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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Конституційна Комісія ухвалила проект змін до
Конституції України в частині правосуддя
4 вересня 2015 р. у Верховній Раді України відбулося чергове засідання
Конституційної Комісії, на якому більшістю голосів було ухвалено проект
змін до Конституції України в частині правосуддя та прийнято рішення
направити його до Венеціанської комісії для отримання остаточного
висновку.
Серед пропонованих новацій:
 внесення до ст. 55 розд. ІІ «Права, свободи та обов’язки людини і
громадянина» положення про те, що кожному гарантується право звернутися
з конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав,
передбачених Конституцією, та в порядку, визначеному законом;
 виведення зі ст. 85 розд. ІV «Верховна Рада України» положень про
можливість висловлення Верховною Радою недовіри Генеральному
прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади, та стосовно
компетенції Верховної Ради щодо звільнення з посад третини складу
Конституційного Суду України;
 виведення зі ст. 106 розд. V «Президент України» положення
стосовно компетенції Президента України щодо звільнення з посад третини
складу Конституційного Суду України;
 внесення до ст. 124 розді. VІІІ «Правосуддя» положення щодо
можливості визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального
суду на умовах, передбачених Римським статутом Міжнародного
кримінального суду;
 зміна положення ст. 126 розд. VІІІ «Правосуддя» про неможливість
затримання або арешту судді до винесення обвинувального вироку судом без
згоди Верховної Ради України та положення про те, що суддя не може бути
затриманий чи утримуватися під вартою до винесення обвинувального
вироку судом, за винятком затримання судді під час вчинення або
безпосередньо після вчинення злочину, без згоди Вищої ради правосуддя
тощо.
З текстом пропонованих змін до Конституції в частині правосуддя
можна
ознайомитися
за
посиланням:
http://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/34122.pdf (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/115705.html). –
2015. – 16.09).
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Спільна заява
Голови Верховної Ради України В. Гройсмана та
президента Європейського парламенту М. Шульца з нагоди річниці
ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
Рік тому, 16 вересня 2014 року, синхронна ратифікація Угоди про
асоціацію Верховною Радою України та Європейським парламентом стала
безпрецедентним виявом солідарності між Україною та Європейським
Союзом.
Депутати
українського
та
Європейського
парламентів
переконливою більшістю підтвердили спільне прагнення України та ЄС до
далекосяжного зближення шляхом розбудови взаємних відносин на
принципах політичної асоціації та економічної інтеграції.
І сьогодні ми залишаємося солідарними, у той час як в Україні
втілюються системні інституційні, політичні та економічні реформи і в той
час як ми працюємо в напрямі мирного вирішення конфлікту на Сході
України. Дороговказом на цьому шляху є Угода про асоціацію, і
Європейський парламент завжди стоятиме пліч-о-пліч з Верховною Радою у
процесі імплементації цієї Угоди та реформ, яких потребує Україна. Вони є
запорукою реалізації європейського вибору України і справжньою нагодою
значно покращити якість життя пересічних українців.
Ми з нетерпінням чекаємо на повноцінне набрання чинності Угодою про
асоціацію між Україною та ЄС з 1 січня 2016 року і заохочуємо парламенти
держав-членів ЄС, які її ще не ратифікували, вчасно завершити відповідну
процедуру.
Входячи у напружений політичний сезон, на нас чекає велика кількість
важливих рішень – від конституційних змін у частині децентралізації та
правосуддя до місцевих виборів 25 жовтня, на які Європейський парламент
направить своїх спостерігачів. Ключове значення матиме повне виконання
мінських домовленостей. До кінця року ми також очікуємо на позитивні
рішення щодо візової лібералізації, яка принесе відчутні переваги
українським громадянам.
Верховна Рада України та Європейський парламент продовжать тісну
взаємодію, спрямовану на розбудову спроможностей українського
парламенту. На виконання підписаного нами 3 липня 2015 року меморандуму
в Україні вже почала працювати місія з оцінки потреб, яка до кінця року
підготує звіт і «дорожню карту» всеохоплюючої реформи Верховної Ради.
