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У ЦЕНТРІ УВАГИ
В Україні офіційно розпочато виборчу кампанію
В Україні в суботу, 5 вересня, стартувала виборча кампанія з чергових
виборів депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів, які
відбудуться 25 жовтня, передає УНІАН.
При цьому місцеві вибори не проходитимуть на тимчасово окупованих
територіях у 125 населених пунктах Донецької області та 146 – Луганської
області.
Так, у Луганській області вибори не пройдуть, зокрема, в Алчевську,
Антрациті, Брянці, Кіровську, Краснодоні, Красному Лучі, Луганську,
Первомайську, Стаханові. У Донецькій області – Горлівці, Донецьку,
Єнакієвому, Торезі, Шахтарську.
У Києві вибори депутатів районних рад призначені на 27 березня 2016 р.
«Комісією прийнято до відома, що вказане оголошення про початок
виборчого процесу чергових місцевих виборів не стосується окремих
виборів. А саме... депутатів районних у місті Києві рад, перші вибори яких,
згідно з рішенням Київської міської ради від 23 липня 2015 р. № 787/1651
“Про управління районами міста Києва”, призначені на 27 березня 2016 р.», –
повідомили в ЦВК.
Нагадаємо, Президент України П. Порошенко 4 вересня підписав Закон
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації
проведення перших виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів». Законом, який Верховна Рада прийняла 4 вересня, вносяться
зміни до ст. 14, 24 Закону України «Про місцеві вибори», ст. 7 і 8 Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» і викладено
ряд положень у розд. II «Перехідні положення».
Документом змінюється порядок утворення об’єднаних територіальних
громад. Зокрема, об’єднана територіальна громада вважається створеною з
дня набрання чинності рішень усіх рад, які прийняли рішення про
добровільне об’єднання, або з моменту набрання чинності рішення про
підтримку добровільного об’єднання територіальних громад на місцевому
референдумі за умови відповідності таких рішень висновкам Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласної державної адміністрації.
Повноваження призначати перші вибори об’єднаної територіальної
громади передані Центральній виборчій комісії.
Також узгоджені за часом процедури об’єднання громад з виборчим
процесом на чергових місцевих виборах, зокрема забезпечено проведення 25
жовтня 2015 р. перших місцевих виборів в об’єднаних територіальних
громадах, рішення про створення яких і призначення в них перших місцевих
виборів було ухвалене після 14 серпня 2015 р. або перші місцеві вибори в
яких
не
були
призначені
(News.ru
(http://www.newsru.ua/ukraine/05sep2015/start.html). – 2015. – 5.09).
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Президент: мінські домовленості довели, що події на Донбасі –
не внутрішній конфлікт, а пряма агресія Росії
Президент П. Порошенко наголошує, що ключовою роллю мінських
домовленостей було те, що супротивнику не вдалося представити події на
Донбасі як внутрішній конфлікт. «Це не є внутрішній конфлікт. 5 вересня
весь світ побачив, а ми успішно довели – це є пряма агресія Російської
Федерації проти вільної суверенної незалежної Держави Україна», – заявив
Президент, коментуючи на прохання журналістів перший рік від досягнення
перших домовленостей у Мінську.
Глава держави наголосив на тому, що сам формат мінських
домовленостей, до якого були залучені Україна, Росія та Європа, доводив, що
це не є внутрішній конфлікт.
За словами Президента, мінські домовленості були забезпечені
«нормандським форматом». «“Нормандський формат” – це не лише
керівництво Німеччини та Франції, які забезпечують підтримку позиції
України. “Нормандський формат” – це потужна світова проукраїнська
коаліція, бо лідери країн Євросоюзу, і це зафіксовано рішенням Ради
Європейського Союзу, створили чітку трансатлантичну координацію, щоб
наші партнери з-за Атлантичного океану – Сполучені Штати Америки,
Канада – також стояли на українському боці. Сьогодні весь світ, починаючи
від Японії, Австралії, Нової Зеландії і завершуючи США та Канадою, на
нашому боці», – заявив П. Порошенко.
Президент зазначив також, що мінські домовленості зруйнували
незаконні вибори, які були проведені 2 листопада 2014 р. з брутальним
порушенням усіх норм ОБСЄ та які не були ніким у світі визнані.
За словами глави держави, крихке припинення вогню, яке вже тиждень
зберігається на Донбасі, пов’язано з тим, що Україна успішно імплементує
мінські домовленості. Прийняття надзвичайно важливих міжнародних
рішень – продовження санкцій по відношенню до Росії Європейським
Союзом та запровадження нових санкцій з боку США. Результат –
припинення вогню, що означає, що альтернативи мінським домовленостям не
існує, зазначив П. Порошенко.
Президент наголосив, що тільки мінські домовленості дадуть змогу
повернути ці території Україні, припинити окупацію, вийти на українські
кордони, звільнити заручників, які незаконно утримуються як на окупованих
територіях, так і в Російській Федерації.
Глава держави наголосив на важливості ролі ОБСЄ в мінському процесі
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-minski-domovlenosti-doveli-shopodiyi-na-donbasi-n-35930). – 2015. – 5.09).
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Президент наголошує на необхідності роз’яснення
сутності конституційних змін: Ми більше нікому
не дамо обдурити людей
Президент заявляє про необхідність широкого роз’яснення сутності
конституційних змін щодо реформи децентралізації, схваленої Верховною
Радою в першому читанні, з тим, щоб на виконання мінських домовленостей
конституційні зміни відбулися до кінця цього року.
«Зараз ніхто не буде прискорювати прийняття змін до Конституції у
другому читанні. Саме зараз ми і маємо провести роз’яснювальну роботу –
що таке децентралізація», – зазначив глава держави в інтерв’ю трьом
національним телеканалам. За словами Президента, має бути відповідна
роз’яснювальна література, в областях – проведено широкі заходи, «щоб
люди, кожен, мали можливість переконатися, що ні в якому разі його не
обдурюють, що децентралізація – це наближення влади до людей, передача
значного фінансового ресурсу територіальним громадам …і більша
відповідальність влади».
Щодо пункту про особливості місцевого самоврядування в деяких
районах Донецької та Луганської областей, Президент наголосив, що він
насправді працює на укріплення держави. Чинна Конституція містить
положення про можливість особливого статусу для окремих міст, і
конституційними змінами ця стаття, навпаки, ліквідовується, зазначив
П. Порошенко. «Більше немає у нас параду суверенітетів. Немає у нас ніяких
окремих статусів. Замість цього ми кажемо, що у нас будуть особливості
місцевого самоврядування для окремих районів Донецької і Луганської
областей, які зараз знаходяться під окупацією», – наголосив Президент.
Коментуючи події 31 серпня біля Верховної Ради, коли під час розгляду
в парламенті конституційних змін щодо децентралізації сталася бійка, глава
держави наголосив: «Ми, навпаки, захистили місцеве самоврядування, а
народ ці політикани намагались обдурити».
Говорячи про ті події, Президент наголосив: «Мета була – не
Конституція. Мета була дестабілізація ситуації в країні».
Глава держави висловив упевненість у тому, що голосування за
законопроект конституційних змін щодо децентралізації у другому читанні
відбудеться вже після виборів. «Фактор місцевих виборів більше не буде
тиснути на ті чи інші політичні сили. Графік буде дуже розумно
вибудований. Нікому це зробити не дамо», – заявив П. Порошенко.
Коментуючи питання про майбутнє коаліції, Президент зазначив:
«Насправді зараз йдеться не про збереження коаліції. Мова йде про
збереження України. Рятування її від тієї руїни, яка була у XVII ст., від того,
що відбувалося на початку XX ст., коли були фантастичні мрійники
Вінниченко, Грушевський, інші, коли була російська агресія, і чвари
всередині залишили країну незахищеною перед російською агресією.
Я, як Президент, гарант Конституції і Верховний головнокомандувач,
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думаю передусім про національну безпеку та збереження країни. А
збереження коаліції є лише інструментом збереження країни».
Президент зазначив, що чотири політичні сили заявили про те, що
залишаються в коаліції. «Одна політична сила прийняла рішення вийти з
коаліції, приєднатися до опозиційного блоку і звідти “мочити” владу. Це – її
вибір. Це, в тому числі, пов’язане і з активізацією олігархів, які, бачачи
перспективу рішучої боротьби влади, я вам це обіцяю, проти олігархів,
вирішили у такий спосіб захистити свої інтереси – через використання
державних підприємств або підприємств з державним пакетом власності,
через неплатежі податків, через грабування людей. Я цього робити не
дозволю. Впевнений, що і парламент, і суспільство мене в цьому
підтримають», – заявив П. Порошенко.
Президент наголосив на тому, що «Конституція – не питання коаліції,
питання всієї Верховної Ради і всього українського народу» (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/prezident-nagoloshuye-na-neobhidnostirozyasnennya-sutnosti-35935). – 2015. – 6.09).

Виступ Президента України П. Порошенка за результатами
зустрічі з директором-розпорядником МВФ К. Лагард
Вельмишановна пані Лагард,
Пані та панове,
Сьогодні мені дуже приємно вітати в Києві директора-розпорядника
Міжнародного валютного фонду пані К. Лагард.
Цей візит має виключно важливе символічне значення. Бо підтримка
України з боку Міжнародного валютного фонду в ці непрості часи є
надзвичайно важливою.
Впевнений, що ця відверта розмова, яка у нас сьогодні відбулась,
домовленості, які сьогодні досягнуто з широкого кола питань взаємодії
України та фонду, зможуть ще прискорити нашу співпрацю.
Рішення Ради директорів МВФ від 31 липня 2015 р. щодо виділення
Україні 1,7 млрд дол. підтримки разом з 5 млрд, які ми отримали в цьому
році, фактично сформували потужний фінансовий фундамент для проведення
реформ в Україні. Я хочу нагадати, що лише в лютому золотовалютні
резерви України складали 5 млрд дол. І саме цим, разом з військової агресією
проти України, була пов’язана потужна дестабілізація на фінансовобанківському та валютному ринках. Лише ефективна співпраця і професійні
дії нашої української команди і команди Міжнародного валютного фонду
рішуче змінили ситуацію, і сьогодні золотовалютні резерви України
складають вже 12,7 млрд дол., і ми врешті-решт досягли значної стабілізації в
банківському секторі і курсовій політиці.
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Це все результати реальної успішності у виконанні Програми фонду
«Механізм розширеного кредитування».
Хочу наголосити, що до сьогоднішнього дня ми отримали лише 38 % від
загальної програми фонду, і ми домовилися про чіткий графік дій. Зараз, уже
у вересні, до нас приїжджає місія Міжнародного валютного фонду, яка
продовжить свою роботу до 2 жовтня, за підсумками роботи місії, я
сподіваюсь, вони будуть успішними, бо ми рішуче налаштовані на реформи,
ми домовились, що вже в жовтні можуть бути подані пропозиції на засідання
Ради директорів Міжнародного валютного фонду.
Пані Лагард високо оцінила успішність проведення переговорів з
держателями суверенних боргових цінних паперів України, укладення угоди
про реструктуризацію, яку здійснила українська урядова команда. Підтримка
фонду у досягненні цієї домовленості відіграла, можливо, ключову роль, і я
дякую за це пані Лагард.
Ми проговорили, що ця угода дасть змогу значно покращити
платоспроможність нашої держави, покращить платіжний баланс і допоможе
відповідати тим критеріям, які були визначені при проведенні переговорів, у
тому числі з Міжнародним валютним фондом.
Я вважаю, що це буде також сприяти досягненню домовленостей з
іншими кредиторами, якщо ми досягнули цих результатів зараз.
Шановні пані та панове,
Ця програма з Міжнародним валютним фондом є дуже ретельно
проробленим каркасом системних реформ в нашій державі. Ми говорили з
пані Лагард і про податкову реформу, яку ми нещодавно обговорили на
Національній раді реформ. Ми домовились, що вона має бути комплексною,
враховувати і показники державного бюджету, і інші структурні реформи в
нашій країні.
Окремо ми обговорили питання прискорення і підтримки приватизації і
покращення управління державними активами. Впевнений, що інформація,
якою ми поділилися про запуск Національного антикорупційного бюро, про
оновлення прокуратури, і вже з 5 вересня була започаткована ця надзвичайно
важлива програма.
Ми обговорили окремо тему фінансового оздоровлення НАК «Нафтогаз
України»; відновлення стабільності та довіри у фінансовому і банківському
секторах нашої держави. Впевнений в тому, що весь цей комплекс заходів
суттєво сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості нашої держави,
разом з проведенням судової реформи, конституційними змінами. До речі, я
хотів би подякувати пані Лагард за підтримку конституційної реформи і з
питань децентралізації, і з питань інших напрямів, яка зараз проходить в
Україні.
Окремо хотів би наголосити, що всі ці реформи українська влада, я, як
український Президент, ми проводимо на фоні російської агресії, яка
потребує здійснення додаткових оборонних видатків, якими ми маємо
фінансувати українську безпеку, обороноздатність. Усе це відбувається на
фоні необхідності фінансування нагальних потреб тимчасово переміщених
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осіб, кількість яких на сьогоднішній день складає 1 млн 400 тис. Я звернув
увагу пані Лагард на ті виклики, які зараз вимушені долати українці.
Аби уникнути стрімкого зниження рівня життя українських громадян
унаслідок зростання цін, тарифів, ми поінформували пані Лагард, місію МВФ
про можливість підвищення соціальних гарантій, стандартів не з 1 грудня, як
було передбачено програмою, а вже з 1 вересня. Це дуже важливий крок,
який погоджений, який здійснює українська влада для підвищення стандартів
життя українського народу. Я вдячний, що керівництво МВФ з розумінням
поставилося до необхідності цих кроків української влади для підтримки
громадян.
Я вдячний керівниці фонду за відверту та змістовну розмову, яка
засвідчила підтримку України та обраного нею курсу реформ. Для нас це
надзвичайно важливо. Серед моїх пріоритетів курсу реформ є нещадна
боротьба з корупцією, створення умов для відновлення стабільності і довіри
у фінансово-банківському секторі, забезпечення умов для економічного
зростання, створення ефективного інвестиційного клімату. Для чого все це
робиться? Для підвищення соціальних стандартів людей.
Я впевнений, що внаслідок ефективної кооперації і співпраці з нашими
партнерами, які забезпечують солідарність з Україною по всьому світові, – це
і Європейський Союз, і Сполучені Штати Америки, і Канада, і Японія, і
Австралія – усі ці країни є членами Міжнародного валютного фонду і
забезпечують потужну підтримку тих пропозицій, які розробляє Рада
директорів МВФ. Я сподіваюсь, що активні реформаторські зусилля
української влади відкриють шлях по позитивного рішення найближчим
часом щодо отримання Україною чергового траншу з боку МВФ.
Я впевнений, Ви, пані Лагард, матимете продуктивні переговори з
урядом, Прем’єр-міністром і домовленості, які були сьогодні нами досягнуті,
будуть імплементовані в уряді.
Я бажаю Вам успішних зустрічей з представниками українського
парламенту, з керівництвом фракцій, де буде обговорено все, що ми сьогодні
намітили. Впевнений, що це буде сприяти підтримці законотворцями
пріоритетних законів на виконання нашої програми співробітництва.
Від себе особисто хотів би подякувати Вам, пані Лагард, за дуже
потужну ефективну і тверду підтримку позиції України, ми це дуже цінуємо
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 6.09).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

