). Все остальное банки
могут вписывать в свой устав по собственному усмотрению», – считает
представитель НБУ. По его мнению, регулятор должен иметь право
потребовать изменения положения устава, если оно противоречит
законодательству, тогда как перерегистрация каждого изменения вполне
бессмысленна, и от нее отказались, например, в том же Казахстане.
Как сообщало агентство, ранее Международный валютный фонд отказал
Национальному банку в отмене регистрации кредитных договоров с
нерезидентами (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 15.07).
***
Министр финансов Н. Яресько заявила, что рента на добычу
природного газа в Украине будет снижена в среднем вдвое – до 29–14 % с
нынешних 55–28 %, в зависимости от глубины добычи. Об этом она
сообщила в ходе украинско-американской инвестиционной конференции в
США, пишет ЛІГАБізнесІнформ.
«Мы решили сократить ренту приблизительно на 50 % с 1 октября
текущего года, и даже больше для новых скважин, которые будут пробурены
с 1 января 2016 года», – сказала она.
В свою очередь пресс-служба Минфина сообщила, что для новых
скважин с 1 января 2016 г. предлагается ввести рентные ставки на уровне
20 % и 10 % в зависимости от глубины добычи с сохранением существующей
ставки налога на прибыль и дополнительного налога в размере 30 %.
Снижение ставок ренты, по оценкам министерства, к 2025 г. поможет
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повысить добычу газа частными компаниями до 8,5 млрд куб. м в год, с
нынешних 3,5 млрд куб. м.
«К 2035 году эти шаги должны повысить уровень собственной добычи
до 11 млрд куб. м ежегодно», – говорится в пресс-релизе (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 14.07).
***
З початку липня поточного року у Європу територією України
транспортовано понад 3 млрд куб. м газу. Про це на своїй сторінці у
Facebook повідомив начальник відділу зв’язків із громадськістю та пресою
ПАТ «Укртрансгаз» М. Білявський, передає УНН.
«За 14 днів липня для європейських споживачів протранспортовано
більше 3 млрд куб. м природного газу. Щодоби через вітчизняну
газотранспортну систему до країн Європи транспортується близько
210 млн куб. м», – повідомив М. Білявський.
Він зазначив, що традиційно всі заявки виконуються своєчасно та в
повному обсязі.
Нагадаємо, на 1 липня заявка «Газпрому» на транспортування газу до ЄС
становила 225 млн куб. м.
Зазначимо, Україна в січні – травні 2015 р. зменшила обсяги транзиту
природного газу до Європи і Молдову на 23,5 % (на 7,18 млрд куб. м)
порівняно з аналогічним періодом 2014 р., до 23,364 млрд куб. (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 15.07).
***
Положительное сальдо внешней торговли за январь – май составило
909,2 млн дол. Об этом сообщает Государственная служба статистики
Украины.
Как отмечается, за аналогичный период прошлого года положительное
сальдо составило 364,7 млн дол.
Экспорт товаров составил 15 млрд 437,4 млн дол., импорт –
14 млрд 528,2 млн дол. По сравнению с январем – маем 2014 г. экспорт
сократился на 35,9 % (на 8 млрд 663,8 млн дол.), импорт – на 38,8 %
(на 9 млрд 208,3 млн дол.).
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,06 (за пять
месяцев 2014 г. – 1,02). Внешнеторговые операции проводились с
партнерами из 205 стран мира.
Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза составил
5 млрд 164,6 млн дол., или 33,5 % от общего объема экспорта, и уменьшился
по сравнению с январем – маем 2014 г. на 35,9 %.
Импорт товаров из стран ЕС составил 6 млрд 154,2 млн дол., или 42,4 %
от общего объема, и уменьшился против января – мая 2014 г. на 25,6 %
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 15.07).
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***
Бизнесмены США и Украины подписали ряд крупных сделок – А.
Абромавичус.
Во время двустороннего делового форума в Вашингтоне, который
состоялся в понедельник, 13 июля, бизнесмены Соединенных Штатов
Америки и Украины подписали ряда крупных сделок. Со стороны
американских инвесторов есть большой интерес к Украине. Во время форума
уже было объявлено о нескольких соглашениях. Об этом сообщил министр
экономического развития Украины А. Абромавичус.