Ми вітаємо нинішній інтенсивний двосторонній порядок денний між
Верховною Радою України та Європейським парламентом, який повністю
відповідає духу Угоди про асоціацію і робить внесок у сталу і міцну
солідарність між Україною та Європейським Союзом (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Topnovyna/115688.html). – 2015. – 16.09).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Ворошилов, ст. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ, канд. ист. наук

Радикальная партия О. Ляшко: оппозиционная политсила?
Заявление о том, что Радикальная партия выходит из состава коалиции в
Верховной Раде (в состав парламентской фракции РП входит 21 депутат), 1
сентября сделал ее лидер О. Ляшко.
Выступая перед журналистами в кулуарах ВР, он отметил, что РП не
может оставаться в парламентском большинстве после голосования за пакет
президентских поправок в Конституцию: «Мы не видим дальше возможности
находиться в коалиции, которая фактически уничтожена была ...руками
Президента Порошенко, главы ВР Гройсмана, которые, вопреки позиции
большинства фракций коалиции, внесли в парламент вопрос изменений в
Конституцию. Следствие – это смерти на площади перед Верховной Радой,
кровавые провокации, в результате которых случились потери людей, –
заявил лидер ―радикалов‖. – Это решение для нас очень тяжелое и
неприятное, но необходимое. Мы не хотим своим присутствием в коалиции
освящать акт государственной измены. Мы переходом в оппозицию к
нынешнему
курсу
правительства,
Президента
и
действующего
парламентского большинства. Я заявляю про официальную нашу позицию:
переход в оппозицию к нынешней власти».
Комментируя такое решение, он сказал, что в результате деятельности
парламентской коалиции в стране фактически произошел «реванш власти
Януковича»: «Фактически мы имеем новую коалицию в парламенте», –
убежден политик.
Также он отметил, что как оппозиционная фракция «радикалы» требуют
вынести на всенародное обсуждение вопрос особого статуса для Донбасса. И
провести это обсуждение вместе с местными выборами в октябре.
Кроме того, проинформировал О. Ляшко, Радикальная партия
инициирует создание межфракционного депутатского объединения
«Народная рада», куда приглашает всех противников президентских
изменений в Конституцию.
Также лидер фракции Радикальной партии заявил, что принято решение
о сложении полномочий руководителей парламентских комитетов,
делегированных от этой фракции. «Фракция приняла решение по трем
руководителям комитетов Верховной Рады, которые делегированы на эти
должности от фракции Радикальной партии», – сказал он (депутаты от
фракции РП возглавляют три парламентских комитета: В. Галасюк –
руководитель Комитета по вопросам промышленной политики и
предпринимательства; С. Рыбалка – руководитель Комитета по вопросам
финансовой политики и банковской деятельности; С. Скуратовский –
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руководитель Комитета по вопросам строительства, градостроения и
жилищно-коммунального хозяйства).
После этого вице-премьер-министр В. Вощевский, представляющий
«радикалов» в правительстве, также написал заявление об отставке.
Стоит отметить, что народные депутаты от фракции Радикальной партии
не дали ни одного голоса за увольнение своего вице-премьера. Как объяснил
это О. Ляшко, «радикалы» не голосовали за отправление в отставку В.
Вощевского «из принципа» – таким образом они хотели показать
неспособность коалиции результативно голосовать. «Наш вице-премьер и
наши главы комитетов после выхода из коалиции, как положено, подали в
отставку. Но мы считаем, что кадровые решения в парламенте должна
принимать коалиция, если она существует. Если коалиция не может принять
такое элементарное решение, о каком большинстве идет речь? Мы считаем,
что в отставку сейчас должно пойти все правительство, которое не
справляется со своими задачами», – заявил О. Ляшко.
В итоге 17 сентября Верховная Рада Украины все же приняла
Постановление «Об отставке вице-премьер-министра Украины Вощевского
В.Н.».