«Солітарність» і УДАР об’єднуються
Об’єднання партії В. Кличка УДАР з Блоком Петра Порошенка
«Солідарність» стало важливою політичною подією серпня. Подія, яку вже
тривалий час очікували, відбулась 28 серпня, під час якої київський мер
В. Кличко разом із 18 соратниками по партії вступив у лави БПП
«Солідарність», очоливши нове політичне об’єднання. Ця новина не
залишила байдужими політиків та експертів, викликавши бурхливі дискусії.
З’їзд президентської політсили партії «Блок Петра Порошенка –
“Солідарність”» відбувся в одному із залів НСК «Олімпійський». На початку
заходу на ньому зареєструвалося трохи більше 60 делегатів, серед яких
представників партії УДАР було небагато. Під час зїзду виступив Президент
України П. Порошенко і заявив про необхідність консолідації політичних сил
в умовах зовнішньої агресії. Він також наголосив на необхідності реформ,
зокрема конституційної реформи.
За словами П. Порошенка ніякої федералізації не буде, а у прийнятих
змінах до Конституції формулювання «особливий статус» не міститиметься.
Президент говорив і про місцеві вибори, які мають бути проведені «так
само бездоганно, як президентські і парламентські». «Переконаний, “маршал
Гречка” більше ніколи не повинен брати участь в українських виборах», –
наголосив
Президент,
пообіцявши,
що
не
використовуватиме
адміністративний ресурс на місцевих виборах.
Щодо об’єднання партій УДАР і «Солідарність» то, на його
переконання, необхідність консолідації демократичних сил давно назріла.
«Об’єднання це – те, що потрібно Україні. Ворог змінив пріоритети – він
намагається внести хаос, використовуючи тимчасові політичні проекти. Мій
заклик до об’єднання першими почули БПП і партія УДАР. Один-єдиний
національно-державний стяг цінніший за сотні партійних знамен», – зазначив
П. Порошенко.
На думку Президента, політики повинні об’єднатися в парламенті і
берегти цю єдність, яку мріє зруйнувати ворог. «Україна стала європейським
рекордсменом. Вона має 260 партій! Чи потрібно стільки Україні?», –
зазначив П. Порошенко.
При цьому він наголосив, що є багато партій із аналогічними
ідеологіями, але вони не об’єднуються лише через «гетьманські амбіції їхніх
лідерів».
Водночас П. Порошенко висловив надію на об’єднання проєвропейських
сил. «Я переконаний, що найближчим часом наша об’єднана партія буде
прийнята до лав Європейської народної партії», – зазначив Президент.
У свою чергу, В. Кличко досить скупо прокоментував стрімку зміну
вектора його політичної кар’єри. Виступаючи на з’їзді партій новий голова
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заявив, що метою об’єднання для нього стало створення об’єднаної
політичної сили, яка усвідомлює свою відповідальність за те, що
відбувається в країні, та додав що робитиме все, аби поширити втілені у
столиці зміни по всій Україні.
Ю. Луценко, коментуючи обрання В. Кличка новим лідером партії
заявив: «Сьогоднішній з’їзд це перший крок з об’єднання
правоцентристських партій. Ми об’єднуємося з УДАРом бо у нас спільна
мета, спільні цілі».
Він наголосив, що основна мета з’їзду – зміцнити партію «БПП»,
зробити її новою, популярнішою та потрібнішою для суспільства.
Крім того, вносячи пропозицію про обрання В. Кличка головою партії,
Ю. Луценко також зазначив, що йдеться про «повну довіру і повне
об’єднання». Щоправда вже після завершення з’їзду він заявив журналістам:
«Йдеться не про об’єднання двох партій, а про укрупнення БПП».
В. Кличко також не зовсім впевнений в тому, що відбулося остаточне
об’єднання двох політичних сил в одну. Він зазначив, що політична партія
УДАР продовжує свою роботу, продовжує своє існування в новій формі,
об’єднавшись з політичною партією «Солідарність», де має спільну назву
«УДАР-Солідарність». «На цю тему ми вже дискутували. Дуже дивно зараз
чути, що може бути інша назва... Я не думаю, що треба дуже багато
обговорювати. Ми приймемо рішення, чи одна чи друга назва, бо інакше ми
зараз будемо придумувати третю, четверту, п’яту, шосту назви, а нам окрім
цього є чим займатися. Від нас люди очікують зовсім іншого, ніж дискусії, як
буде називатися політична сила», – наголосив В. Кличко.
Проте остаточна назва не була затверджена і, як заявив Ю. Луценко:
«Коли ми доживемо до третього етапу дванадцятого з’їзду, коли в першому
ряду сядуть люди із значками “Народний фронт”, тоді я подивлюсь на цю
назву. Я вже прикинув цю абревіатуру, і якщо БППУС я ще можу вимовити,
то коли туди додадуться ще дві чарівні букви НФ...».
Ще раніше заступник голови фракції БПП у Верховній Раді І. Кононенко
заявляв, що остаточно питання назви буде вирішуватися вже після місцевих
виборів. «Питання назви ми переносимо на після місцевих виборів, і вже в
спокійному режимі, продискутувавши ці питання в регіональних
організаціях, ми визначимось і приймемо остаточне рішення», – наголосив
І. Кононенко.
За його словами, сьогодні в Україні є 650 осередків партії
«Солідарність» і більше 300 зареєстрованих осередків партії УДАР. Тому це
питання має бути обговорено на рівні місцевих осередків партії.
У свою чергу народний депутат А. Палатний зазначив, що повна
ліквідація УДАРу і злиття з «БПП» на рівні місцевих осередків має відбутися
до 1 грудня цього року.
Вочевидь, для «БПП» принципово важливо залишити для себе
можливість обрати для спільної партії іншу назву ніж ті, які дискутувалася
під час перегорів між Президентом і мером Києва, адже в «БПП» не
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приховують, що крім УДАРу планують приєднати і інші партії – найперше
«Народний фронт».
Як інформують ЗМІ, партії «Блок Петра Порошенка» та «Народний
фронт» домовились про повне об’єднання, що містить у собі створення
єдиної фракції та партії. Щоправда офіційного підтвердження подібної
інформації немає, але журналісти наполягають, що ймовірність такого
об’єднання велика і запевняють, що домовленості вдалося досягти в ніч з 21
на 22 серпня. Переговори проходили за участю Президента та Прем’єра.
Досягнуті домовленості будуть записані в спеціальній угоді.
За інформацією ЗМІ, спільний похід на вибори «БПП» і «Народного
фронту» передбачає єдиний список кандидатів, в якому «Народному фронту»
відійде близько 25 %. Щоправда угода ще не підписана, але переговори вже
завершені. Відповідно до угоди події мають відбутися у такій послідовності:
спільна фракція, спільне оновлення уряду і спільна партія. За А. Яценюком
залишиться посада прем’єра і посади його міністрів в уряді.
Разом з тим існує ймовірність неформального об’єднання, коли дві
фракції приймають рішення про спільну діяльність, обирають єдине
керівництво, так звану координаційну раду, одного голову. Таким чином два
лідери, які мають владу приймають стратегічне рішення, дві фракції
працюють як одна команда при парламентському голосуванні.
Проте, як зазначив Ю. Луценко, йдеться не більше ніж про
міжфракційне об’єднання.
Щодо об’єднання УДАРу і «Солідарності», то після з’їзду розгорнулась
дискусія щодо доцільності такого альянсу. Окремі «ударівці» висловлюють
своє скептичне ставлення до об’єднання «БПП» і УДАРу. Зокрема, народний
депутат В. Чумак заявив, що з рядовими партійцями ніхто не порадився, а
об’єднання партій – це не більше ніж об’єднання брендів.
Інший народний депутат від партії УДАР Є. Фірсов також
незадоволений таким об’єднання «БПП» і УДАРу і вважає, що
«Солідарність» поглине політичну партію В. Кличка. Про це він написав у
Facebook, саме тоді, коли проходив з’їзд. «Сьогодні досить сумний день для
мене. ... політсила президента збирається просто поглинути УДАР, після чого
партія, якій я віддав стільки років і емоцій, просто зникне і стане частиною
історії», – наголосив Є. Фірсов.
На його переконання, не дивлячись на те, що рейтинг партії відчутно
впав, УДАР – не та партія, яка існувала на папері. «У нас майже в кожному
місті був актив. Найчастіше, це люди, які в партії ще з 2010 р., коли рейтинг
був 1 %. Вони вірили в лідера, але ... лідер не повірив у них», – зазначив
Є. Фірсов.
Він також вважає, що не всі його колеги по партії згодні з об’єднанням з
«Солідарністю», хоча не готові відкрито про це говорити. «Партійний квиток
“Солідарності” мені не потрібен – вступати в цю силу я не буду! Іноді, щоб
збитися зі шляху, досить йти в ногу з усіма...», – підкреслив народний
депутат.
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Крім того, як інформують ЗМІ, політикою керівництва партії УДАР
незадоволений лідер дніпропетровських «ударівців» Р. Колесніков, який
склав свої повноваження голови Дніпропетровської облорганізації УДАРу.
За інформацією ЗМІ, у Р. Колеснікова виник конфлікт з Павелком –
одним із заступників голови фракції «БПП» і президентом Федерації футболу
України – на етапі узгодження списку на місцевих виборах, мовляв, «Павелка
не зацікавило, кого УДАР пропонує, він казав: “давайте ресурси”». «Це не
одноосібне моє рішення, після довгих консультацій з членами партії нами
було прийнято таке рішення, скажу більше – наша команда повністю
виходить з об’єднавчого процесу з партією Порошенка… Дніпропетровська
команда партії Порошенка дуже чітко дала зрозуміти, що не збирається
дотримуватися домовленостей. Але найголовніше – вони не збираються
працювати відкрито та прозоро. Питання до команди А. Павелка
залишаються…», – зазначив Р. Колесніков у Facebook.
У свою чергу Н. Новак, народний депутат, також висловила
невдоволення щодо об’єднання «БПП» та УДАРу. «Ми пам’ятаємо “Нашу
Україну”, яка зібрала під своїм брендом чимало партій… Навіть якщо не
буде в “БПП” політичних конкурентів, розчистять вони політичне поле, все
одно рано чи пізно з’явиться опозиція, формуватимуться нові політичні
партії», – наголосила Н. Новак.
За її словами, партія УДАР «покладена до ніг П. Порошенка» заради
Києва і місцевих виборів у столиці. «І якщо Віталій Володимирович навіть
очолить БПП “Солідарність”, ми розуміємо, хто фактично буде керівником
президентської партії», – зазначила Н. Новак.
Натомість значна частина «ударівців» і членів «БПП» позитивно оцінює
об’єднання своїх політичних сил. Зокрема, член депутатської фракції «БПП»
Д. Андрієвський наголосив, що українським партіям з єдиними поглядами
необхідно об’єднуватися. Тому об’єднання президентської «Солідарності» і
партії Віталія Кличка УДАР є природним. «Незгодні з подібним об’єднанням
залишилися в меншості – їх налічується менше чверті», – заявив народний
депутат.
При цьому він підкреслив, що злиття політичних гравців не повинно
вплинути на кількість нових облич у партійних списках на місцевих виборах.
За словами народного депутата С. Алєксєєва, об’єднання партій УДАР
та «Солідарність» є результатом розвитку партнерських відносин між
політичними силами.
На думку політика, основним мотивом партії УДАР стало бажання
якомога ефективніше використати партійні ресурси і зусилля для проведення
реформ в Україні. Серед ключових завдань, що стоять на порядку денному
перед членами нової об’єднаної політичної сили С. Алєксєєв назвав
проведення чесних і прозорих місцевих виборів, розвиток партійних
осередків у регіонах і підтримку курсу країни на євроінтеграцію.
Він також зазначив, що одним з пріоритетних стає питання розвитку
територіальних громад, яке зумовлене положеннями нової Конституції.
«Центральні органи влади займаються загальними, глобальними проблемами
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– такими як оборона держави, модернізація промислового комплексу,
міжнародна політика. Але побутові проблеми, які хвилюють наших
громадян, майже завжди стосуються місцевого самоврядування», – відзначив
у Facebook С. Алєксєєв.
Варто відзначити, що подібні повідомлення на сторінках у соціальній
мережі не викликало інтересу в читачів.
Вітчизняні політологи по-різному сприйняли об’єднання двох
політичних сил і, зокрема такий крок В. Кличка. Як зазначив політолог
О. Палій, злиття партій та фактичне знищення УДАРу говорить про
політичну нерішучість В. Кличка.
На думку експерта, цей крок В. Кличка показав, що у нього відсутні
політичні амбіції. «Як мер він ще може бути, але якщо чесно я дуже
сумніваюся що йому під силу стати, наприклад Прем’єр-міністром чи іншим
серйозним політичним гравцем», – заявив О. Палій.
Політолог В. Карасьов має іншу точку зору і вважає, що попри ілюзію
втрати власної партії, В. Кличко зробив доволі далекоглядний крок.
«Сьогоднішнє об’єднання це кінець УДАРу як партійної основи, але може
бути початком більш сильного політика Кличко. Адже політик сильний тоді,
коли за його спиною стоїть сильна партійна структура, пропрезидентська
сила та більшість у парламенті й Київраді. Тільки тоді ти стаєш політиком
першої величини, а без усього цього можна бути лише каліфом на годину, не
більше», – наголосив В. Карасьов.
Він також зазначив, що саме по собі створення провладного блоку стало
наслідком серйозних політичних процесів і неабияким загострення
передвиборчої конкуренції. «Від цього об’єднання взагалі багато хто виграє.
Більше за всіх виграє Кличко, який отримує найпотужнішу партійну
структуру. Утім виграє і Порошенко, який зберігає важливий для нього Київ і
збільшує свою електоральну підтримку. Зрештою, за рахунок вливання
“свіжої крові” і сама партія також виграє. Не виграють хіба лише ті, хто
опинився за бортом цього злиття, але політика це жорсткий спорт, в якому
виживають лише найспритніші», – підкреслив експерт.
Політолог В. Мокан також вважає, що партія УДАР, приєднавшись до
«БПП», зможе консолідувати свої зусилля на місцевих виборах, адже ці дві
політичні сили висуватимуть спільних кандидатів під брендом
«Солідарності» на місцевих виборах, а після них буде розпочато об’єднавчий
процес саме партійного злиття. «Ідеться про юридичну ліквідацію бренду
УДАР і влиття її членів до пропрезидентської сили, яка носитиме назву
“Солідарність-УДАР”», – вважає експерт.
Щодо партії «Солідарність», то на думку політолога, в «БПП» шанси
досить непогані, плани досить амбіційні. І метою цього об’єднання є
уникнення взаємної конкуренції, тому що у «БПП» та УДАРу дуже схожа
структура електорату. «Тепер ця політична сила може претендувати на
більш-менш рівномірне представлення по території всієї країни. А стосовно
того, що буде після вибрів, то справді йдеться про те, що УДАР припиняє
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своє існування, але процес юридичної ліквідації політичної партії – це не
процес одного дня чи тижня», – зазначив В. Мокан.
Цей процес, на думку експерта, може тривати кілька місяців, адже в
кулуарах на з’їзді говорили, що цей процес планують завершити до кінця
цього року.
Значна части експертів вважає, що об’єднання «БПП» і УДАРу вигідне
обом політичним силам, як з точки зору спільного електорату, так і з точки
зору рейтингів цих двох політичних сил. Як інформують ЗМІ, у «БПП» на
сьогодні значно більший рейтинг, ніж в УДАРу, але партія Кличка зберігає
досить непогані показники у столичному регіоні і на заході України: Львів,
Закарпаття, Івано-Франківськ.
Щоправда, як зазначив директор київського Центру прикладних
політичних досліджень «Пента» В. Фесенко, злиття двох партій вигідніше
саме партії УДАР, яка останнім часом розгубила свою популярність у
виборців. Як відомо, згідно з опитуванням, проведеним у травні Київським
міжнародним інститутом соціології, за «Блок Петра Порошенка»
проголосували б більше 21 % тих, хто готовий прийти на виборчі дільниці,
натомість УДАР підтримали б лише 1,5 % активних виборців. Саме на таких
показниках наголошує В. Фесенко і тому зазначає, що злиття з партією
П. Порошенка вигідне ще й особисто В. Кличку. «Щоби він залишився мером
Києва, дуже потрібна підтримка Президента. Останні півтора року довели,
що йому подобається бути мером, він хоче цим займатися. Але своєю
партією він практично не займався», – підкреслив В. Фесенко.
Натомість політолог В. Таран вважає, що злиття УДАРу та «БПП»
найбільш вигідне П. Порошенку та «тим фінансово-олігархічним групам, які
стоять за БПП».
За словами експерта, злиття двох партій є «фінальним акордом
віденських домовленостей між Д. Фірташем і П. Порошенком».
Щоправда політолог не конкретизує про які домовленості йде мова.
Разом з тим він сподівається, що об’єднана партія посилить свої позиції в
таких регіонах, як Львівщина, Закарпаття та Київ. «Але Порошенко буде
фактичним лідером цієї партії, кого би не поставили на її чолі – чи Кличка,
чи Луценка», – переконаний В. Таран.
А от політолог В. Небоженко об’єднання «БПП» і УДАРу назвав
«агресивним поглинанням» партії В. Кличка партією П. Порошенка. На його
переконання, це розпочалося ще під час президентської кампанії навесні
2014 р., набуло свого продовження під час парламентської виборчої кампанії
восени 2014 р. і зараз, напередодні осінніх місцевих виборів, добігає свого
логічного завершення. «Послаблений, але симпатичний та політично
перспективний
проект
партія
УДАР
поглинається
аморфним
неперспективним проектом під назвою “Блок Петра Порошенка”», – вважає
В. Небоженко.
За його словами, усередині теперішнього «БПП» уже тепер немає
єдності, а цілий ряд чільних «ударівців» спробує після місцевих виборів
пристати до інших політичних проектів.
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У свою чергу і В. Фесенко наголошує, що відцентрові тенденції
спостерігаються у фракції «БПП» у парламенті. «Там справді є різні інтереси,
і далеко не всі депутати фракції солідарно голосують за важливі рішення в
парламенті. Так само, не всі вони увійдуть і до об’єднаної з УДАРом
оновленої партії», – вважає експерт.
Щодо перспектив приєднання до «БПП» «Народного фронту», то тут в
експертів теж немає єдиної думки. Більшість з них вважають, що злиття
«БПП» з «НФ» можливе, але це лише в перспективі, залежно від політичної
ситуації. Проте тимчасовий союз можливий, зокрема під час виборчої
кампанії до місцевих органів влади 2015 р. Як відомо лідер «Народного
фронту» А. Яценюк вже заявив, що його політична сила не братиме участь
у місцевих виборах. Проте це не означає, що кандидати від «Народного
Фронту» не будуть представлені в списках як кандидати від іншої політичної
сили, зокрема, від «БПП». Як зазначив В. Мокан, на сьогодні говорити про
те, що «Народний Фронт» не бере участі у виборах можна так само, як це
можна сказати про партію УДАР.
Експерт вважає, що представники «Народного фронту» будуть брати
участь у виборах, але під іншим «брендом», узгодивши своїх кандидатів з
партією «БПП» і УДАРу . Щодо злиття «НФ» з «БПП» і УДАРу, то на думку
експерта, про це сьогодні говорити дуже рано. «Є дуже багато нюансів, які
стоять на перешкоді цього мега-об’єднання. І його реалізувати на практиці
буде надзвичайно складно. Дуже багато народних депутатів, представників,
рядових партійців “Народного Фронту” не до кінця поділяють позицію
партійної верхівки щодо того, що “Народний Фронт” потрібно повністю
вливати у пропрезидентське партійне утворення», – зазначив експерт.
Разом з тим ключові політики стримано коментують об’єднавчі процеси,
що свідчить про складність перебігу перемовин. Не всі остаточно
визначились і вичікують, як будуть складатись події, які стрімко змінюються.
Найважливішим індикатором для політиків, напередодні виборів, є реакція
виборців. Проте виборців сьогодні більше цікавлять соціально-економічні
зміни в країні (Віталій Кличко очолив президентську партію, але
втратив УДАР // http://www.rbc.ua/ukr/analytics/vitaliy-klichko-vozglavilprezidentskuyu-1440784981.html. – 2015 – 28.08; «Злиття з «Солідарністю»
це кінець для «УДАРу» та початок сильнішого Кличко як політика», –
експерт // http://www.ednist.info/article/21863. – 2015. – 28.08; БПП та
«Народний
фронт»
повністю
об’єднаються
//
http://firstsocial.info/news/bpp-ta-narodniy-front-povnistyu-ob-yednayutsya.
–
2015. – 25.08; Лідером партії БПП «Солідарність» обрано Кличка //
http://www.5.ua/polityka/Liderom-partii-BPP-Solidarnist-obrano-Klychka91616.html. – 2015. – 28.08; УДАР влився у «Солідарність», а Кличко її
очолив // http://www.newsru.ua/ukraine/28aug2015/udarsolidarvlil.html. –
2015. – 28.08; Політологи: Об'єднання БПП та УДАРу вигідне і
Порошенку, і Кличку // http://www.dw.com/uk/a-18656697. – 2015. – 18.08;
Союз БПП і УДАР: партія Кличка буде ліквідована до кінця року – Мокан
// http://newsradio.com.ua/2015_08_28/Sojuz-BPP-UDAR-part-ja-Klichka-bude14