Так, в частности, по словам министра, американский фонд прямых
инвестиций Horizon Capital объявил о вложении средств в крупнейший
украинский портал электронной торговли rozetka.ua. В то же время компания
Amazon.com также объявила об инвестициях в строительство порта в
Украине. В ближайшее время будет также объявлено еще, как минимум, о
трех крупных соглашениях, – заверил украинский министр, добавив, что
такое развитие событий очень позитивно. По его мнению, в основном,
инвесторы интересуются сельским хозяйством, сферой высоких технологий,
в том числе в промышленности оборонного назначения (УРА-Информ
(http://ura-inform.com). – 2015. – 14.07).
***
За фактами корупції розпочато 350 кримінальних проваджень –
ДФС.
За фактами вчинення посадовими особами ДФС злочинів у сфері
службової діяльності в першому півріччі 2015 р. порушено 350 кримінальних
проваджень, з яких 302 – за матеріалами підрозділів Головного управління
власної безпеки ДФС. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу
ДФС.
Для з’ясування причин і обставин вчинення посадовими особами
можливих корупційних та інших правопорушень у сфері службової
діяльності в ДФС провели майже 2,4 тис. службових розслідувань і
перевірок, за результатами яких до дисциплінарної відповідальності
притягнуто 397 посадових осіб, 142 працівника звільнено.
«Водночас підрозділами власної безпеки органів ДФС перевірено 148
повідомлень щодо можливих неправомірних дій посадових осіб, що
надійшли на антикорупційний сервіс “Пульс”, з них підтвердилися 21. За
результатами перевірок до дисциплінарної відповідальності притягнуто 1
посадову особу, 12 особам винесено офіційні попередження про
неприпустимість дій, які можуть призвести до порушень антикорупційного
законодавства, та розпочато 2 кримінальних виробництва», – зазначили в
повідомленні.
Додамо, що в ДФС перевірили понад 860 скарг та звернень фізичних та
юридичних осіб щодо можливих неправомірних дій, з яких
236
підтвердилися
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 15.07).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Chevron отказался от добычи сланца в Украине.
Представительство «Шеврон Юкрейн Б.В.» (Chevron Ukraine BV)
объявило о прекращении своей деятельности. Об этом говорится в
сообщении представительства в газете «Урядовый курьер», передает УНН.
Соответствующее решение было принято советом директоров «Шеврон
Юкрейн Б.В.» 2 июля 2015 г. Других подробностей в сообщении не указано.
Как сообщалось ранее, компания «Шеврон Украина Б.В.» и ООО «Надра
Олесская» 5 ноября 2013 г. подписали соглашение о разделе продукции
(СРП) по добыче углеводородов на Олесской площади (Львовская и ИваноФранковская обл.). Предполагалось, что Chevron на первом этапе (первые
два-три года) направит на сейсмику, разведку и бурение скважин около
350 млн дол.
Однако затем появилась информация о возможном выходе американской
компании из проекта, а заместитель главы Администрации Президента
Украины В. Чалый (на днях назначен послом в США) в конце декабря 2014 г.
подтвердил информацию о планах Chevron выйти из проекта по освоению
Олесской площади (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 15.07).
***
Сегодня министр финансов Украины Н. Яресько проведет в
Вашингтоне первые прямые переговоры с комитетом частных
кредиторов с целью достижения соглашения о реструктуризации
еврооблигаций.
Как пишет американская The Wall Street Journal, сегодняшние
переговоры могут стать «решающими в свете предстоящего 24 июля Украине
погашения 120-миллионного купона по еврооблигациям».
Представитель украинской делегации сказал газете, что Киев может
произвести эти выплаты и избежать дефолта, если стороны преодолеют
разногласия на переговорах в среду.
«Если у нас будет достигнут серьезный прогресс, то, думаю, мы сможем
произвести платеж», – сказал он.
В случае просрочки платежа Украина окажется лишь в ситуации
технического дефолта, считают украинские чиновники.
«Технический дефолт – это ни в коей мере не конец для страны, а начало
реструктуризации. Это отрежет нас от публичных рынков на какой-то период
времени, но мы к этому были готовы с самого начала», – сказал WSJ министр
экономики Украины А. Абромавичус.
Просрочка не окажет большого негативного воздействия на банки, если
в конце концов будет достигнуто соглашение о реструктуризации и Киев
сможет выплатить по графику сентябрьские 500 млн дол. по еврооблигациям,
сказал газете другой неназванный украинский чиновник.
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Кредиторы в свою очередь считают, что и без списания основной суммы
Украина сможет уложиться в требуемые МВФ параметры долговой нагрузки,
и
предлагают
длительную
отсрочку
выплат
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 15.07).
***
Н. Яресько сообщила подробности переговоров с МВФ.