В то же время представители Радикальной партии претендуют на то,
чтобы возглавить Регламентный комитет Верховной Рады, который, согласно
Регламенту, должен принадлежать оппозиции. Об этом 15 сентября в
кулуарах Верховной Рады проинформировал журналистов лидер РП. «Как
украинская оппозиционная политическая сила, мы настаиваем на том, чтобы
коалиция отдала нам Регламентный комитет, который принадлежит
оппозиции и где мы сможем контролировать деятельность власти», – заявил
О. Ляшко.
Примечательно, что именно этот комитет может блокировать
рассмотрение в парламенте представление на снятие депутатской
неприкосновенности.
В данном контексте следует отметить, что, по информации народного
депутата от БПП С. Лещенко, Генпрокуратура готовится огласить
подозрение нескольким «радикалам»: вице-премьеру В. Вощевскому, а также
депутатам И. Мосийчуку и Д. Линьку. Кроме того, уже готово представление
ГПУ на задержание и арест еще одного депутата от РПЛ – А. Лозового.
Исходя из этого, в БПП подозревают, что настоящей причиной, по
которой фракция РП решила покинуть коалицию, являются действия
Генеральной прокуратуры в отношении близких к О. Ляшко людей. По
словам народного депутата С. Лещенко, ГПУ хочет «присовокупить» к уже
подготовленному представлению на снятие депутатской неприкосновенности
с А. Лозового представления, касающиеся И. Мосийчука и Д. Линько (все –
РП). Как утверждает С. Лещенко, Генпрокуратура также готовит
уведомление о подозрении вице-премьеру В. Вощевскому.
По мнению С. Лещенко, О. Ляшко, выйдя из коалиции, сыграл на
опережение: «Моя версия. Выход Ляшко из коалиции – это шаг на
опережение. ...Наилучшая защита от уголовных обвинений – выход из
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коалиции. Теперь Ляшко будет кричать, что это расправа над ―врагами
режима Порошенко‖», – написал нардеп на своей странице в Facebook.
Разделяет данную точку зрения и политтехнолог Т. Березовец, который
предполагает, что выход «радикалов» из коалиции связан не с голосованием
за изменения в Конституцию. «Технологический ход Ляшко на развал
коалиции. ―Радикалы‖ долго и упорно провоцировали, чтобы их попросили
на выход. Когда этого не случилось, вышли сами. Думаю, настоящая причина
вовсе не в Конституции, а в том, что в ближайшее время могут быть
озвучены обвинения в адрес В. Вощевского и уголовные дела по ряду
депутатов. По факту, РПЛ идет след в след за ―Свободой‖», – написал
эксперт на своей странице в Facebook.
Со своей стороны политолог В. Карасев выход РП из парламентского
большинства называет скорее тактическим ходом. «Это больше тактический
ход, для того чтобы при осенней перезагрузке Кабмина получить большее
влияние там. Радикальная партия, возможно, хотела бы с более сильных
позиций возвращаться в коалицию», – пояснил эксперт.
По мнению политолога, партия О. Ляшко своим выходом из коалиции
подталкивает к переформатированию Кабинета Министров. «Не исключено,
что Радикальная партия может вернуться в коалицию. Если ее устроит та
коалиция, которая по-новому будет формироваться, и если партию устроит
предложение по Кабинету Министров», – прогнозирует В. Карасев.
Разделяет данную точку зрения и Т. Чорновол: «Не думаю, что это
окончательный выход. Это может быть вопросом торга, – сказала она в
кулуарах парламента. – Может быть, что РП выйдет из коалиции, но
депутаты этой фракции все равно будут поддерживать проекты законов
коалиции».
Политический эксперт А. Решмедилова предполагает, что вышедший из
коалиции О. Ляшко, скорее всего, займет радикальную позицию, выгодную
для пиара, тем более он всегда ее занимал, хотя его депутатская группа
особой роли не сыграет.
В свою очередь политолог, доктор исторических наук, профессор
кафедры политологии НаУКМА А. Гарань решение Радикальной партии о
выходе из коалиции объясняет подготовкой к предстоящим местным
выборам. «Это абсолютно предсказуемый шаг, что они будут критиковать,
потом в какой-то момент выйдут из коалиции накануне выборов. Я не думаю,
что это радикально меняет расстановку сил», – поясняет эксперт.