l-kv-dovana-do-k-ncja-roku-Mokan-7901/. – 2015. – 28.08; Депутат УДАРу:
Ми
вірили
в
лідера,
але
лідер
не
повірив
у
нас
//
http://www.ednist.info/news/21822. – 2015. – 28.08; Після об’єднання з БПП
Кличко та Яценюк завершать свою кар’єру – Гладких //
http://newsradio.com.ua/2015_08_21/P-slja-ob-dnannja-z-BPP-Klichko-taJAcenjuk-zavershat-svoju-kar-ru-Gladkih-5779/. – 2015. – 21.08; С
противниками слияния «БПП» и «УДАРа» ведут разъяснительные
работы // http://www.facenews.ua/articles/2015/289562/. – 2015. – 1.09;
Партія
Порошенка:
злиття
і
поглинання
//
https://news.pn/ru/politics/142128. – 2015. – 31.08; Партія УДАР //
https://www.facebook.com/UDAR.ua. – 2015. – 3.09).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман і директор-розпорядник
Міжнародного валютного фонду К. Лагард обговорили перебіг реформ в
Україні.
«Продовження співпраці з МВФ має ключове значення для успіху
системних реформ в Україні», – заявив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман під час зустрічі з директором-розпорядником Міжнародного
валютного фонду К. Лагард 7 вересня в Києві.
Керівник парламенту детально поінформував співрозмовницю про
перебіг реформ в Україні та діяльність Верховної Ради, що спрямована на їх
законодавче забезпечення. Він підкреслив, що вибір України на користь
системних перетворень за європейськими стандартами є незворотним, а
реформи здійснюються незважаючи на агресію з боку Російської Федерації.
В. Гройсман поінформував К. Лагард про ініційовану ним реформу щодо
підвищення інституційної спроможності українського парламенту. Голова
Верховної Ради зазначив, що у вівторок, 8 вересня, до України прибуде
оціночна місія на чолі з відомим європейським політиком П. Коксом, яка
оцінюватиме обсяг програми парламентської підтримки й підвищення
інституційної спроможності на виконання меморандуму про взаєморозуміння
між Верховною Радою України та Європейським парламентом.
К. Лагард зі свого боку високо оцінила прогрес України в здійсненні
реформ. Вона повідомила, що рішення МВФ щодо виділення Україні
наступного траншу в рамках програми розширеного кредитування
прийматиметься з урахуванням підсумків роботи чергової місії МВФ, яка
прибуде в Україну 22 вересня.
Сторони привітали нещодавню попередню домовленість між Україною
та міжнародними кредиторами щодо реструктуризації державного боргу.
В. Гройсман подякував К. Лагард за підтримку МВФ у вирішенні цього
питання.
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В. Гройсман підкреслив готовність Верховної Ради України й надалі
залишатися надійним партнером уряду в контексті вчасного виконання
зобов’язань, узятих Україною в рамках меморандуму з МВФ. Безумовними
пріоритетами української сторони в цьому контексті залишатимуться
ефективна боротьба з корупцією та відновлення стабільності та довіри у
фінансовому секторі.
К. Лагард прийняла запрошення В. Гройсмана відвідати Київ навесні
наступного року з тим, щоб оцінити прогрес у впровадженні реформ
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/115190.html). – 2015. – 7.09).
***
«Будь-яка відповідальна влада, коли йдеться про реформи, які ми
маємо професійно і якісно проводити в усіх сферах життя, повинна
розуміти, що вона має виконувати соціальний контракт, соціальний
договір з власним народом», – наголосив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман, виступаючи 8 вересня під час розширеного засідання
Кабінету Міністрів України за участю Президента України.
Керівник парламенту високо оцінив зусилля уряду щодо успішних
переговорів про реструктуризацію зовнішнього боргу України та
консолідації ресурсів Державного бюджету для підвищення соціальних
стандартів всередині країни. Це питання, сказав він, є надзвичайно важливим
з точки зору «відповідного балансу реформ, змін, оптимізації видатків
Державного бюджету з достатнім забезпеченням, хоча б на мінімальному
рівні, соціальних виплат людям».
На наступному пленарному тижні, сказав Голова Верховної Ради,
парламент розгляне ряд урядових пропозицій щодо реструктуризації боргу,
підвищення соціальних стандартів, запровадження безвізового режиму,
створення антикорупційної прокуратури та інші важливі питання.
В. Гройсман заявив, що парламент «якісно підійде до опрацювання
рішень, які будуть ухвалені урядом, і підтримає ці зміни», щоб наприкінці
грудня згідно із можливостями бюджету розпочалися відповідні соціальні
виплати.
У цьому контексті В. Гройсман звернувся до міністрів із закликом «у
максимально стислі терміни передати усі належні документи до парламенту,
щоб ми могли спланувати якісний наступний пленарний тиждень, щоб ви
змогли донести свою позицію до депутатських фракцій, взяти участь у роботі
комітетів з тим, щоб ці рішення були ухвалені максимально якісно»
Верховною Радою.
Голова Верховної Ради високо оцінив рівень співпраці з МВФ та іншими
фінансовими інституціями, які «підтримують економіку України», та
наголосив на необхідності прискорення реформування усіх сфер життя. «Ми
повинні пам’ятати, що кожен долар, який ми отримуємо для забезпечення
фінансово-економічної стабільності, це тільки час, який ми маємо втратити
на якісні зміни, – зазначив він. – Система державного управління,
16