Международный валютный фонд продолжает настаивать на выполнении
своих условий для предоставления Украине нового кредита. Об этом
сообщила министр финансов Н. Яресько в интервью информагентству
Укринформ. По ее словам, об этом шла речь в ходе встречи с первым
заместителем главы МВФ Д. Липтоном в Вашингтоне.
«Мы говорили о выполнении Украиной программы МВФ, о том, что
мешает нам осуществлять следующие шаги вперед, о предварительных мерах
и структурных маяках, которые остаются все еще непринятыми в Верховной
Раде», – сказала она.
Речь шла также о состоянии переговорного процесса и последующих
шагах относительно реструктуризации с частными кредиторами Украины,
отметила Н. Яресько. «Мы также обсудили риски некоторых предложенных
популистских законопроектов, один из которых, к сожалению, был принят –
это закон № 1558-1 о реструктуризации обязательств по валютным кредитам.
Однако поскольку встреча была очень короткой, мы обсудили все только в
общих чертах», – уточнила она.
По словам главы Минфина, Украина может ожидать следующий транш
от МВФ только когда сделает ранее намеченные шаги: «Это принятие
законопроекта по улучшению возможностей НАК Нафтогаз Украины
собирать дебиторские задолженности у госпредприятий, а также снятие
мораториев на принудительное взыскание имущества должников. Речь идет
также о двух антикоррупционных законопроектах. Кроме того, нужно
доказать, что мы и в дальнейшем имеем существенный прогресс в
переговорах с нашими кредиторами. На этом все».
Что касается сроков выполнения условий МВФ, то все зависит от
законодательной активности ВР, подчеркнула Н. Яресько. «Нам надо успеть
до того, как в августе в МВФ начнется период отпусков. Если не удастся, то
рассмотрение нашего вопроса будет перенесено на более поздний период. А
сессия Верховной Рады в июле осталась только на этой неделе. Таким
образом, уже через несколько дней мы будем знать, выполняем ли свои
обязательства
перед
МВФ»,
–
резюмировала
она
(Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 14.07).
***
Фонд гарантирования вкладов физических лиц обратился к
Национальному банку Украины с предложением ликвидировать
неплатежеспособный банк Киевская Русь. Об этом говорится в сообщении
Фонда.
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«В связи с окончанием срока действия временной администрации в
банке Киевская Русь, утвержден наименее затратный способ вывода
неплатежеспособного банка с рынка – его ликвидация с возмещением со
стороны Фонда средств по вкладам физических лиц», – отмечается в
сообщении.
При этом, в связи с необходимостью формирования полного списка
вкладчиков банка Киевская Русь, которые имеют право на возмещение
средств в рамках гарантированной суммы (200 тыс. грн), с 13 июля выплаты
вкладчикам банка, которые осуществлялись ранее, будут приостановлены.
Выплаты будут возобновлены не позднее чем через семь дней после
принятия решения Нацбанком о ликвидации банка, и не будут зависеть от
срока окончания банковского договора.
Временная администрация в банк Киевская Русь была введена 19 марта
2015 г. Тогда банк был отнесен Национальным банком Украины к категории
неплатежеспособных.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 24 июня
выплатил вкладчикам неплатежеспособного банка Киевская Русь
213,166 млн грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 15.07).
***
Тысячи вкладчиков Дельта Банка попали в поле зрения
правоохранительных органов, поскольку их действия могут быть
квалифицированы как дробление вкладов. Об этом сообщил заместитель
директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц А.
Оленчик, пишет FinMaidan.
Он рассказал, что на этапе выплаты компенсаций вкладов в
обанкротившемся Дельта Банке ФГВФЛ сформировал так называемые
«серые» и «черные» списки вкладчиков, депозиты которых дробились
буквально в считанные дни до введения в банк временной администрации.
«Мы приняли решение выделить счета с признаками дробления в “серый
список” и временно заблокировали выплаты по ним. В этот список попали
около 18 тысяч человек», – сказал А. Оленчик.
После дополнительного анализа около тысячи счетов, по которым сняты
подозрения, уже разблокированы, сообщил представитель ФГВФ
Л. Информация же по операциям, где очевидны признаки дробления для
получения компенсаций, будет передана правоохранительным органам.
Большинство сомнительных операций, по словам представителя
ФГВФЛ, подпадает под определение «мошенничество» (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 15.07).
***
Греция не провела очередной платеж по кредиту МВФ.
Правительство страны пропустило проплату и в этом месяце в размере
456 млн евро, который требовалось провести в понедельник, 13 июля. Как
заявил официальный представитель фонда Д. Райс, по состоянию на
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сегодняшний день общая задолженность Афин перед МВФ составляет
2 млрд евро.