По его словам, изначально было не до конца понятно, почему
Радикальная партия принимает участие в коалиции. «Еще на начальной
стадии формирования коалиции было не совсем понятно, зачем там Ляшко.
Наверное, решили, что лучше, чтобы он был в коалиции, чем вне ее. Но все
пришло к логическому концу» – отметил А. Гарань.
Политолог А. Палий и вовсе уверен, что то, что О. Ляшко и его
соратники покинули коалицию, лишь очистит ее ряды от олигархических
кандидатов. «Это даже лучше для коалиции, что Ляшко вышел, он ее
дискредитировал», – сказал А. Палий Аналитической службе новостей. «Это
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хорошо, что Ляшко вышел. Это олигархический кандидат, который
поддерживается разными олигархическими группами и фактически продает
свои решения, действия. В его фракции есть несколько достойных депутатов.
Но основная масса там назначалась Ляшко или непосредственно олигархами.
Поэтому это даже скорее очищение», – считает политолог.
А. Палий полагает, что после выхода из коалиции О. Ляшко продолжит
занимать ту же позицию, что и раньше. «Он займет популистическую
позицию, как всегда, это его конек. Он с точки зрения популизма будет
тратить деньги олигархов», – подытожил эксперт.
По мнению же директора социологической службы «Украинский
барометр» В. Небоженко, «пока преувеличивают политические последствия
выхода Ляшко из коалиции. ...Ляшко будет по-прежнему голосовать за часть
законов обязательно. Он не позволит себе идти против течения и против
каких-то реформаторских законов».
По словам политолога, ничего страшного в выходе О. Ляшко нет,
поскольку у Президента П. Порошенко есть колоссальное поле для маневра.
«Все законы, которые касаются внутренней политики Украины, которые
будут сейчас обсуждаться – закон по бюджету, там все равно хватает голосов
и без Ляшко. А Ляшко не обойдется без участия в бюджетном процессе,
иначе скажут, что плохая партия. Он будет активно с этим выступать,
выдвигать свои предложения. На самом деле без Ляшко есть достаточное
парламентское большинство для обычных голосований», – подытожил В.
Небоженко.
Со своей стороны эксперт Киевского центра политических исследований
и конфликтологии А. Финько акцентирует внимание на том, что уже давно
очевидно, что интересы крупных и мелких партий расходятся, а перед
местными выборами недовольство властью четко обозначилось. «Эта фронда
стимулируется критическим падением рейтинга ―Народного фронта‖ и
относительным падением рейтинга Блока Петра Порошенко», – отметил
эксперт. Как подчеркивает А. Финько, мелкие партии коалиции «направляют
сигнал избирателям: мы готовы подобрать знамя из слабеющих рук».
Напротив, политический эксперт Агентства моделирования ситуаций В.
Гончарук прогнозирует, что РП в оппозиции долго не продержится. Чем
дольше будет существовать эта Верховная Рада и чем дольше О. Ляшко и его
партия будут находиться вне власти, тем меньше шансов у них сохраниться,
считает политолог. «Не уверен, что депутаты этой партии, которая была
сформирована под выборы, готовы находиться в оппозиции. Ляшко может
занимать радикальную позицию, но среднестатистический депутат больше
ориентирован на власть. Таков наш печальный опыт», – отметил В. Гончарук
в эфире радиостанции «Голос столицы».
По словам эксперта, ниша партии достаточно специфична. «Если ты
живешь на содержании, то кто тебя будет содержать в оппозиции. Любой
олигарх хочет иметь дивиденды от власти», – добавил эксперт.
Также многие обозреватели подчеркивают заинтересованность РП в
перезагрузке Верховной Рады, поскольку к следующим парламентским
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выборам избиратели могут устать от ее оппозиционной риторики без
конкретных результатов. К тому же сейчас лидер политсилы находится в
хороших отношениях сразу с двумя олигархами, контролирующими самые
большие телеканалы страны, – С. Левочкиным («Интер») и И. Коломойским
(«1+1»). Оба уже сейчас обеспечивают РПЛ мощную медиа-поддержку: О.