національна економіка повинні продукувати ресурс, який забезпечить
соціальні стандарти і виплати, обслуговування боргів».
«Це пісочний годинник – ми отримали час на перетворення», – додав
В. Гройсман, висловивши побажання, щоб на цьому шляху було побудовано
«якісний діалог з українським парламентом, з фракціями коаліції, оскільки
від синхронізації нашої спільної роботи залежить спільний результат».
В. Гройсман також поінформував про початок реформування
внутрішньопарламентських
процедур,
зокрема,
про
візит
Місії
Європейського Парламенту з оцінки потреб з метою «розбудови якісного
інклюзивного діалогу, якісної експертизи законопроектів, щоб ми змогли
спільно не тільки говорити про зміни, а й забезпечити їх реалізацію і нести
відповідальність перед українським суспільством».
На переконання керівника парламенту, реформування Верховної Ради
також має бути «предметом нашої спільної взаємодії, оскільки завдання
єдине: Парламент має повернути довіру українського народу і продукувати
якісні законодавчі зміни, які будуть основою реформ у кожному секторі
життя»
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/115222.html). – 2015. – 8.09).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман сподівається, що за
підсумками роботи Місії Європейського Парламенту з оцінки потреб буде
розроблений план дій, спрямований на перетворення Верховної Ради на
сучасний європейський парламент, робота якого буде інклюзивною,
прозорою, публічною, та відповідатиме новим викликам.
«Наше завдання – закласти механізми, які сприятимуть поверненню
довіри до парламенту, а також підвищенню якості законодавчих актів і
відповідальності депутатів, – сказав В. Гройсман під час зустрічі з
Керівником Місії Європейського Парламенту з оцінки потреб П. Коксом у
вівторок, 8 вересня. – Для мене реформування Верховної Ради є дуже
важливим, і я високо ціную підтримку Європейського Парламенту у питанні
модернізації її роботи».
«Я б хотів, аби Верховна Рада стала фабрикою, яка готує якісний
продукт», – заявив керівник парламенту.
В. Гройсман висловив задоволення з приводу того, що Місію очолив
П. Кокс, назвавши його «одним з найкращих друзів України» і подякувавши
цьому відомому політику за підтримку нашої країни у важкі часи.
Голова Верховної Ради зазначив, що нині, зважаючи на нові виклики,
потребує реформування уся система влади в Україні. За його словами, через
«інституційну слабкість» владних інституцій була фактично знищена система
управління державою, побудована корупційна і централізована система влади.
У цьому контексті В. Гройсман висловив переконання, що успіх
реформування єдиного законодавчого органу держави стане початком
реформування роботи й інших владних інституцій за кращими
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європейськими зразками. «Саме з Верховної Ради може відбутися
інституціональне зміцнення системи влади», – наголосив він.
Своєю чергою, пан П. Кокс наголосив, що робота Місії є
підтвердженням прагнення Європейського Парламенту допомогти Верховній
Раді реформуватися. При цьому Керівник Місії заявив, що налаштований
«побудувати якомога ширший консенсус» всередині депутатського корпусу
щодо ключових напрямків реформи Парламенту. «Моя місія – це місія
служіння громадськості і державі», – сказав він.
Сторони були також одностайні у думці деполітизації роботи з
реформування паралменту. За словами Голови Верховної Ради,
внутрішньопарламентські процедури мають бути якісними і ефективно
працювати за будь-якого складу парламенту.
«З метою якісної взаємодії з Місією буде працювати спеціальна
координаційна група, і я особисто буду координувати цю роботу», – сказав
В. Гройсман.
Під час брифінгу по завершенні зустрічі Голова Верховної Ради
наголосив, що «старими інструментами, старими традиціями» неможливо
побудувати «якісну роботу і забезпечити нові рішення нової якості, які б
відповідали нашим європейським прагненням».
В. Гройсман поінформував, що проводитиметься опитування народних
депутатів щодо їх бачення шляхів реформування внутрішньопарламентських
процедур, і висловив переконання, що за підсумками запланованих п’яти
візитів Місії буде чітко визначено, яких заходів необхідно вжити, аби
Верховна Рада «стала по-справжньому українським парламентом, який
відповідає високим європейським стандартам».
Голова Верховної Ради також взяв участь у роботі Координаційної Ради
з питань реформи Верховної Ради України за участю Керівника Місії
Європейського Парламенту з оцінки потреб П. Кокса.
Звертаючись до членів Координаційної Ради, В.Гройсман зазначив, що
зміни у роботі можливі лише за умови відмови від політичних амбіцій і
«надання чіткої відповіді, як створити якісні закони, які відповідатимуть
очікуванням людей, і повернення довіри до Верховної Ради». «Я хотів би,
щоб ми стали єдиною командою», – наголосив він.
Як повідомлялося раніше, на виконання розділу ІІІ Меморандуму про
взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європейським
Парламентом, підписаного 3 липня 2015 р., започатковано підготовку
Доповіді та Дорожньої карти щодо внутрішньої реформи та підвищення
інституційної спроможності Верховної Ради. Доповідь та Дорожня карта
будуть підготовлені у рамках роботи у Парламенті спеціальної Місії ЄП з
оцінки потреб, яка оцінюватиме обсяг програми парламентської підтримки і
підвищення інституційної спроможності на виконання Меморандуму
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/115219.html). – 2015. – 8.09).
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***
Члени Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин обговорили проблеми внутрішньо переміщених
осіб з представниками Ради Європи.
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря та члени комітету М. Джемілєв і
Р. Чубаров провели зустріч зі старшим радником з питань міграції
директорату з прав людини Ради Європи Л. Гретарстдоттір і радником
спеціального представника генерального секретаря Ради Європи в Україні
А. Вихрест.
Сторони обговорили ситуацію в Україні та план заходів у рамках нового
проекту Ради Європи «Посилення захисту прав вимушено переміщених осіб
в Україні», що впроваджуватиметься у 2015–2017 рр.
«Наш обов’язок забезпечити права і обов’язки внутрішньо переміщених.
Це наші громадяни, громадяни України», – наголосив Г. Немиря.
«Зараз ситуація в Криму нагадує найгірші часи радянського
тоталітарного режиму – сталінські часи. Відсутня свобода слова, людей
викрадають та кидають за грати. Окупаційна влада робить усе можливе, щоб
змусити кримських татар виїхати з Криму», – сказав лідер
кримськотатарського народу у вигнанні, член комітету М. Джемілєв.
Сторони обговорили, співпрацю щодо виконання проекту, зокрема в
законодавчій сфері, координацію, обмін інформацією та питання, пов’язані з
інтеграцією внутрішньо переміщених осіб.
У цьому зв’язку голова комітету наголосив на важливості усунення
суперечностей у законодавстві щодо внутрішньо переміщених осіб, на
забезпеченні можливості для цих громадян України брати участь у місцевих
виборах 25 жовтня та на необхідності поширення інформації щодо проблем у
цій сфері та шляхів їх розв’язання. «Ми сподіваємося на плідну співпрацю з
вашим комітетом. Ми готові надати вам усю необхідну експертну допомогу
для роботи у законодавчій сфері», – наголосила Л. Гретарстдоттір.
«Я дуже задоволений тим, що цей проект з допомоги внутрішньо
переміщеним особам буде виконуватися. Дуже багато кримських татар були
вимушені поїхати з Криму. Для нас це надзвичайно боляче, оскільки
десятиліттями ми боролися за те, щоб повернутися на рідну землю», – сказав
один з лідерів кримськотатарського народу, член комітету Р. Чубаров.
Крім того, Г. Немиря повідомив, що на останньому засіданні комітету
було затверджено пропозицію Комітету з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування спільно підготувати та
провести парламентські слухання «Про засади державної політики щодо
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста
Севастополь»
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/115198.html). – 2015. – 7.09).
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***
Комітет з питань правової політики та правосуддя затвердив звіт
за період роботи І та ІІ сесій Верховної Ради України восьмого скликання.
Як повідомили інформаційному управлінню в секретаріаті комітету, з
грудня 2014 р. по серпень 2015 р. комітет провів 30 засідань, на яких
розглянув 338 питань, з них – 288 законопроектів. Комітетом також
розглянуто чотири питання щодо контролю за виконанням законів і
постанов, ряд інших питань.
Комітетом, зокрема, опрацьовано подані Президентом України як
невідкладні законопроекти: про внесення змін до Конституції України (щодо
недоторканності народних депутатів України та суддів) № 1776, про
внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) № 2217а,
а також підготовлено для розгляду проект закону про внесення змін до
ст. 124 Конституції України (щодо визнання положень Римського статуту)
№ 1788.
Верховною Радою за поданням комітету прийнято в цілому проект
постанови про План законодавчого забезпечення реформ в Україні № 2986.
При комітеті було утворено експертну групу з питань підготовки
законопроекту «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», за
наслідками роботи якої внесено чотири законопроекти щодо реформування
Закону України «Про місцеві вибори». Комітет вніс законопроекти на
розгляд парламенту для прийняття рішення, враховуючи, що, відповідно до
рішення Конституційного Суду України від 26 лютого 1998 р. № 1-рп (справа
про вибори народних депутатів України), визначення компонентів виборчої
системи є питанням політичної доцільності і воно має вирішуватися
Верховною Радою України. 18 червня 2015 р. Верховна Рада прийняла за
основу один із проектів – № 2831-3.
Комітетом прийнято рішення про створення на базі підкомітету з питань
виборів і референдумів робочої групи щодо опрацювання проекту закону про
референдум. Проведено кілька засідань робочої групи, на яких розглядався
текст проекту нової редакції закону про всеукраїнський референдум.
За поданням комітету Верховною Радою прийнято за основу та в цілому
проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо удосконалення окремих положень з питань судоустрою» № 2860.
Комітет проводить роботу щодо налагодження міжнародної співпраці із
залученням до роботи представників міжнародних експертних організацій.
Зокрема, напрацьовано та підписано Меморандум про співпрацю між
Комітетом з питань правової політики та правосуддя Верховної Ради України
та координатором проектів ОБСЄ в Україні.
Комітет здійснює свої повноваження в тісній співпраці з органами
державної влади та місцевого самоврядування, діяльність яких пов’язана з
предметами відання комітету.
За результатами розгляду комітетом за період І та ІІ сесій внесено на
розгляд парламенту проекти постанов про надання згоди на затримання та
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арешт (взяття під варту) суддів, за результатами розгляду яких Верховною
Радою надано згоду на затримання та арешт (взяття під варту) вісім суддів.
Одним з важливих напрямів роботи комітету є поліпшення організації
роботи зі зверненнями громадян та пошук можливих шляхів вирішення
питань, порушених у зверненнях. У відповідях, підготовлених комітетом,
надається вичерпна інформація у межах повноважень комітету з метою
забезпечення належного реагування. За період І та ІІ сесій роботи до комітету
надійшло 6 тис. 146 листів, із них – 2 тис. 560 звернень.
Комітет доклав значних зусиль для покращення інформування
громадськості про свою роботу. На офіційному веб-сайті комітету можна
ознайомитися з інформацією про склад і структуру комітету, секретаріат,
проведені заходи (засідання, слухання, круглі столи тощо).
За період І та ІІ сесій роботи членами комітету й працівниками
секретаріату комітету створені необхідні умови для подальшого
вдосконалення законодавства з питань, віднесених до предметів відання
комітету
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/115196.html). – 2015. – 7.09).
***
Під час спільного засідання Комітету з питань європейської
інтеграції та Комітету у закордонних справах обговорено ряд важливих
для України питань у контексті європейської інтеграції.
2 вересня відбулося спільне засідання Комітету з питань європейської
інтеграції та Комітету у закордонних справах за участі міністра закордонних
справ України П. Клімкіна, заступника міністра закордонних справ України
О. Зеркаль, заступників міністра юстиції України С. Пєтухова та А. Янчука,
заступника міністра Кабінету Міністрів, директора урядового офісу з питань
європейської інтеграції Н. Гнидюк та інших представників ЦОВВ України.
Під час засідання члени комітетів спільно з представниками уряду
обговорили ряд важливих для України питань у контексті європейської
інтеграції, зокрема ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, стан імплементації
Угоди, стан виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового
режиму для України, а також енергетичну безпеку у відносинах Україна –
ЄС.
При обговоренні питання щодо ратифікації Угоди міністр закордонних
справ України П. Клімкін поінформував членів комітетів, що станом на
1 вересня Угода ратифікована за повною процедурою включно з передачею
ратифікаційних грамот депозитарію 22 країнами, які є членами ЄС
(Австрією, Болгарією, Великою Британією, Данією, Естонією, Ірландією,
Іспанією, Латвією, Литвою, Люксембургом, Мальтою, Німеччиною,
Польщею, Португалією, Румунією, Словаччиною, Словенією, Угорщиною,
Хорватією, Швецією, Фінляндію, Францією). Процес ратифікації було
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розпочато в Нідерландах, Чехії, Бельгії та Італії. Процедури підготовки
ратифікації тривають у двох державах: Греції та Кіпрі.
Н. Гнидюк та О. Зеркаль поінформували присутніх, що Україна
завершує виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового
режиму. 17 серпня 2015 р. стороні ЄС було передано національний звіт про
виконання Україною Плану дій, що відкрило можливості для направлення
Європейською комісією оціночних місій в Україну.
За результатами засідання було прийнято рішення звернутися від імені
комітетів з питань європейської інтеграції та у закордонних справах до
Голови Верховної Ради України та керівників депутатських фракцій і груп із
проханням вжити невідкладних заходів щодо внесення на розгляд Верховної
Ради кандидатур від Верховної Ради до складу конкурсної комісії з обрання
антикорупційного прокурора, а також активізувати роботу з розгляду в
другому читанні проекту закону «Про Державне бюро розслідувань» № 2114,
прийняття якого забезпечить розмежування функцій правоохоронних органів
та є необхідним для виконання Україною Плану дій щодо лібералізації ЄС
візового режиму для громадян України.
Крім зазначених питань, також було обговорено питання щодо України
на міжнародній арені. Представники МЗС повідомили, що спільно з
іноземними партнерами здійснюються поетапні, комплексні заходи з метою
протидії подальшій російській агресивній пропаганді. Також проводиться
робота щодо залучення іноземних «лідерів думки» (політиків, експертів і
представників ЗМІ) для протидії російській пропаганді за кордоном.
Одним з пунктів порядку денного було обговорення підтримки та
всебічного сприяння ефективній роботі центрального апарату Міністерства
закордонних справ та закордонних дипломатичних представництв, які
протягом останнього часу працюють у складних геополітичних і фінансовоекономічних умовах.
На думку учасників засідання, з метою ефективного реагування на
зовнішньополітичні виклики сьогодення, Українській державі недостатньо
розвивати лише свій економічний, науково-технічний та військовий
потенціал. Надзвичайно важливим постає питання відстоювання
національних інтересів на дипломатичному фронті. Для цього необхідно
посилювати та забезпечувати всебічну підтримку дипломатичної служби
України. Самовіддана та професійна робота українських дипломатів є
запорукою успішного вирішення зовнішньополітичних викликів, які
постають перед Україною.
За результатами засідання було прийнято рішення звернутися до уряду
щодо необхідності збільшення фінансування центрального апарату МЗС та
дипломатичних представництв України з метою забезпечення належних умов
для організації їх ефективної роботи. Зі свого боку, депутатський корпус,
який відповідає за парламентський вимір зовнішньополітичної діяльності,
всебічно сприятиме підтримці такого забезпечення на законодавчому полі
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/115193.html). – 2015. – 7.09).
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***
Голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування С. Власенко провів зустріч з
радником Посольства Республіки Польща в Україні М. Краєвскі та
директором офісу Фонду міжнародної солідарності Solidarity Fund PL у
Києві М. Желяком.
С. Власенко поінформував запрошених про предмет відання комітету в
парламенті восьмого скликання, про позицію комітету щодо ключових
проектів законодавчих актів, які є першим кроком у реалізації реформи
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, про
законодавчий портфель з питань децентралізації, про позицію комітету щодо
врегулювання ситуації на Сході України.
М. Краєвскі та М. Желяк наголосили, що питання підтримки реформи
децентралізації є пріоритетними для Посольства Республіки Польща в
Україні та офісу Фонду міжнародної солідарності Solidarity Fund PL у Києві.
М. Желяк вказав, що офіс Фонду міжнародної солідарності готовий
надавати комітету всіляку підтримку в частині експертної оцінки
законопроектів, моніторингу впровадження прийнятих законодавчих актів,
залучення експертів проекту до проведення комітетських слухань і круглих
столів, участі в робочих групах комітету з питань розробки законодавства з
питань місцевого самоврядування та територіального устрою.
Голова комітету запевнив учасників зустрічі, що досвід Польщі активно
використовуватиметься в діяльності комітету та служитиме певним
стандартом у питаннях розробки вітчизняного законодавства.
С. Власенко запропонував запрошеним провести ряд круглих столів з
виїздом у регіони України та залученням максимально широкого кола
зацікавлених осіб, висвітленням заходів у засобах масової інформації, для
обговорення стану реформування місцевого самоврядування, внесення змін
до Конституції України в частині децентралізації влади, процесу об’єднання
територіальних громад, міжмуніципального співробітництва територіальних
громад, відповідності чинного законодавства України європейським
стандартам.
С. Власенко наголосив, що комітет потребує встановлення каналу
оперативної інформації щодо якісної експертизи на основі досвіду Польщі та
інших країн, які є членами-членів ЄС, законодавчих ініціатив у сфері
децентралізації, які надходять на розгляд Верховної Ради України, та
висловив сподівання на розвиток плідної співпраці (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/115182.html). –
2015. – 7.09).
***
Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики не
підтримує законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення інформаційного режиму проведення
антитерористичної операції.
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Як повідомили інформаційному управлінню в секретаріаті комітету,
законопроектом (реєстр. № 2050а) пропонується запровадити заборону на
поширення в будь-який спосіб ідеології тероризму та інформації, яка має на
меті пропаганду або виправдання тероризму, та встановити кримінальну
відповідальність за порушення зазначеної заборони.
Учасники обговорення висловили неабияку стурбованість тим, що в разі
прийняття запропонованих змін люди, у тому числі представники ЗМІ,
можуть бути через неточні формулювання суб’єктивно притягнуті до
кримінальної відповідальності за здійснення свого права на свободу
висловлення. Крім того, на думку присутніх на засіданні парламентарів,
надмірною є вимога законопроекту щодо заборони поширення пов’язаної з
АТО інформації без погодження з оперативним командуванням (навіть якщо
така інформація не має грифа обмеженого доступу). Аналогічні зауваження
висловлені щодо законопроекту і в листі представника ОБСЄ з питань
свободи ЗМІ Д. Міятович.
Комітет також урахував висновки та пропозиції громадських
організацій, представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, а також взяв до
уваги, що питання, яких стосується законопроект, уже врегульовані чинним
законодавством (зокрема, Законом України «Про державну таємницю»)
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/115181.html). – 2015. – 7.09).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів зустріч з директоромрозпорядником Міжнародного валютного фонду К. Лагард під час її
робочого візиту до Києва. За підсумками зустрічі К. Лагард зазначила, що
Україна здивувала світ своїми досягненнями в реформах.
Глава держави подякував К. Лагард за відверту та змістовну розмову,
яка засвідчила підтримку України та обраного нею курсу реформ. «Для нас
це надзвичайно важливо. Серед моїх пріоритетів курсу реформ є нещадна
боротьба з корупцією, створення умов для відновлення стабільності і довіри
у фінансово-банківському секторі, забезпечення умов для економічного
зростання, створення ефективного інвестиційного клімату», – наголосив
П. Порошенко.
Глава держави акцентував на важливості підтримки України з боку
МВФ у ці непрості часи.
Окремо глава держави висловив подяку за підтримку фонду в досягненні
угоди про реструктуризацію з держателями суверенних боргових цінних
паперів України. Президент висловив сподівання, що це також сприятиме
досягненню домовленостей з іншими кредиторами. Також Президент
відзначив порозуміння щодо намірів української влади підвищувати
соціальні гарантії не з 1 грудня, як планувалося, а вже з 1 вересня.
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У вересні до Києва приїжджає чергова місія МВФ, яка працюватиме до
2 жовтня. Президент висловив сподівання на успішні результати роботи місії.
«Я сподіваюсь, що активні реформаторські зусилля української влади
відкриють шлях по позитивного рішення найближчим часом щодо отримання
Україною чергового траншу з боку МВФ», – заявив П. Порошенко.
У свою чергу директор-розпорядник МВФ, яка вперше прибула до
Києва, подякувала Президенту за запрошення відвідати Україну. «Я дуже
рада можливості зустрітися з Вами. Я маю вам сказати, …я надзвичайно
підтримую прогрес, якого було досягнуто в останні кілька місяців. Україна
здивувала світ! Здивувала тим, чого їй вдалося досягнути за такий короткий
проміжок часу. Це не просто дещо, це вражаюче!» – заявила К. Лагард.
Вона зазначила, що дає таку оцінку як директор-розпорядник МВФ,
адже попередній досвід підтримки країн не завжди давав підстави для
задоволення від досягнутих результатів. «У складний період, у складних
обставинах ви досягли макроекономічної стабілізації, яка зберігається, і ваша
економіка показує ознаки відновлення, яке багато в чому відбулося завдяки
Вашому лідерству і талантам Вашої команди», – наголосила К. Лагард.
Керівник МВФ наголосила на значних успіхах у фінансовій стабілізації,
зокрема валютного курсу, відновленні банківського сектору. «Це означає, що
економіка поступово стає сильнішою. Сигнали, які вона надсилає інвесторам,
– будьте впевнені, тут є команда, яка запроваджує реформи, яка тримає курс,
яка має наміри продовжувати процес трансформації економіки. Економіки,
яка відкрита і сприятлива для іноземних інвесторів та перебуває в очікуванні
зростання. І ця команда націлена на краще життя та процвітання своїх людей
– ось що це означає», – сказала К. Лагард.
Серед успіху в реформах директор-розпорядник МВФ відзначила
доведення цін на енергетичні ресурси до рівня відшкодування витрат з
одночасним надійним захистом населення.
При цьому вона висловила задоволення щодо відновлення соціального
контракту між людьми і владою в Україні, що є критично важливим. «Це – не
кінець шляху. Це – початок подорожі, коли ще не видно кінця дороги, тому
що реформи – це процес, і Президент запевнив в тому, що реформи будуть
продовжені», – сказала К. Лагард.
К. Лагард також привітала створення незалежного антикорупційного
органу – Національного антикорупційного бюро України. Вона зазначила, що
боротьба з корупцією має бути продовжена, реформа судової системи –
активізована. «Як колишній юрист, я знаю наскільки важко змінювати
правила, – зазначила вона. – МВФ – на боці України!» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 6.09).
***
Президент П. Порошенко привітав військовослужбовців і ветеранів
воєнної розвідки Міністерства оборони України з 23 річницею її
створення та професійним святом.
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Звертаючись до присутніх на урочистостях, глава держави відзначив
важливість діяльності української розвідки, особливо в сучасних умовах,
коли проти України Росія веде неоголошену, підступну та жорстоку війну.
«Воїни-розвідники є прикладом самовідданості, мужності та героїзму. Ви
активно ведете агентурну діяльність, ретельно відстежуєте порушення
мінських домовленостей, викриваєте російські військові підрозділи на
території Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим»,
– сказав П. Порошенко.
Особливо Президент відзначив Героя України старшого лейтенанта
Є. Зеленського, який поклав життя заради незалежності України. «Дякую
батькам за сина-героя», – сказав П. Порошенко.
Глава держави зазначив, що агресія з боку Росії та інші зміни в
зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі обумовлюють
необхідність створення нової системи забезпечення національної безпеки
країни. За словами Президента, у нових Стратегії національної безпеки
України та Воєнній доктрині України розвідці відводиться важлива роль. «У
складних умовах відкритої агресії нам потрібна ефективна та активна
розвідка, яка спроможна оперативно, об’єктивно та достовірно надавати
необхідну розвідувальну інформацію і реальні прогнози для прийняття
керівництвом країни важливих державних рішень у сфері національної
безпеки України», – підкреслив Президент.
Глава держави назвав серед ключових завдань воєнної розвідки на
найближчий період розширення спроможностей агентурної розвідки,
нарощування потенціалу радіоелектронної, повітряної та космічної розвідок,
налагодження співпраці із спецслужбами країн, які є членами НАТО та
Європейського Союзу.
«Ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій як на наших
кордонах, так і в широкому міжнародному вимірі. Переконаний, що ці
важливі та відповідальні завдання ви й надалі будете виконувати на високому
професійному рівні», – сказав глава держави.
Президент зазначив, що, незважаючи на економічні труднощі, влада
продовжує забезпечувати дотримання соціальних і правових гарантій
військовослужбовців та членів їхніх сімей, у тому числі співробітників
розвідувальних органів України. Зокрема, у бюджеті на 2015 р. майже в
шість разів збільшено видатки на будівництво житла та для компенсації за
оренду житла для військовослужбовців Міністерства оборони.
Президент запевнив, що держава й надалі робитиме все можливе для
створення найбільш сприятливих умов для військовослужбовців і
співробітників розвідувальних органів.
Глава держави висловив слова глибокої поваги ветеранам воєнної
розвідки. «Ваш життєвий досвід, мудрість та активна громадянська позиція
допомогли нам вистояти у складні часи і є яскравим прикладом вірного
служіння Батьківщині, запорукою примноження кращих традицій воєнної
розвідки, підвищення рівня військово-патріотичного виховання воїнів26