При этом он заверил, что совет директоров фонда проинформирован о
том, что Греция не осуществила платеж уже второй месяц подряд. Запрос от
греческого правительства на продление срока погашения долга, как
ожидается, будет рассматриваться советом директоров в предстоящие
недели, пояснил Д. Райс (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015. –
14.07).
***
Міжнародний валютний фонд виступив з різкою критикою
фінансової угоди, досягнутої між Грецією і іншими країнами єврозони,
передає УНН із посиланням на ВВС.
Представник МВФ заявив, що реформи, які Греція пообіцяла провести
для отримання фінансової допомоги, нереалістичні.
За його словами, у найближчі два роки зовнішній борг Греції вдвічі
перевищить ВВП країни, і завдання, поставлені в угоді в частині зростання
грецької економіки, недосяжні.
Справитися з грецьким боргом можна тільки за рахунок заходів, які
значно виходять за рамки тих, які готовий розглядати Євросоюз, стверджує
МВФ.
Заява представника МВФ може сильно перешкодити прем’єр-міністрові
Греції А. Ціпрас отримати схвалення умов досягнутої угоди в грецькому
парламенті (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 15.07).
***
Госдолг Италии достиг исторического максимума.
Причинами негативного рекорда стали увеличение денежной
наличности, падение курса евро и изменения на рынке государственных
облигаций
Размер государственного долга Италии в мае текущего года побил
очередной рекорд и достиг исторического максимума – 2,218 трлн евро,
сообщил во вторник центральный банк страны, пишут РИА Новости.
Предыдущий негативный рекорд был установлен ровно год назад, в мае
2014 г., когда государственная задолженность составила 2,166 трлн евро.
С начала 2015 г. госдолг Италии увеличился на 83,3 млрд евро (на
3,9 %). Только в течение мая долговая нагрузка возросла сразу на 23,4 млрд
евро. Из статистических документов центробанка следует, что рост госдолга
был связан с увеличением денежной наличности, падением курса евро и
изменениями на рынке государственных облигаций.
Согласно данным Статистического управления ЕС, опубликованным в
апреле, госдолг Италии составил 132,1 % от ВВП страны. По этому
показателю Италия уступает в Евросоюзе только Греции (177,1 %). Госдолг
Италии превысил 130 % от ВВП еще в I квартале 2013 г. (Минфин.com.ua
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(http://minfin.com.ua). – 2015. – 14.07).
***
Дефіцит бюджету США в цьому році становитиме 455 млрд дол.,
що на 128 млрд менше, ніж очікувалося в лютому. Про це йдеться в
поширеному проміжному огляді за підписом директора керівника
адміністративно-бюджетного управління Білого дому Ш. Донована, передає
УНН із посиланням на ТАСС.
За його словами, у поточному році дефіцит становитиме 2,6 % від ВВП,
що «практично на 30 млрд менше показника дефіциту в минулому році і на
128 млрд менше, ніж прогнозувалося в лютому». У Білому домі також
підтверджують, що політика президента США Б. Обами «дозволить зберегти
дефіцит на низькому рівні і стабілізувати борг».
Крім того, очікується, у наступні три роки нестача коштів у бюджеті
продовжить знижуватися до рівня 2,4–2,2 % від ВВП.
Укладачі даної доповіді також відзначають, що за останні 64 місяці в
приватному секторі США було створено 12,8 млн робочих місць.
Таким чином, починаючи з 2014 р., рівень безробіття опустився до 5,3 %
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 15.07).
***
Экономика Китая возросла на 7 % во II квартале. Правительство
страны совершило несколько верных ходов в рамках макрорегуляции.
Госстатбюро Китайской Народной Республики опубликовало отчет, в
соответствии с которым валовой внутренний продукт страны во II квартале
текущего года показал рост на 7 %, сообщает Газета.Ru.
«В первой половине 2015 года, столкнувшись со сложными внутренними
и внешними экономическими факторами, ЦК Партии придерживался линии
“движения вперед к сохранению стабильности” и совершил несколько
верных ходов в рамках макрорегуляции, подтолкнув систему к реформам и
институционным инновациям», – отмечается в докладе.
По итогам прошлого года ВВП Китая возрос на 7,4 %, что стало самым
худшим показателем за последние почти 25 лет. Кроме того, впервые с 1998
г. власти Китая не смогли достичь поставленной цели, которая была на
отметке 7,5 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 15.07).
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