Ляшко и его соратники – постоянные гости политических ток-шоу на этих
каналах.
Как отмечает обозреватель «Украинской правды», «выход из
парламентской коалиции развязывает Ляшко руки и язык. Для критики
власти ему будут рады предоставить эфиры и Коломойский, и другие
―оппозиционеры‖».
Обозреватель «Главкома» в свою очередь пишет о том, что выход
Радикальной партии О. Ляшко из парламентской коалиции вряд ли можно
назвать ситуативным эмоциальным решением: «Сегодня нардепы―радикалы‖, конечно, называют голосование за изменения в Конституцию в
части децентрализации ―принципиальным вопросом‖ и ―национальным
предательством‖. Однако это поверхностное пояснение. По факту
дрейфовать в более удобную оппозиционную нишу Ляшко начал уже давно.
А Конституция стала лишь подходящим поводом для того, чтобы, наконец,
поставить точку в этом представлении с ―хлопаньем дверьми‖».
Как отмечает focus в статье «Вольному вилы. Куда ушел Ляшко», «он
отправился в самостоятельное плавание, в надежде, что конъюнктура –
нарастающее недовольство властью – сыграет в его пользу и еще больше
укрепит позиции и обеспечит будущее. Есть высокий риск, что эти надежды
не оправдаются. Без подсветки со стороны респектабельного и ресурсного
союзника-партнера-заказчика монохромность Ляшко может стать слишком
очевидной. ...Но пусть попробует, конечно».
Ныне же «радикалы» активно готовятся к местным выборам,
продуцируя многочисленные «информповоды». В частности, Радикальная
партия намерена через суд обязать Президента внести в Верховную Раду
представление на новых членов Центральной избирательной комиссии.
Также О. Ляшко призвал коллег по парламенту вынести на рассмотрение и
проголосовать законопроект о внесении изменений в Конституцию
относительно снятия депутатской неприкосновенности и законопроекты об
импичменте Президенту и временных следственных комиссиях.
Кроме того, лидер РП вызвал Президента Украины П. Порошенко на
публичные дебаты. «Президент Порошенко публично обвинил нашу команду
в том, что Радикальная партия вышла из коалиции по требованию олигархов.
...В связи с этими обвинениями вызываю Петра Алексеевича на публичные
дебаты на эту тему. На любом канале в любое время», – написал О. Ляшко на
своей странице в Facebook.
В целом же, как считает большинство экспертов, выход РП не означает
развала коалиции, хотя и может служить этой цели. Скорее О. Ляшко
пытается поднять свой рейтинг и влияние.
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман наголошує, що мета
Російської Федерації стосовно України – «підірвати євроінтеграційні
прагнення України та зупинити її на шляху реформ».
Під час зустрічі з делегацією Політико-безпекового комітету
Європейського Союзу в середу, 16 вересня, В. Гройсман подякував за
підтримку Української держави з боку ЄС «у цей непростий для України
час» і висловився за «поглиблення спільної роботи».
У свою чергу голова комітету В. Стівенс заявив, що ЄС засуджує
анексію Криму і ця позиція залишатиметься незмінною, «рішуче підтримує
територіальну цілісність, суверенітет і демократичний розвиток України».
«Ми готові проводити обмежувальні заходи щодо Росії, поки вона не виконає
мінських домовленостей», – заявив він. Голова комітету заявив про
необхідність безумовного виконання мінських домовленостей, підкресливши,
що жодної альтернативи цьому немає.
В. Гройсман наголосив на важливості подальшого розвитку й
поглиблення співпраці між Україною та Європейським Союзом, нагадавши в
цьому контексті про синхронну ратифікацію Верховною Радою і
Європейським парламентом Угоди про асоціацію Україна – ЄС.
Керівник парламенту поінформував про перебіг реформ в Україні,
детально зупинившись на конституційній реформі в частині децентралізації.