розвідників», – сказав Президент, ще раз вітаючи всіх співробітників і
ветеранів воєнної розвідки з професійним святом.
Глава держави вручив державні нагороди 11 офіцерам.
У заході також взяли участь міністр оборони України С. Полторак,
голова Державної прикордонної служби України В. Назаренко, заступник
глави Адміністрації Президента України А. Таранов. На заході також був
присутній глава Української православної церкви Київського патріархату
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 7.09).
***
Ключовою характеристикою роботи нової прокуратури буде довіра
людей і ефективна боротьба з корупцією, наголосив Президент України.
П. Порошенко відвідав Академію прокуратури України, де 5 вересня
стартував перший етап відкритого конкурсного відбору керівників місцевих
прокуратур. «Найближчим часом спільними зусиллями ми будемо мати нову
прокуратуру, яка користується довірою людей, допомагає будувати нову
державу, яка забезпечує боротьбу з корупцією», – сказав глава держави.
Під час спілкування з кандидатами на тестування Президент повідомив,
що, незважаючи на давно назрілу потребу реформування такого важливого
державного інституту, було чимало противників цього процесу, тих, хто
чинив опір.
Глава держави повідомив, що передбачено значне скорочення
чисельності працівників прокуратури – з 19 тис. спочатку до 15 тис., а в
перспективі – до 12 тис. осіб. Кількість самих прокуратур буде скорочено з
639 до 178.
Щодо конкурсу Президент повідомив, що він проводитиметься у два
етапи. Перший – тестування працівників саме прокуратури. Другий –
тестування правників, юристів, адвокатів, які виявили бажання пройти відбір
на посади керівників місцевих прокуратур. На тих, хто пройде тестування,
чекає понад два місяці тренінгів із залученням найкращих іноземних і
вітчизняних фахівців у галузі права. Після цього великий практичний курс.
За інформацією П. Порошенка, переважна більшість тих, хто подав
заявки на тестування, не працювали в органах прокуратури. На його
переконання, цей факт сприятиме налагодженню ефективної роботи та
сприятиме боротьбі з корупцією. «Ключовою характеристикою роботи
прокуратури буде довіра людей і ефективна боротьба з корупцією. У новому
керівництві будуть лише високоякісні, високопатріотичні, високопрофесійні
юристи, які дозволять збудувати нову прокуратуру», – наголосив він.
Президент зазначив, що створено максимально прозорі умови
тестування: процес, який відбувається у п’яти містах – Києві, Одесі, Харкові,
Львові та Дніпропетровську – контролюють як вітчизняні, так і міжнародні
спостерігачі-правознавці,
представники
громадських
організацій,
здійснюється онлайн-трансляція процесу.
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Глава держави особливо відзначив велику кількість жінок серед
кандидатів на тестування. На його переконання, збільшення кількості жінок у
керівному складі як прокуратури, так і інших органів влади є ще одним
підтвердженням європейського підходу до оновлення органів влади та
державних інститутів, коли особи різної статі та віросповідання мають рівні
можливості. В основі відбору – їхній досвід та професіоналізм, підкреслив
Президент.
Глава держави побажав учасникам тестування успіхів у складанні
іспиту, а його переможцям – у подальшій роботі на благо України,
висловивши сподівання, що запровадження нових підходів у життєдіяльності
країни сприятиме набуттю перспективи членства України у ЄС.
Глава держави також коротко поспілкувався з кандидатами на
тестування та ознайомився з умовами його проведення (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 5.09).
***
Президент П. Порошенко взяв участь у засіданні Конституційної
Комісії, на якому був затверджений проект конституційних змін щодо
судової реформи. Як зазначив глава держави, це «документ, який має дуже
велике значення для України».
Президент зазначив, що жоден із членів Конституційної Комісії не
проголосував проти, лише п’ять – утрималися. «Це теж дуже добре, бо це –
ознака демократії і свободи у прийнятті рішень», – сказав він.
Президент повідомив, що запропонує ретельне обговорення цих
конституційних змін перед тим, як відповідний законопроект буде
підписаний та спрямований до Верховної Ради. «Треба виділити достатньо
часу, щоб поінформувати суспільство та почути зворотний зв’язок», –
наголосив П. Порошенко.
Глава держави наголосив на своїй особистій позиції: «Український
народ чекає від цих змін до Конституцій рішучого оновлення судової гілки
влади». Президент додав, що прикладом подібного оновлення є створення
Національної поліції.
Глава держави повідомив, що з 5 вересня за його ініціативи стартує
конкурс щодо залучення 700 нових працівників в органи прокуратури, що
буде найбільшим за всю історію оновленням прокурорського корпусу.
Глава держави зазначив, що реформи пов’язані між собою. Так, для
побудови інвестиційної привабливості країни, крім податкової реформи,
дуже важлива реформа судів. «Місце, де громадянин, підприємець знайде
справедливість», – наголосив П. Порошенко.
Президент відзначив відмінність процедури підготовки напрацьованого
документа від змін до Конституції щодо децентралізації. Проект змін до
Конституції щодо децентралізації глава держави вніс до Верховної Ради
більше року тому й попросив Конституційну Комісію розробити проект змін
на основі цього подання. «Статус цього документа кардинально інший,
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автором цього документа є Конституційна Комісія, він базується не на моїх
пропозиціях, а на позиції членів Конституційної Комісії, рекомендаціях
Венеціанської комісії, на баченні змін до Конституції видатних юристівконституціоналістів, політиків, громадських діячів, авторитетів в галузі
конституційного права, представників судової гілки влади, і для мене це є
надзвичайно обнадійливим», – зазначив П. Порошенко.
Також Президент запропонував спрямувати рішення Конституційної
Комісії до Венеціанської комісії, щоб отримати позицію, наскільки враховані
її рекомендації; Ради Європи, наскільки відбувається адаптація українського
законодавства до законодавства Європейського Союзу та Ради Європи. «Ви
будете мати можливість ще раз зустрітися, щоб визначитися щодо
врахування рекомендацій та висновків Венеціанської комісії», – сказав
Президент (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 4.09).
***
Президент України підписав Указ «Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 20 липня 2015 року “Про заходи щодо
захисту національних інтересів України в галузі авіації”».
Відповідно до рішення РНБОУ, з метою вдосконалення реалізації
державної політики в галузі авіації, врегулювання проблемних питань
розвитку вітчизняного ринку послуг з повітряних перевезень, Кабінет
Міністрів має невідкладно затвердити план заходів з підготовки до
запровадження спільного авіаційного простору України з Європейським
Союзом і його державами-членами, передбачивши, зокрема, заходи щодо
адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у
сфері авіаційного транспорту.
Також передбачається реорганізація Державної авіаційної служби
України, оптимізація державного регулювання використання повітряного
простору України, удосконалення функцій з регулювання питань
аеронавігаційного обслуговування, організації повітряного простору та
функцій із сертифікації суб’єктів, об’єктів авіаційної діяльності, здійснення
державного нагляду в галузі цивільної авіації тощо.
Урядові в місячний термін доручено також забезпечити проведення
перевірок використання коштів державного бюджету й кредитних ресурсів,
спрямованих на виконання заходів з підготовки та проведення фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 р. з футболу в Україні, і в разі виявлення
порушень законів ужити заходів щодо притягнення в установленому поряду
винних осіб до відповідальності.
У двомісячний термін Кабінет Міністрів має затвердити плани заходів
стосовно розвитку цивільної авіації в Україні до 2020 р.; утворення на базі
державного
підприємства
«Міжнародний
аеропорт
“Бориспіль”»
міжнародного вузлового аеропорту, передбачивши, зокрема, заходи щодо
спрощення процедур проходження прикордонного контролю громадянами
України, які прибувають в Україну, а також іноземцями, які є пасажирами
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транзитних рейсів; також заходів щодо забезпечення розвитку конкуренції у
сфері надання послуг авіакомпаніям в аеропортах України, зокрема послуг з
наземного обслуговування, постачання авіаційного пального, бортового
харчування, товарів безмитної торгівлі.
Окремим пунктом рішення РНБОУ передбачено вжиття заходів щодо
сприяння розслідуванню авіаційної катастрофи літака авіакомпанії Malaysian
Airlines рейсу МН17.
Міністерству інфраструктури України разом з Міністерством фінансів
України доручається розробити механізми стимулювання оновлення
вітчизняними авіакомпаніями парку повітряних суден, а також опрацювати
питання щодо фінансування завершення будівництва та введення в
експлуатацію об’єктів інфраструктури аеропортів, будівництво яких було
розпочато в рамках заходів щодо підготовки до Євро-2012.
Міністерству оборони України спільно з Міністерством інфраструктури
України доручається здійснити комплексні заходи щодо підвищення рівня
безпеки використання повітряного простору України та вдосконалення
функціонування об’єднаної цивільно-військової системи організації
повітряного руху (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 4.09).
***
«Переконаний, що уряд, Президент і парламент виконають всі
узгоджені з МВФ критерії для нашого економічного зростання та
фінансової стабільності», – наголосив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк у неділю, 6 вересня, під час зустрічі з директоромрозпорядником Міжнародного валютного фонду К. Лагард.
А. Яценюк зазначив, що візит К. Лагард до Києва є «насправді
історичним»: «Уперше директор-розпорядник МВФ вирішила здійснити
візит до України, і це вперше за всю історію, коли ми виконали все, що
обіцяли в наших програмах з МВФ».
Глава уряду України висловив вдячність К. Лагард за зусилля на
підтримку України.
А. Яценюк підкреслив, що український уряд відданий тому, «щоб
зробити країну кращою, стабілізувати фінансову ситуацію і провести
справжні економічні реформи». «Разом із МВФ, разом із Президентом та
урядом ми вже зробили серйозні кроки, щоб повернутися на рейки
економічної стабілізації. Очікуємо мати поступове економічне зростання.
Але розуміємо, що світ теж постав перед низкою викликів», – зазначив глава
уряду України.
Він підкреслив: «Хочу чітко зазначити, що Президент та уряд віддані
тому, аби збудувати справді сильну Україну. Чекаємо, що парламент України
підтримуватиме і ухвалюватиме закони, необхідні для виконання порядку
денного реформ.
На кону – майбутнє країни. Переконаний, що спільними зусиллями ми
зможемо зробити Україну процвітаючою і сильною країною в
30

Європейському Союзі» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
6.09).
***
«Шлях проведення складних реформ, який відбувається в країні, дає
свої результати», – наголосив Прем'єр-міністр України А. Яценюк у
вівторок, 8 вересня, під час розширеного засідання уряду за участі
Президента України П. Порошенка та Голови Верховної Ради України
В. Гройсмана.
А. Яценюк повідомив, що на засіданні уряду 8 вересня буде
розглядатися питання щодо підвищення соціальних стандартів, підвищення
заробітних плат, пенсій, інших соціальних виплат. Це, підкреслив А. Яценюк,
«стало наслідком фінансової і економічної стабілізації, яка проведена в
Україні».
Друге питання, за словами глави уряду, – це списання боргів завдяки
успішним перемовинам, які були проведені урядом і урядовою делегацією на
чолі з міністром фінансів України. А. Яценюк нагадав, що йдеться про
списання близько 4 млрд дол. боргів і відстрочення на 4 роки виплати
основної суми.
«Ми будемо звертатися до парламенту з тим, щоби підтримати ці
законопроекти, як і ще декілька десятків законопроектів, спрямованих на
фінансово-економічну стабілізацію, запровадження безвізового режиму, на
боротьбу з корупцією, прозору приватизацію державних підприємств і
забезпечення сталого економічного зростання», – наголосив А. Яценюк.
«Те, що Президент України прийняв рішення взяти участь в засіданні
Кабінету Міністрів України разом із Головою Верховної Ради України, є
запорукою нашої єдності й політичної волі вищого керівництва держави
щодо здійснення реальних реформ в країні», – підкреслив глава уряду
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 8.09).
***
«Є реальні перші чіткі сигнали в стабілізації фінансової системи
країни», – заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні Ради
фінансової стабільності в понеділок, 7 вересня.
Він нагадав, що станом на 27 лютого 2014 р. на рахунках Державного
казначейства було 108 тис. грн. «Сьогодні рахунки Державного казначейства
без іноземної валюти мають вже 45 млрд грн, – повідомив він. – Це є фактом
того, що нам вдалося стабілізувати економічну ситуацію… Ще надто багато
повинно бути зроблено. Завдяки спільним заходам уряду і Національного
банку ми тримаємо фінансовий сектор у стабільній ситуації. Дуже багато
зроблено в банківському секторі, що дало нам можливість профінансувати
безпрецедентні видатки на національну безпеку і оборону – майже
100 млрд грн», – підкреслив А. Яценюк.
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Завдяки накопиченим на Єдиному казначейському рахунку коштам,
наголосив він, уряд зможе до кінця року профінансувати національну
безпеку, оборону, армію та соціальні стандарти.
Він нагадав, що в результаті проведених заходів щодо стабілізації
економічної і фінансової ситуації в країні урядом прийнято рішення про
підвищення заробітних плат, пенсій і соціальних стандартів уже з 1 вересня
поточного року. «Очікую, що парламент проголосує відповідні зміни», –
сказав глава уряду.
Крім того, А. Яценюк висловив сподівання на ухвалення парламентом
закону про списання й реструктуризацію боргів.
Глава уряду зазначив, що на засіданні Ради фінансової стабільності
обговорюватиметься подальший план дій щодо стабілізації фінансової
системи та «закладення підвалин до економічного зростання» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 7.09).
***
Прем’єр-міністр А. Яценюк: «Ми виплатили всі поточні борги і не
допустили дефолту країни».
«Нехай Росія визначає подальшу долю кредиту, який вона давала
Януковичу за непідписання Угоди про політичну асоціацію з Європейським
Союзом», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні Ради
фінансової стабільності в понеділок, 7 вересня.
Він нагадав, що списано близько 4 млрд дол. боргів України, «і це без
урахування процентів, які ми повинні були заплатити», а також перенесено
на чотири роки виплати тіла кредиту.
Глава уряду також зазначив, що Російська Федерація не взяла участі в
Комітеті кредиторів: «Росії визначатися, яка подальша доля їхнього боргу.
Ми визначились, що цей борг повинен бути реструктуризований. Ми
запропонували умови. Інших умов, а тим більше кращих умов, для
російського боргу не буде, – підкреслив А. Яценюк. – Протягом цих півтора
року мало хто сподівався, що фінансово-економічна система держави
виживе. Але ми виплатили всі поточні борги, які не ми брали. Це стосувалося
як внутрішнього, так і зовнішнього боргу. І ми не допустили дефолту
країни».
Серед ключових завдань для України глава уряду назвав збереження
помірного рівня інфляції: «Треба дуже багато зробити, щоб запровадити
реальне інфляційне таргетування».
Інші завдання, наголосив він, – «валютно-курсова стабільність,
стабільність у фінансовому і банківському секторах».
«У світі дуже динамічно змінюється ситуація, і багато залежить від того,
яким чином будуть розвиватися глобальні світові економіки. Ті виклики, які
зараз з’явилися в Китаї, Індії, Казахстані, Росії, Білорусі та інших країнах,
безпосередньо впливають також на Україну, адже Україна є частиною
глобальної економіки. Саме тому ми зібралися сьогодні для того, щоб
оцінити всі вірогідні ризики, які можуть бути, і знайти відповіді на ці ризики,
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аби бути до них готовими», – зазначив А. Яценюк (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 7.09).
***
«Парламент протягом року блокує приватизацію. Я сподіваюся, що
нарешті буде знайдена політична воля для того, щоб провести прозору і
публічну приватизацію і знищити ще один анклав корупції – не тільки в
органах державного управління, а в першу чергу в державних компаніях»,
– підкреслив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні Ради
фінансової стабільності в понеділок, 7 вересня.
Він наголосив, що уряд прийняв рішення залишити в державній
власності стратегічні підприємства: «Все інше повинно бути продано на
прозорих і публічних аукціонах з обов’язковим забезпеченням соціального
пакета для працівників і відповідним внесенням інвестицій в українську
економіку».
Ці підприємства не повинні бути продані «українським олігархам, як
було два десятки років із українською приватизацією», – додав А. Яценюк
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 7.09).
***
Прем’єр-міністр А. Яценюк: «Радою ухвалюється лише третина
законів, необхідних для швидкого і ефективного проведення реформ. Це
неприпустимо».
«Незважаючи на політичні погляди і політичні прапори, вся країна
повинна бути об’єднана в необхідності ухвалення і виконання законів, мета
яких – фінансово-економічна стабілізація, зростання України, створення
робочих місць, створення нових підприємств, збільшення доходів,
відповідно, збільшення заробітних плат, пенсій і інших соціальних стандартів
в країні», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні Ради
фінансової стабільності в понеділок, 7 вересня.
Глава уряду звернувся до членів парламенту: «Ми вперше за історію
України пройшли два перегляди програми з Міжнародним валютним
фондом. І очікуємо приїзд місії Міжнародного валютного фонду для третього
перегляду. Є неприпустимим, коли в країні проводяться реформи, але тільки
третя частина законів, які необхідні для швидкого та ефективного
проведення реформ, голосуються в парламенті».
А. Яценюк наголосив на важливості ухвалення Верховною Радою
наступного пленарного тижня декількох пакетів законопроектів, «у тому
числі і тих, які безпосередньо відносяться до виконання наших зобов’язань
перед зовнішніми інвесторами і кредиторами».
А. Яценюк підкреслив, що є «реальні перші чіткі сигнали в стабілізації
фінансової системи країни».
Він нагадав, що станом на 27 лютого 2014 р., на рахунках Державного
казначейства було 108 тис. грн. «Сьогодні рахунки Державного казначейства
без іноземної валюти мають уже 45 млрд грн. Це є фактом того, що нам
33

вдалося стабілізувати економічну ситуацію», – наголосив глава уряду,
підкресливши, що «ще надто багато повинно бути зроблено».
«Завдяки спільним заходам уряду і Національного банку ми тримаємо
фінансовий сектор у стабільній ситуації. Дуже багато зроблено в
банківському секторі, що дало нам можливість профінансувати
безпрецедентні видатки на національну безпеку і оборону – майже 100 млрд
грн», – підкреслив А. Яценюк.
Завдяки накопиченим на Єдиному казначейському рахунку коштам,
наголосив він, уряд зможе до кінця року профінансувати національну
безпеку, оборону, армію та соціальні стандарти: «До кінця поточного року ці
накопичені кошти стали для нас подушкою. Вона буде використана для
закриття державного оборонного замовлення і фінансування всіх видатків по
національній безпеці і обороні та для виплат підвищених зарплат і пенсій».
Він нагадав, що проведених заходів щодо стабілізації економічної та
фінансової ситуації в країні урядом прийнято рішення про підвищення
заробітних плат, пенсій і соціальних стандартів уже з 1 вересня поточного
року. «Очікую, що парламент проголосує відповідні зміни», – сказав глава
уряду.
Крім того, А. Яценюк висловив сподівання на ухвалення парламентом
закону про списання та реструктуризацію боргів.
Глава уряду зазначив, що на засіданні Ради фінансової стабільності
буде обговорюватися подальший план дій щодо стабілізації фінансової
системи і «закладення підвалин до економічного зростання» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 7.09).
***
Із 15 вересня уряд України запроваджує публічне звітування
Державної казначейської служби «за кожну копійку, яка витрачається з
Державного бюджету», – заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у
«10 хвилинах» у неділю, 6 вересня.
Глава уряду повідомив, що з наступного року запроваджується проект
«Відкритий бюджет», «де кожен громадянин України зможе отримати
інформацію про те, хто і скільки заплатив податків і куди кожна державна
копійка пішла, як в державному бюджеті, так і в кожному місцевому
бюджеті»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248459312&cat_id=2
44274130). – 2015. – 6.09).
***
Уряд України пропонує запровадити єдині базові ставки в ключових
податках – податку на додану вартість, єдиному соціальному внеску,
податку на доходи фізичних осіб і в податку на прибуток. Про це
повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у «10 хвилинах» у неділю,
6 вересня.
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Він нагадав, що зараз в Україні існує 90 видів різних ставок: «Це дає
змогу, з одного боку, маніпулювати цими ставками нечесними платниками
податків, а з іншого – зловживати податковим інспекторам при нарахуванні
податків і їх сплаті».
Впровадження єдиних базових ставок у ключових податках, підкреслив
Глава Уряду, «з одного боку, встановлює рівність правил сплати податків, з
іншого – дає можливість збалансувати бюджет».
А. Яценюк повідомив, що на цьому етапі пропонується встановити
єдину ставку для чотирьох базових податків у розмірі 20 %.
Він підкреслив, що на цьому етапі бюджет виконує в тому числі і
функцію по економічному стимулюванню, проте в перспективі бюджетні
видатки повинні бути максимально скорочені: «Ми це робимо. Ми поетапно,
кожен рік будемо скорочувати витрати державного бюджету і відповідним
чином ми можемо скорочувати ставку податку».
Він наголосив, що ключова річ при зменшенні витрат бюджету – «ми не
можемо зменшувати соціальні стандарти»: «Ми несемо дуже велике
соціальне навантаження. Я чудово усвідомлюю, яка складна ситуація в
українських родинах. Саме тому соціальне забезпечення та соціальні
стандарти повинні бути не просто збережені, а повинні підвищуватися. І це
прямо та безпосередньо пов’язано з податковою системою і збільшенням
надходжень до державного бюджету».
Глава уряду також підкреслив, що зараз існує «неймовірно високе
податкове навантаження на заробітну платню, що є причиною тіньових
заробітних плат».
Мета уряду, за його словами, – запровадження справедливої системи в
оподаткуванні заробітних плат: «Із 2018 р. ми пропонуємо встановити
єдиний податок на заробітну платню у розмірі 20 %. На перехідному етапі ми
пропонуємо зменшити єдиний соціальний внесок з 41 до 20 %, а також
скасувати податок на заробітну платню, який сплачує працівник у розмірі
3,6 %».
До моменту запровадження єдиного податку на заробітну платню ставка
податку на доходи фізичних осіб встановлюється одна в розмірі 20 %.
Для того, аби захистити найбільш уразливі соціальні верстви населення,
уряд пропонує взагалі не оподатковувати мінімальну заробітну платню.
За такою системою, підкреслив А. Яценюк, якщо людині нараховують
заробітну платню у розмірі: наприклад, 4 тис. грн, то після запровадження
податкових змін на руки такий працівник отримує додатково 200 грн, а
підприємство зекономить і заплатить менше до бюджету суму в розмірі
680 грн: «Це дає як додаткові доходи для громадянина, так і додатковий
фінансовий ресурс для розвитку кожного підприємства».
Глава уряду наголосив, що податок на прибуток «повинен мати нову
філософію»: «Той, хто отримує прибуток і хоче інвестувати його в нові
заводи, нове обладнання та технології, отримає право відправити частину
такого податку на придбання нових технологій, будівництво нових заводів, а
відповідно – створення робочих місць.
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Залишається спрощена система оподаткування, яку А. Яценюк назвав
«основою для розвитку малого і середнього бізнесу і для формування
середнього класу в країні»: «Ми запровадимо послаблення для малих і
середніх підприємців».
Водночас він наголосив, що зловживання спрощеною системою великим
бізнесом повинні бути ліквідовані: «Це несправедливо по відношенню до тих
людей, які працюють на базарах, у майстернях, коли великий бізнес
використовує спрощену систему оподаткування як метод ухилення від
сплати податків і створення офшору».
«В оподаткуванні податку на додану вартість запроваджується єдина
ставка. Основне – це своєчасне, прозоре та швидке відшкодування податку на
додану вартість. Без корупції і свавілля з боку податкового інспектора», –
підкреслив глава уряду (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
6.09).
***
В Україні наразі немає жодних економічний підстав для збільшення
вартості соціальних сортів хліба до кінця поточного року. Про це заявив
міністр аграрної політики та продовольства України О. Павленко на спільній
прес-конференції з заступником голови – державним уповноваженим
Антимонопольного комітету України Н. Сидоренко в прес-центрі уряду.
Зокрема, він підкреслив, що на світових ринках вартість основних
зернових культур – пшениці, кукурудзи, ячменю і сої – лише за останній
тиждень знизилася на 0,5–3 %. Крім того, протягом останнього місяця
істотно знизилися закупівельні ціни на зерно на внутрішньому ринку.
Наприклад, ціни на пшеницю 3 класу впали на 5 %, 4 класу – на 6 %, 6 класу
– на 7 %, на жито, ячмінь і кукурудзу – на 3, 5 та 4 % відповідно. «Отже,
економічних підстав для здороження соціального хлібу немає, навпаки
бачимо падіння цін. На будь які неправомірні дії оперативно відповімо
спільно з Антимонопольним комітетом», – наголосив О. Павленко.
Крім хорошого врожаю Україна має достатні початкові запаси зерна. За
даними міністра, станом на 1 липня 2015 р. вони становили близько 11 млн т.
Водночас через тимчасову анексію Криму та втрату контролю над частиною
територій Донеччини та Луганщини у поточному маркетинговому періоді
очікується зниження внутрішнього споживання зерна порівняно з минулим
роком – з 27 до 24 млн т. Разом з тим, нагадаємо, що регулювання цін на
соціальні продовольчі товари входить у компетенцію Міністерства
економічного розвитку та торгівлі України (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 7.09).
***
4 вересня 2015 р.під час «Години запитань до уряду» у парламенті
міністр освіти і науки України С. Квіт відповів на запитання народних
депутатів.
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С. Квіт повідомив, що урядом на друк шкільних підручників для 4-х і 7-х
класів було виділено 130 млн грн з кошторису парламенту, а також до них
було додано 87,5 млн грн з бюджету. Ці кошти становлять половину
необхідної суми на друк підручників. Друга половина коштів буде виділена з
обласних бюджетів, і відповідні домовленості є з головами всіх обласних
державних адміністрацій країни.
«Видавці вже працюють над випуском нових підручників, і незабаром
вони вже з’являться у школах», – зазначив міністр. Як повідомив С. Квіт,
підручниками для всіх інших класів школи вже забезпечені.
Крім того, міністр зазначив, що Міністерством освіти і науки було
розпочато власне спеціальне службове розслідування щодо ситуації з
Українським центром оцінювання якості освіти. Проте С. Квіт наголосив, що
офіційна позиція Міністерства залишається такою, що «наша система
УЦОЯО є надійною, і керівник центру І. Лікарчук є людиною професійною
та порядною».
Як повідомив міністр, на наступному тижні до парламенту буде поданий
на розгляд законопроект «Про професійну освіту». «Головна ідея
законопроекту – всі можливості приймати відповідальні рішення в розвитку
всіх професій, які потрібні для певного регіону, переносяться на обласний
рівень, будуть створені ради стейкхолдерів, до яких увійдуть представники
місцевої влади, працедавці, представники самих закладів освіти», – зазначив
С. Квіт.
Крім того, він зазначив, що ситуація із затримкою у видачі дипломів у
деяких навчальних закладах, яка склалася у цьому році, пов’язана з новою
системою, коли для зниження ціни друку заклади отримали можливість
друкувати дипломи самостійно. «Завдяки цьому ціни на дипломи знизились
подекуди у 10 разів. Але зважаючи на нову систему, були деякі затримки, в
наступному році їх уже не буде», – сказав міністр.
С. Квіт також повідомив, що Міністерство продовжує роботу з
розширення мережі дошкільних навчальних закладів. Так, для стимулювання
відкриття приватних дошкільних закладів було прийнято відповідні зміни до
Податкового кодексу. Також триває робота над змінами до санітарноепідеміологічних умов, які наразі є завищеними і стоять на заваді відкриттю
нових дитячих садків. «Протягом наступного місяця мають бути внесені
відповідні зміни – як законодавчі, так і ті, що вимагають урядових рішень, і
відкривати нові дитячі садки буде набагато легше», – зазначив міністр
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.09).
***
Пенсійний фонд готовий до здійснення підвищених соціальних
виплат, ініційованих урядом з 1 вересня. Про це заявив під час брифінгу на
початку Прямої телефонної лінії Кабінету Міністрів голова Правління
Пенсійного фонду О. Зарудний у п’ятницю, 4 вересня.
«Урядом прийнято рішення про підвищення з 1 вересня пенсійних
виплат. Зокрема, уже з вересня, а не з грудня, як планувалося раніше, з 949
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до 1074 грн підвищується розмір мінімальної пенсії», – зазначив
О. Зарудний. Він підкреслив, що, відповідно, підвищуються всі складові
пенсійних виплат, які розраховуються з розміру мінімальної пенсії. Це,
зокрема, доплати за понаднормовий стаж, надбавки учасникам бойових дій,
інвалідам війни тощо.
«Пенсійним фондом уже проведено всю необхідну підготовчу
організаційно-технічну роботу для того, щоб наші пенсіонери отримали
пенсії в нових розмірах, – розповів О. Зарудний. – І буквально впродовж
кількох днів після того, як будуть ухвалені зміни до закону про державний
бюджет, Пенсійним фондом буде забезпечено виплату пенсій в нових
розмірах» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.09).

ПОЛІТИКА
Президент Франції Ф. Олланд виступив з ініціативою провести в
Парижі зустріч «нормандської четвірки» на вищому рівні по
врегулюванню конфлікту на Донбасі.
«Я запропоную, щоб зустріч була організована в Парижі до Генеральної
Асамблеї ООН, щоб підвести якісь підсумки», – сказав Ф. Олланд у
понеділок, 7 вересня, на прес-конференції в Єлисейському палаці.
Ф. Олланд також заявив, що глави МЗС країн-учасниць «нормандського
формату» проведуть переговори в найближчі дні.
Президент Франції додав, що якщо мінські угоди, термін яких закінчується
в 2015 р., будуть виконані, з Росії будуть зняті санкції. «Якщо процес
благополучно завершиться, то я особисто буду виступати за скасування санкцій,
так як це було передбачено угодами», – заявив Ф. Олланд.
70-та Генасамблея ООН відкриється 15 вересня і буде продовжувати
роботу до 6 жовтня. Щорічні загальні дебати, на яких виступатимуть лідери
держав, цього року почнуться в середу, 28 вересня і триватимуть до 3 жовтня
(iPress.ua (http://ipress.ua/). – 2015. – 7.09).
***
Голова представництва ЄС в Україні Я. Томбінський, заявляє, що
протидія корупції є основним елементом для можливості отримання
безвізового режиму України з ЄС. При цьому він додав, що це залежить не
лише від детективів Антикорупційного бюро, але й від обрання
антикорупційного прокурора. «Усі елементи антикорупційної прокуратури
мають бути на правильному фундаменті», – додав посол ЄС в Україні.
Я. Томбінський також зазначив, що у тренуванні детективів візьмуть
участь західні експерти. «Їх досвід, їх знання допоможуть українським
колегам стати на ноги. Мета цих заходів – не відповісти на вимоги ЄС. Мета
– в Україні», – відзначив посол (УНН (http://www.unn.com.ua/). – 2015. –
7.09).
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***
Российская Федерация и Европейский Союз договорились поручить
экспертам подготовить до начала октября текущего года документ,
который устранит озабоченности российской стороны в связи с
вступлением с 1 января 2016 г. в силу экономической части Соглашения
об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом заявил министр
экономического развития России А. Улюкаев по итогам встречи с
еврокомиссаром по торговле С. Мальмстрем.
«Сегодня в рамках пока двусторонней встречи с госпожой Мальмстрем
наметили те позиции, которые должны быть положены на бумагу в
ближайшее время. Если нас поддержат наши украинские коллеги, то до
начала октября мы дадим мандат экспертам, по крайней мере, по трем
группам беспокойства сформировать некий документ. Сегодня госпожа
Мальмстрем подтвердила такой мандат», – сказал А. Улюкаев (Hronika.info
(http://hronika.info/). – 2015. – 7.09).
***
В Україні продовжує зростати кількість політичних партій.
Упродовж 2014–2015 рр. їх кількість зросла майже тричі і на разі становить
274 діючі партії. Про це повідомляє прес-служба Комітету виборців України.
У КВУ відзначили, що попри зростання кількості політичних партій,
у більшості областей чверть партій не мають зареєстрованих бодай обласних
організацій.
«Щоправда, із наближенням місцевих виборів політичні партії
активізувались в цьому напрямі та почали активніше реєструвати такі
організації. Парламентські партії реєструють місцеві організації з різною
динамікою. Одні з них (“Блок Петра Порошенка “Солідарність””) уже
завершили реєстрацію місцевих організацій в окремих областях, тоді як інші
(“Самопоміч”) досі не мають обласних організацій в деяких регіонах», –
йдеться у повідомленні.
За результатами
дослідження
КВУ
виділив
сім регіонів
(Дніпропетровськ, Харків, Ужгород, Львів, Київ та його міста-супутники,
Полтава), де на сьогодні має місце висока конкурентність серед потенційних
кандидатів
та партій,
що може призвести
до порушень
чинного
законодавства та втрати контролю над ситуацією з боку правоохоронних
органів (УНН (http://www.unn.com.ua/). – 2015. – 7.09).
***
У партії «Відродження» розглядають ймовірність підтримки
кандидатури колишнього прем’єр-міністра Ю. Єханурова на посаду мера
Києва на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня.
У свою чергу в Харкові у мери від «Відродження» планують висунути
Г. Кернеса, а у Одесі підтримають С. Фабрикант. Інформацію про підтримку
кандидатур Г. Кернеса та С. Фабрикант підтвердив голова «Відродження»
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В.
Хомутиннік,
колишній
член
(http://www.elekt.org.ua/). – 2015. – 7.09).

Партії

регіонів

(Електорат

***
Більше 70 % керівних посад у територіальних виборчих комісіях на
Івано-Франківщині отримали представники провладного блоку: БПП
«Солідарність», «Народний Фронт» та УДАР, які заявили про бажання
виставити на вибори об’єднаний список.
Зокрема, БПП «Солідарність» отримала 10 посад, «Народний Фронт» –
3, УДАР – 2. Крім того, «Солідарність» очолила такі стратегічно важливі
виборчі комісії як Івано-Франківську обласну та Івано-Франківську міську.
«Батьківщина» та Радикальна партія Олега Ляшка отримали по дві
керівні посади. По одній керівній посаді отримала «Свобода» та Українська
партія.
Зазначимо, що у деяких тер виборчкомах усі керівні посади (голова,
заступник голови та секретар комісії) контролюватимуть провладні партії.
Зокрема, така ситуація в Богородчанській районній виборчій комісії та
Бурштинській міській виборчій комісії (Вікна (http://vikna.if.ua/). – 2015. –
7.09).
***
Днепропетровскую городскую территориальную комиссию по
выборам кандидатов в депутаты местных советов возглавил
представитель «Батьківщини» Ю. Подлесный. Заместителем и секретарем
стали представители Блока Петра Порошенко и Оппозиционного блока
С. Рябчик и С. Денисенко соответственно.
Решение о создании территориальных избирательных комиссий
обнародовала ЦИК по итогам жеребьевки.
В состав комиссии вошли представители «Самопомочи», «Свободы»,
партии «Женщины за будущее», партии «Зеленые», «Народного Фронта»,
партии «Новая политика», Радикальной партии Олега Ляшко,
Патриотической партии, Молодежной партии и др. При этом представители
партии «Укроп» в состав теркомиссии не вошли.
Областную теркомиссию возглавил представитель БПП П. Шандыба,
его заместителем стал член «Батьківщини» М. Шевченко, секретарем –
представительница
Оппоблока
Е.
Рукавишникова
(События
Днепропетровска (http://www.sobytiya.dp.ua/). – 2015. – 7.09).
***
Комітет виборців України (КВУ) зафіксував факти роздачі
продуктових наборів виборцям від потенційних учасників місцевих
виборів у чотирьох областях. Про це заявила директор програм КВУ
Н. Линник під час прес-конференції Комітету виборців України «Старт
виборчої кампанії: брудні технології, підкуп і тиск на новачків», передає
кореспондент РБК-Україна.
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«Випадки роздачі продуктових наборів були зафіксовані у чотирьох
областях: Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська та Хмельницька»,
– заявила Н. Линник.
За її словами, ці набори розповсюджують переважно кандидати у мери.
«Також традиційними стали так звані “добрі справи” і цільова роздача
ліків
відповідним
категоріям
населення,
тобто
пенсіонерам,
малозабезпеченим і матерям-одиначкам», – зазначила Н. Линник (РБКУкраїна (http://www.rbc.ua/ukr/news/kiu-zafiksiroval-razdachu-produktovyhnaborov-1441618016.html). – 2015. – 7.09).
***
Печерський суд Києва переніс розгляд клопотання про обрання
запобіжного заходу для екс-міністра аграрної політики, «свободівця»
І. Швайки, а також колишнього народного депутата від «Свободи»
Ю. Сиротюка, підозрюваних у справі про сутички біля парламенту
України, на 10 вересня.
Щодо ще одного підозрюваного «свободівця», колишнього народного
депутата Е. Леонова, то, за словами його соратників, розгляд його
запобіжного заходу може відбутися 9 вересня. Минулого тижня І. Швайці,
Ю. Сиротюку і Е. Леонову оголосили про підозру у скоєнні злочинів у
зв’язку з сутичками під стінами Верховної Ради 31 серпня (Радіо Свобода
(http://www.radiosvoboda.org/). – 2015. – 7.09).
***
6 вересня у Києві біля Подільського ізолятора тимчасового тримання
Всеукраїнське об’єднання «Свобода» разом з іншими націоналістичними
організаціями провели концерт на підтримку політв’язнів.
У заході взяли участь відомі політики, артисти, а також політв’язні
минулого режиму, які висловили підтримку засудженим і закликали МВС до
об’єктивного та неупередженого розслідування подій 31 серпня, повідомляє
прес-служба Всеукраїнського об’єднання «Свобода».
Участь в акції взяли: лідер ВО «Свобода» О. Тягнибок, народний артист
України Б. Бенюк, народні депутати України А. Іллєнко, Ю. Левченко та
І. Мосійчук, командир добровольчого батальйону «ОУН» М. Коханівський та
ін.
Під час виступу голова ВО «Свобода» О. Тягнибок заявив, що
націоналісти не залишать побратимів і їхні родини без підтримки та зроблять
усе можливе для того, щоб витягти їх із-за ґрат.
«Нинішня влада наступає на граблі старої – вона хоче всіх незгодних з
антидержавною політикою кинути за ґрати… Замість того, щоби дбати про
захист держави й добробут її громадян, новітній режим кидає за ґрати
українських націоналістів. Так уже робив В. Янукович, але всіх, кого
він посадив, було звільнено. Ми разом домоглися справедливості й свободи
для політв’язнів. Тепер ці події, як ніколи, консолідують націоналістичний
рух, адже доводиться водночас боронити Україну на двох фронтах – від
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зовнішнього агресора й внутрішнього олігархічного режиму. Але я
переконаний:
ми
переможемо,
і
хлопці,
яких зараз Аваков призначив винуватцями, вже незабаром будуть на волі», –
заявив очільник українських націоналістів.
Учасники заходу також висловили підтримку ув’язненим А. Медведьку
та Д. Поліщуку, яких звинувачують у вбивстві письменника О. Бузини
(Вголос (http://vgolos.com.ua/). – 2015. – 6.09).
***
Біля Верховної Ради 31 серпня відбулась операція, яку спланував
Кремль, і до цього причетна українська влада. Про це заявив сотник УПА,
багаторічний політв’язень радянських таборів М. Симчич (Кривоніс),
коментуючи нещодавні трагічні події біля парламенту та переслідування
націоналістів, інформує прес-служба ВО «Свобода».
«Відбулась операція, яку спланував Кремль. Українська влада, яка
причетна до тієї трагедії, намагається звалити провину на “Свободу”. Але
ситуація настільки очевидна, і весь народ це розуміє, що владі не вдасться
перекласти свою вину й відбілитися», – наголосив М. Кривоніс.
«Я хочу висловити підтримку молодим патріотам, яких переслідують.
Лише “Свобода” – політична сила, яка має українське національне обличчя.
Доки “Свобода” не прийде до влади – доти в Україні не буде порядку.
Український народ нарешті має навести лад. Хто бореться – той
перемагає!» – зазначив М. Симчич (Вголос (http://vgolos.com.ua/). – 2015. –
7.09).
***
Все разговоры о возможном назначении экс-президента Грузии,
нынешнего главы Одесской областной государственной администрации
М. Саакашвили на должность премьер-министра Украины являются не
чем иным, как способом давления на сегодняшнее правительство. Об этом
заявил политолог В. Небоженко.
М. Саакашвили играет сейчас не в команде, а в паре с Президентом
П. Порошенко, и помогает ему сражаться с И. Коломойским. П. Порошенко
удалось стравить двух личных врагов В. Путина – И. Коломойского и
М. Саакашвили. «Это политологический факт, и мы видим, что Саакашвили
не только в Одессе, но и на всем информационном пространстве активно
сражается с Игорем Валериевичем», – считает експерт.
«В этом выигрывает и Путин, и Порошенко. Непонятно, как это
получилось, но это результат. И теперь его используют в борьбе с Яценюком.
Но он никогда не будет премьером Украины, как и Яресько. Он, скорее, через
полтора года появится в качестве премьер-министра Грузии. Это более
реально, чем появление его на должности премьер-министра Украины. В
лучшем случае, он может после веселой Одессы занять место Вощевского,
чтобы координировать группу западных специалистов – министров в
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украинском правительстве», – заявляет
(http://www.from-ua.com/). – 2015. – 7.09).

В.

Небоженко

(From-UA

***
Содержательной дискуссии во время избирательной кампании
2015 г. между кандидатами не будет по причине достаточно
истерического состояния политического диалога в стране. Об этом
заявляет политолог А. Палий.
По его словам, предстоящие местные выборы будут шагом в правильном
направлении, как и любые свободные выборы, однако определенной
проблемой может стать невозможность участия без партий.
«Это может быть целесообразно сейчас, на этапе структурирования, но в
будущем от этого следует избавляться. Нам необходимо максимальное
привлечение политической инициативы, в том числе и беспартийной», –
отмечает эксперт.
По его мнению, основными темами предстоящей кампании станут
местные проблемы, а также местные конфликтные ситуации как в политике,
так и в бизнесе. Однако, по словам А. Палия, содержательной дискуссии не
будет из-за достаточно истерического состояния политического диалога.
Что же касается одного из трендов местной избирательной кампании
2015 г. – развития региональных политических проектов, то это, по словам
эксперта, является лишь формой приспособления реальной политики к
партийному характеру выборов.
«На это способны только влиятельные и организованые региональные
элиты. В отдельных регионах они будут иметь неплохой результат. Но
думаю, что этот избирательный закон – на одну избирательную кампанию, и
в дальнейшем местные элиты будут выдвигаться скорее как беспартийные»,
– резюмировал А. Палий (Слово и Дело (http://ru.slovoidilo.ua/). – 2015. –
7.09).
***
Військовий експерт О. Кривоносов наголошує, що затишшя
на фронті є не перервою чи переозброєнням, це лише час політичного
торгу.
«Затишшя, яке ми зараз спостерігаємо на фронті, не є перервою
чи переозброєнням. Наразі чітко працюють дипломати, військові
та керівники держав у форматі торгу, результати якого ми дізнаймось
буквально найближчим часом. Це не війна, а політична гра. Як бачить одна
сторона, що починає програвати – одразу починає торг. Що таке мінські
домовленості – це торг, нав’язаний Путіним», – вважає експерт.
Також він додав, що у випадку надання окремого статусу так званим
ДНР і ЛНР Україна може втратити ці регіони.
«Зараз торг йде довкола окремого статусу ЛНР і ДНР. Якщо дати
окремий статус ЛНР і ДНР, то ми втратимо Донецьку та Луганську області
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остаточно, будемо мати сепаратизм уже на кордоні з Україною», – повідомив
О. Кривоносов.
Також військовий експерт зауважив, що українська влада дарма боїться
федералізації.
«Влада боїться федералізації. Нічого страшного в цьому немає, разом
із нею одразу би знялось напруження в багатьох питаннях. Але це треба було
робити вчасно. А не тоді, коли вже пішли сепаратистські настрої», –
підкреслив він (УНН (http://www.unn.com.ua/). – 2015. – 7.09).
***
Президент П. Порошенко занимает очень самоуверенную позицию в
вопросе изменений к Конституции. На этом акцентирует внимание
политолог В. Кулик.
«Вопрос об изменениях к Конституции раскалывает общество и
возникает сопротивление. Ситуация и дальше будет изменяться, обойти
риски не получится, придется Президенту учитывать мнение общества и
политических сил, а не проталкивать собственную редакцию изменений к
Конституции», – говорит политолог.
По словам В. Кулика, П. Порошенко считает, что это «мимолетное
головокружение» в сознании некоторых политических сил и в обществе.
«Президент считает, что после выборов это прекратится, потому что не будет
запросов на протесты и не будет мотивации. Но это не отвечает
действительности»,
–
подчеркивает
експерт
(Hronika.info
(http://hronika.info/). – 2015. – 7.09).
***
П. Порошенко не имеет достойных аргументов относительно
голосования за изменения в Конституцию. На этом акцентирует внимание
директор Украинского института анализа и менеджмента Р. Бортник.
«Не думаю, что Президент искренне считает, что у него найдется 300
голосов. Вскоре, конечно же, грядет раскол в коалиции, потому что многие
силы будут конкурировать на местных выборах. Также социальноэкономическая ситуация после выборов ухудшится, рейтинги власти резко
упадут из-за “продуктивных реформ” на благо общества. Такая уверенность
Президента с точки зрения политтехнологий правильная, но она не имеет
убедительных аргументов» (Hronika.info (http://hronika.info/). – 2015. – 7.09).

ЕКОНОМІКА
Международный валютный фонд обратился ко всем кредиторам
Украины с призывом воспользоваться сбалансированными условиями
реструктуризации ее государственного долга. К тому же улучшение
экономической ситуации в Украины должно придавать иностранным
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инвесторам уверенности. Об этом заявила директор-распорядитель
Международного валютного фонда К. Лагард.
«Все
кредиторы
должны
воспользоваться
преимуществами
реструктуризации долга, которые описываются некоторыми кредиторами как
очень хорошо сбалансированные. Это в интересах Украины и в интересах
кредиторов, чтобы увидеть, что это сделка, которая будет выполнена и
сейчас, и в течение нескольких лет», – сказала К. Лагард.
При этом, говоря о российском кредите, она отметила, что Совет
директоров МВФ, в частности, не принимал решений относительно
определения этого кредита государственным или коммерческим. Вместе с
тем, по ее словам, этот вопрос «не стоит на повестке дня».
Глава Международного валютного фонда К. Лагард заявила, что
стабилизация экономики Украины придает уверенности иностранным
инвесторам. Также она отметила, что Украина многого достигла всего за
несколько месяцев.
Ранее Минфин США призвал кредиторов Украины завершить
реструктуризацию
быстрее
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2015/09/07/8768981/). – 2015. – 7.09).
***
Дохідна частина держбюджету України за підсумками січня –
серпня 2015 р. перевиконана на 24,6 млрд грн, на єдиному казначейському
рахунку на 1 вересня накопичена рекордна сума – майже 46 млрд грн.
Про це повідомила міністр фінансів Н. Яресько.
«У нас є ресурси на виконання бюджету в цілому», – сказала глава
Мінфіну на засіданні ради фінстабільності за участю Прем’єра в Києві.
Глава Нацбанку В. Гонтарєва зазначила, що з урахуванням таких
нагромаджень на ЄКР «дуже важливо розуміти, як будемо витрачати ці
кошти», щоб досягнута фінансова стабільність була збережена.
Як повідомлялося, дефіцит держбюджету в липні зменшився до
0,2 млрд грн з 7,7 млрд грн місяцем раніше, а за підсумками семи місяців
дефіцит становить 2,3 млрд грн порівняно з дефіцитом у розмірі
32,8 млрд грн у січні – липні 2014 р.
Доходи держбюджету в липні стрімко зросли – на 86,9 % у річному
вимірі, а в цілому за сім місяців цього року – на 44,6 %, або 88,9 млрд грн, до
287,9 млрд грн, що пов’язано зі збільшенням як податкових, так і
неподаткових надходжень.
Що стосується витрат, то в липні 2015 р. їх зростання до липня 2014 р.
дорівнювало 32,3 %, що відповідало темпам місяцем раніше.
Загалом за сім місяців цього року витрати зросли на 58,8 млрд грн, або
на 25,5 % – до 289,4 млрд грн.
Держбюджет на 2015 р. передбачає граничний розмір дефіциту в розмірі
75,96 млрд грн при доходах 502,26 млрд грн та витрати – 567,01 млрд грн
(Економічна правда (http://www.epravda.com.ua/news/2015/09/7/558677/). –
2015. – 7.09).
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***
Національний банк України має намір за чотири роки наростити
міжнародні резерви до 38 млрд дол. Про це повідомила глава центробанку
В. Гонтарєва на засіданні Ради фінансової стабільності.
«Рівень наших міжнародних резервів уже досяг 12,6 млрд дол. У нас
дуже амбітні плани на кінець року: ми маємо плани досягти 18 млрд дол. і за
чотири роки хочемо досягти рівня 38 млрд дол., чого ніколи не було в нашій
країні», – сказала вона.
За словами В. Гонтаревої, фінансовій стабілізації в державі сприятиме
узгодження урядом умов реструктуризації зовнішнього боргу за
єврооблігаціями, подальше реформування банківської системи.
При цьому В. Гонтарєва нагадала, що НБУ завершив перший етап
реформування фінансового сектора – очистку банківської системи,
переходить до другого етапу – перезавантаження (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2015/09/7/558714/). – 2015. – 7.09).
***
Національний банк України прийняв рішення про ліквідацію банків
«Морський» і «Чорноморський банк реконструкції та розвитку» (ЧБРР).
Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
У результаті окупації півострова в них у травні 2014 р. були відкликані й
анульовані банківські ліцензії та генеральні ліцензії на здійснення валютних
операцій.
Згідно з інформацією відомства, можливість ліквідувати такі банки
з’явилася після ухвалення закону «Про удосконалення системи гарантування
вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку» від
16 липня 2015 р.
До цього регулятор не мав юридичної можливості ліквідувати банки, які
втратили банківську ліцензію внаслідок окупації Криму.
За цими змінами, Національний банк мав забезпечити ліквідацію банків,
зареєстрованих на території Автономної Республіки Крим і міста
Севастополя, банківські ліцензії яких відкликані (Українські Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1498306-nbu-pozbaviv-litsenziykrimski-banki-morskiy-i-chbrr). – 2015. – 7.09).
***
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в данный момент
затормозил выплаты вкладчикам Дельта банка. Об этом заявил директорраспорядитель ФГВФЛ К. Ворушили.
К. Ворушилин также сообщил, что вкладчикам уже выплачено фондом
8,4 млрд грн, а 8 млрд – еще должны выплатить.
«Планировали в сентябре выплатить еще минимум 3 млрд, но если
процесс выделения нам нового кредита затянется, то будем вынуждены
организовывать выплаты уже в октябре», – сказал директор-распорядитель
ФГВФЛ (Минфин (http://minfin.com.ua/2015/09/07/8738018/). – 2015. – 7.09).
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***
Фонд державного майна України розраховує виручити 20–30 млрд грн
за рахунок «великої» приватизації. Про це заявив голова Фонду державного
майна України І. Білоус на прес-конференції в Києві.
«Бюджетні надходження від великої приватизації мають становити не
менше 20–30 млрд грн. Це буде деяким компенсаторним елементом у
проведенні податкової реформи», – сказав він.
І. Білоус додав, що, окрім планованих до держпродажу держоб’єктів, які
озвучувалися раніше, на продаж можуть бути виставлені «Сумихімпром» і
«Запорізький титано-магнієвий комбінат». «Сумихімпром і ЗТМК будуть
несені до списку на приватизацію в тому разі, якщо уряд не прийме рішення
про об’єднання активів титанової галузі», – сказав він. І. Білоус додав, що
питання такого об’єднання активів наразі активно опрацьовується.
І. Білоус зазначив, що в поточному році Фонд держмайна зосередиться
на підготовці до «великої» приватизації.
Зокрема, така підготовка передбачає залучення радників. За даними
глави ФДМ, завершено переговори з Єврокомісією, ЄБРР,USAID, IFC щодо
фінансування таких радників. USAID готовий виділити 5–7 млн дол. на ці
цілі.
Крім підготовки до продажу великих об’єктів, ФДМ розраховує в
поточному році продати більш дрібних, виручивши за них близько
1 млрд грн. Зокрема, йдеться про теплоелектроцентралі.
«На всі ТЕЦ є покупці, незважаючи на те, що це об’єкти минулого
століття… І це не один, а 5–6 інвесторів», – сказав І. Білоус (Економічна
правда (http://www.epravda.com.ua/news/2015/09/7/558718/). – 2015. – 7.09).
***
У Государственного предприятия «Антонов» в Киеве есть заказы на
производство и реализацию 43 самолетов, сообщил президент
предприятия М. Гвоздев.
По его словам, перед заключением твердых контрактов предприятие
изучает свои возможности по их реализации.
Как отметил президент концерна «Укроборонпром» Р. Романов, на
сегодняшний день мощности предприятия Антонов позволяют выпускать
ежегодно 24 самолета на заводах в Харькове и Киеве.
Он не назвал, какие именно машины будут реализованы. Переговоры
ведутся с тремя странами, которые он тоже не назвал.
По словам М. Гвоздева, после того, как он возглавил предприятие, через
«Укрбоборонпром» было реализовано три самолета Ан-178 и один самолет
Ан-158.
Все самолеты закупила компания в Ираке, название которой он не
уточнил. Эти самолеты планируется поставить в течение двух лет, до 2017 г.
М. Гвоздев сказал, что сейчас госпредприятия активно работает над
снижением российских комплектующих в производимых самолетах. До
недавнего времени доля российских деталей занимала до 50 %.
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Сейчас российская доля снижена на 10 %, компания планирует
полностью отказаться от российских комплектующих в будущем. Для этого
осваиваются новые комплектующие и детали на украинских предприятиях,
входящих
в
структуру
«Укроборонпрома»
(Рodrobnosti.ua
(http://podrobnosti.ua/2056985-zavodu-antonov-zakazali-43-somoleta.html). –
2015. – 7.09).
***
Нацкомісія держрегулювання енергетики і компослуг встановила для
«Енергоринок» на вересень ціну закупівлі імпортованої з Росії компанією
«Укрінтеренерго» електроенергії в розмірі 950,1 грн/МВт-година (без
ПДВ).
Про це йдеться в постанові регулятора № 2274 від 3 вересня.
Ціна закупівлі встановлена на період з 1 по 30 вересня 2015 р.
Таку ціну НКРЕКУ встановила, погодившись з пропозицією
Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
Останній раз НКРЕКУ встановлювало ціну закупівлі імпортованої з Росії
електроенергії на серпень. Тоді ціна становила 900 грн/МВт-година (без
ПДВ)
(Економічна
правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2015/09/7/558641/). – 2015. – 7.09).
***
По словацькому газотранспортного коридору за рік експлуатації з
Європи імпортовано більше 11 млрд куб. м газу. Про це повідомили у пресслужбі ПАТ «Укртрансгаз».
«За рік експлуатації словацького газотранспортного коридору по даному
маршруту з Європи імпортовано більше 11,0 млрд куб. м палива», – йдеться у
повідомленні.
Вказано, що маршрут поставок з цього напрямку був відкритий
2 вересня 2014 р.
Нагадаємо, станом на 6 вересня Україна накопичила у ПСГ
14,7
млрд
куб.
м
газу
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1498305-ukrayina-za-rik-importuvala-zislovachchini-bilshe-11-mlrd-kub-m-gazu). – 2015. – 7.09).
***
За перший тиждень вересня газосховища України поповнились на
258 млн куб. м палива. Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та
пресою ПАТ «Укртрансгаз».
«Як повідомляє Центральний диспетчерський департамент оператора
вітчизняної газотранспортної системи, станом на сьогоднішній ранок в
українських сховищах зберігається 14,738 млрд куб. м природного газу, а
добовий режим закачування становить 43,7 млн куб. м», – йдеться у
повідомленні
(Українські
Національні
Новини
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(http://www.unn.com.ua/uk/news/1498307-z-pochatku-veresnya-u-psg-ukrayinizakachano-258-mln-kub-m-gazu). – 2015. – 7.09).
***
Министерство финансов Украины предлагает снизить ставки
ренты при коммерческой добыче газа с 55 до 29 % (при глубине скважины
до 5 км) и с 28 до 14 % (при большей глубине скважины) с 1 октября
2015 г., говорится в презентации налоговой реформы, разработанной
ведомством.
Минфин также предлагает ввести еще более пониженные ставки ренты
при добыче газа – 20 и 10 % (в зависимости от глубины скважины) с 2018 г.
По задумке ведомства, вместе с понижением ренты с 1 января 2018 г. начнет
действовать прибавка к налогу на прибыль для добытчиков газа. Также
планируется внедрение авансовой оплаты этой прибавки к налогу на прибыль
(Перший
Діловий
Телеканал
(http://fbc.net.ua/news/energetics/s_oktjabrja_snizjat_rentnye_stavki_na.html). –
2015. – 7.09).
***
Из-за падения цен на нефть начинает дешеветь российский газ,
поскольку стоимость долгосрочных контрактов «Газпрома» привязана к
нефтяным котировкам.
По оценкам экспертов, уже к концу года стоимость газа упадет почти на
30 %. Это может вынудить «Газпром» уступить Европе, которая давно
требует отвязать ценообразование от нефти и перейти на привязку к
спотовым контрактам европейских газовых хабов.
Как отмечает издание, нефть последовательно дешевеет с середины
прошлого года, и «Газпрому» уже пришлось значительно снизить цены для
своих европейских контрагентов. В дальнейшем ситуация может стать для
российской монополии еще более тяжелой.
Средняя цена продажи российского газа в Европу во ІІ квартале
текущего года составила 251 дол. за 1 тыс. куб. м. Тогда как в І квартале эта
цена была 284 дол. Долгосрочные прогнозы предполагают цену 45–50 дол. за
баррель.
По словам главы East European Gas Analysis М. Корчемкина, при такой
цене нефти средняя стоимость 1 тыс. куб. м российского газа в Европе в IV
квартале текущего года упадет до 180 дол., а в І квартале 2016 г. – до
170 дол.: «В конечном счете “Газпрому” придется показать большие убытки»
(КОММЕНТАРИИ:
(http://comments.ua/world/523069-gazprom-zhdutogromnie-ubitki--smi.html). – 2015. – 7.09).
***
За шесть месяцев текущего года в структуре капитальных
инвестиций 15,2 % в Украине пришлось на строительство. Об этом
сообщает Государственная служба статистики Украины.
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Общая сумма капитальных инвестиций в строительную сферу составила
с первого полугодия 15,02 млрд грн, что составляет 79,4 % от объема
инвестиций в строительство за аналогичный период 2014 г.
Следует заметить, что информация предоставлена без учета временно
оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и
части Донецкой и Луганской областей.
По данным Государственной службы статистики, объем капитальных
инвестиций в экономику Украины за январь – июне 2015 г. по сравнению с
прошлым уменьшился на 9,2 % и составил 98,724 млрд грн (Минфин
(http://minfin.com.ua/2015/09/06/8736977/). – 2015. – 6.09).
***
Протягом січня – липня 2015 р. в Україні виконано будівельних робіт
на суму 24 млрд 875 млн грн. Про це повідомляє Державна служба
статистики України.
За даними Держстатистики в Україні протягом семи місяців було
зведено будівель на загальну суму 12 млрд 894 млн грн. З цієї суми житлових
будинків було споруджено на суму майже 6 млрд грн.
Крім того, на суму 11 млрд 981 млн грн було збудовано інженерних
споруд, серед яких транспортні споруди (дороги, залізниці, мости та ін.),
трубопроводи, комунікації, комплексні промислові споруди та інші
інженерні споруди.
Необхідно зауважити, що дані подані без урахування тимчасово
окупованої території АР Крим, Севастополя та частини Донецької та
Луганської
областей
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1498412-za-sim-misyatsiv-potochnogo-roku-vukrayini-vikonali-budivelnikh-robit-na-sumu-mayzhe-25-mlrd-grn). – 2015. –
7.09).
***
Работники Государственной фискальной службы похвастались
своими достижениями в борьбе с финансовыми преступниками. Им
удалось одновременно остановить противоправную деятельность 22
конвертационных центров. При этом среди них один был с оборотом
2 млрд грн. Об этом заявил глава службы Р. Насиров.
«Пресечена деятельность 22 конвертационных центров, с контрагентов
которых взыскано живыми деньгами 376 млн грн», – сказал Р. Насиров.
По его словам, центры представляли собой организованные преступные
формирования и имели в своем составе до 40 компаний, которые занимались
нелегальной деятельностью.
Государственная фискальная служба Украины с мая по август текущего
года предотвратила формирование предприятиями фиктивных налоговых
кредитов
на
сумму
92,8
млрд
грн
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2015/09/06/8735065/). – 2015. – 6.09).
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***
Уже скоро в Украине станет легче дышать, а необходимость в
бензине исчезнет. За последние восемь месяцев продажи электромобилей
возросли на 400 %. Такие данные обнародовали в департаменте
информационно-аналитического обеспечения МВД.
В январе – августе этого года было зарегистрировано всего 231
электрокаров, однако это на 400 % больше, чем в прошлом году.
Безоговорочным лидером рынка в этом году является Nissan Leaf с
показателем в 149 проданных авто. Второе место занимает Tesla Model S, на
которую пересел 21 автомобилист. Третьим идут авто марки Renault – 19
машин.
При этом по количеству проданных электрокаров Украина значительно
опережает Россию, где за первое полугодие было продано менее 50
«экологичных» машин, Польшу (138 электрокаров), Венгрию (35
электрокаров) и Словакию (81 электрокар).
В Европе электромобили продаются лучше, чем в Украине, только в
развитых странах ЕС – Франции, Германии, Дании, Великобритании,
Норвегии, Австрии и др.
По прогнозам ресурса ElectroCars, до конца текущего года в Украине
будет зарегистрировано еще около 170 электрокаров (Минфин
(http://minfin.com.ua/2015/09/07/8766290/). – 2015. – 7.09).
***
Ціни на хліб в Україні до кінця 2015 р. зростуть у межах 5 %, сезонне
зростання цін на всю молочну продукцію становитиме до 5 %, яйця –
5–7 %. Про це повідомив директор департаменту продовольства Міністерства
агарної політики і продовольства Д. Шульмейстер.
Глава відомства О. Павленко в свою чергу додав, що зростання цін на
соціально значущі сорти хліба не очікується у зв’язку з падінням цін на
пшеницю на світових ринках. «По хлібу ми не бачимо підстав для зростання
цін на соціальні сорти», – сказав він.
За словами міністра, очікується також стабільна ситуація на ринку
соняшникової олії, водночас як ціни на цукор можуть зрости. «Але це більше
психологічний фактор. Ми плануємо з цим працювати ... Готівкового цукру і
цукру, який справлять, буде достатньо», – додав міністр.
Крім того, за словами О. Павленка, Україна скоротила споживання хліба
в поточному році на 6 %, тому що «у раціоні з’являється велика частка м’яса,
овочів, молока».
О. Павленко додав, що за всіма видами продовольчої продукції України
самодостатня, а за деякими виробляє більше ніж, споживає. «Ми в 2,5 раза
більше виробляємо, ніж споживаємо», – додав він (Економічна правда
(http://www.epravda.com.ua/news/2015/09/7/558709/). – 2015. – 7.09).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Экономика Украины пока не может выйти на подъем: по данным
Гостатистики, за январь – июль 2015 г. у нас, по сравнению с
аналогичным периодом 2014 г., возросли только цены (на 39,3 %) и
номинальные доходы населения (на 4,6 %).
Все остальные показатели в минусе: ВВП (данные за І квартал) упал на
17,2 %, промпроизводство (здесь и далее за семь месяцев) – на 19,5 %,
сельское хозяйство – на 3,5 %, экспорт – на 33,6 %, импорт – на 37,2 %,
розничная торговля – на 23,5 %, а реальная зарплата – на 23,7 %.
Впрочем, по мнению экономиста руководитель проекта «Успешная
страна» А. Блинова, есть и положительные тенденции: падение производства
замедляется, и уже в августе – сентябре может приблизиться к нулю.
«Важно, что НБУ смог за год стабилизировать обменный курс, – сказал
А. Блинов. – Экспорт действительно не радует, так как, помимо падения
объемов, снизились и цены. Импорт замедлит падение, так как придется
увеличить закупки газа к зиме, и это тоже плохо. Зато увеличилось
импортозамещение: по продуктам – 80 % украинского (год назад было около
50 %), по промтоварам – около 30 % (было до 20 %)» (DailyUA
(http://daily.com.ua/business/05-09-2015219231). – 2015. – 5.09).
***
В Украине наблюдается самый высокий уровень безработицы за все
годы независимости.
Об этом сообщил заместитель министра социальной политики
В. Ярошенко. «Уровень безработицы среди населения – самый высокий за
все годы существования Украины. Среди молодежи он достиг 23 %», –
заявил чиновник.
Отметим, что в І квартале 2015 г. главное управление статистики в
Одесской области зарегистрировало уровень безработицы в 6,5 %, что не
слишком отличается от довоенных показателей. Между тем, Государственная
служба занятости прогнозирует, что к концу года уровень безработицы
составит
11,5
%
(Таймер
(http://timerodessa.net/news/ukraina_postavila_istoricheskiy_rekord_po_bezrabotitse_852.ht
ml). – 2015. – 3.09).
***
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил
47,1 млрд грн вкладчикам 56 неплатежеспособных банков с начала 2014 г.
Об этом сообщил директор-распорядитель Фонда К. Ворушилин.
«Если говорить языком цифр, то вкладчикам 56 неплатежеспособных
банков Фондом уже выплачено 47,1 млрд грн», – сказал он.
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В частности, в течение 2014 г. было выплачено 14,6 млрд грн; в течение
2015 г. – 32,5 млрд грн.
Фонд отмечает, что выплаты вкладчикам продолжаются в размере
14,7 млрд грн.
Как сообщало агентство, с начала года активы фонда увеличились с
16,872 млрд грн (1 января) до 16,962 млрд грн (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/358166/fond-garantirovaniya-vkladov-vyplatil47-1-mlrd-griven-vkladchikam-56-neplatezhesposobnyh-bankov). – 2015. –
7.09).
***
Министры финансов и главы центробанков G20 планируют
воздерживаться от искусственной девальвации валют, чтобы получить
преимущества во внешней торговле, при этом они уверены, что темпы
роста мировой экономики, несмотря на нынешний период
неопределенности, в будущем ускорятся.
«Мы приветствуем улучшение экономической активности в некоторых
странах, однако рост мировой экономики – ниже наших ожиданий. Мы
заявляем о готовности предпринять решительные шаги, чтобы удержать
экономику на траектории роста, и уверены, что оживление мировой
экономики ускорится», – говорится в итоговом коммюнике встречи.
В числе этих шагов участники встречи назвали макроэкономические и
структурные реформы, а также монетарные меры, которые, однако, сами по
себе не могут обеспечить сбалансированный рост.
«Мы приняли во внимание, что с учетом улучшения экономических
перспектив в некоторых развитых странах ужесточение монетарной
политики становится более вероятным. Мы подтверждаем свою решимость
двигаться к системе валютных курсов, которые определяются на основе
рыночных факторов, к гибкости, позволяющей учитывать фундаментальные
факторы, и избегать устойчивого отклонения обменных курсов. Мы будем
воздерживаться от конкурентной девальвации валют, от всех форм
протекционизма», – говорится в документе.
В коммюнике специально отмечается необходимость ясного донесения
до рынка намерений и действий властей, чтобы снижать неопределенность и
повышать прозрачность, а также сглаживать возможные негативные
последствия этих шагов для других сегментов рынка.
Ранее G20 отметила усиление рисков для мировых рынков. Перспективы
ужесточения денежно-кредитной политики в США наиболее пагубно
сказываются на рынках развивающихся стран: сводный фондовый индекс
этой группы упал более чем на 16 % с начала 2015 г. (Минфин
(http://minfin.com.ua/2015/09/07/8770647/). – 2015. – 7.09).
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***
Цена североморской нефти марки Brent вечером 7 сентября
опустилась ниже отметки в 48 дол./барр. Об этом свидетельствуют
данные торгов.
Так, по состоянию на 18:44 по киевскому времени цена нефти Brent
составила 47,90 дол. за баррель. Это на 3,45 % ниже показателя открытия
сегодняшних торгов.
Напомним, утром 7 сентября нефть Brent торговалась ниже 50 дол./барр.
По состоянию на 07:29 по киевскому времени цена нефти Brent составила
49,40 дол./барр.
В минувшую пятницу, 4 сентября, цена нефтяной корзины ОПЕК
опустилась до минимума за четыре отчетных дня, оставшись при этом выше
отметки 45 долл./барр. (Главком (http://glavcom.ua/news/323078.html). –
2015. – 7.09).
***
Снижение валютных резервов Китая в августе оказалось рекордно
высоким с 2012 г. из-за интервенций, проведенных китайским
Центробанком для поддержки юаня.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные китайского
регулятора.
Валютные резервы КНР в августе сократились на 93,9 млрд дол. до
3,56 трлн дол. с 3,65 трлн дол. месяцем ранее. Аналитики, опрошенные
агентством, ожидали, что показатель в августе составит 3,58 трлн дол.
«Если Центробанк Китая продолжит интервенции, валютные резервы
страны продолжат сокращаться: чем масштабнее интервенции, тем сильнее
падение», – считает аналитик Bocom International Holdings Л. Маоксиань.
Объем валютных резервов Китая вырос более чем в три раза за
последнее десятилетие, поскольку регулятор КНР покупал доллары для
замедления темпов укрепления национальной китайской валюты.
На Народный банк Китая приходится почти треть мировых валютных
резервов.
В середине августа Народный банк КНР последовательно снизил на 1,9,
1,62 и 1,1 % справочный курс юаня к доллару.
На фоне опасений за перспективы экономики Китая упал индекс
Шанхайской биржи, также наблюдался обвал фондовых рынков по всему
миру (Finance.ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/358180/valyutnye-rezervykitaya-sokratilis-na-rekordnye-94-milliarda). – 2015. – 7.09).
***
Расходы федерального бюджета Германии на прием беженцев в
2015 г. возрастут в четыре раза по сравнению с предыдущим и составят
10 млрд евро.
Такую оценку сделала газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung,
передает РБК.
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Еще в 2014 г. расходы на мигрантов составили 2,4 млрд евро, однако
тогда в ФРГ прибыли около 200 тыс. мигрантов. В текущем году Германия
готовится принять до 800 тыс. человек. Все они потребуют расходов на
питание, медицинское обслуживание и размещение, отмечает газета.
Ежегодные расходы на каждого беженца составляют 12–13 тыс. евро
ежегодно в зависимости от федеральной земли.
Эта сумма включает в себя стоимость жилья, продуктов, медицинской
помощи, а также карманных денег, трат на административные нужды и
расходов на оплату труда дополнительных педагогов по немецкому языку.
В июле этого года власти ФРГ оценивали расходы на беженцев в
5,6 млрд, рассчитывая принять не более 450 тыс. человек.
Накануне канцлер Германии А. Меркель заявила, что Германия
справится с рекордным притоком беженцев в этом году, не прибегая к
повышению налогов и не ставя под угрозу свой бюджет.
Она отметила, что в этому году Берлин получил более высокие, чем
ожидалось, налоговые поступления, благодаря чему власти могут
распоряжаться
более
чем
5
млрд
евро
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/358132/smi-otsenili-rashody-germanii-nabezhentsev-v-10-milliardov-evro). – 2015. – 7.09).
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