Голова Верховної Ради також повідомив про законодавче забезпечення
реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією, реформування
правоохоронної системи.
В. Гройсман особливо наголосив на необхідності забезпечення балансу
між здійсненням реформ і забезпеченням соціальних потреб громадян. У
цьому контексті він висловив сподівання, що в сесійній залі буде знайдено
необхідну кількість голосів для підтримки важливих законопроектів щодо
реструктуризації зовнішніх боргів і підвищення соціальних виплат.
У свою чергу голова комітету зазначив, що взаємини ЄС з Україною
«широкі, всеосяжні і глибокі», наголосивши, що ЄС підтримує реформи в
Україні. Він високо оцінив досягнення на цьому шляху й закликав Україну
до продовження реформ (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/115715.html). – 2015. – 16.09).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман наголошує, що
наближення України до європейських стандартів залежить від роботи
кожного парламентаря.
Відкриваючи пленарне засідання в середу, В. Гройсман нагадав, що рік
тому – 16 вересня 2014 р. – Верховна Рада синхронно з Європейським
парламентом ратифікувала Угоду про асоціацію Україна – ЄС, яка, за його
словами, «була категоричною вимогою українського суспільства, прагненням
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нашої європейської інтеграції». «На превеликий жаль, багато українців
заплатили за це власним життям», – сказав він.
«Ціль не у тому, щоб підписати Угоду, а у тому, щоб стандарти життя
людей відповідали тим стандартам, які є реальними у Європейському Союзі,
– наголосив Голова Верховної Ради. – І у зв’язку з цим від кожного депутата
у парламенті залежить, наскільки якісні ми будемо приймати закони,
наскільки ці закони відповідатимуть нашим європейським прагненням і
будуть якісно співпадати з європейськими стандартами. Присутність
кожного депутата у залі, робота кожного депутата у комітеті має наближати
нас до повноцінної асоціації з Європейським Союзом».
Керівник парламенту також зазначив, що депутати ухвалили два важливі
закони: «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних
закупівель щодо приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами
та вжиття заходів з подолання корупції» та «Про внесення змін до деяких
законів України щодо забезпечення інвалідів автомобілями».
«За оцінками експертів, цей закон заощаджуватиме до 50 млрд грн у
державному бюджеті», – сказав В. Гройсман, коментуючи перший
законодавчий акт. Українські компанії, сказав він, матимуть змогу брати
участь у міжнародних тендерах, що, відповідно, сприятиме розвитку
власного виробництва.
«Декілька важливих рішень кожного дня має бути нормою для
українського парламенту, нормою для нашої спільної роботи», – наголосив
Голова Верховної Ради (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/115658.html). – 2015. – 16.09).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Заяву Верховної
Ради України з приводу 70-річчя Організації Об’єднаних Націй та
членства України в ООН».
Згідно із Заявою, «Верховна Рада України відзначає важливе значення
для майбутнього ООН обрання 2016 р. наступного Генерального секретаря
організації. Висловлюємо переконання, що головними критеріями при
відборі кандидатів на цю високу посаду мають бути їхні професійні якості та
відданість безкомпромісному відстоюванню повного та безумовного
виконання цілей і принципів ООН. Відзначаємо, що за всю історію існування
ООН східноєвропейська група єдина з існуючих в ООН регіональних груп
жодного разу не була представлена на посаді Генерального секретаря
організації».
Верховна Рада України з нагоди 70-річчя ООН підтверджує безумовну
відданість і готовність України й надалі робити вагомий внесок у виконання
викарбуваного в Статуті ООН завдання з порятунку прийдешніх поколінь від
лихоліть війни. Переконані, що досягнення вказаної мети буде наріжним
каменем непостійного членства України в Раді Безпеки ООН у разі обрання
Української держави до складу цього органу на період 2016–2017 рр.
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Верховна Рада України закликає держави-члени ООН підтримати
кандидатуру України на виборах до Ради Безпеки ООН, що відбудуться 15
жовтня 2015 р. За 70-літню історію ООН Україна вже тричі виправдовувала
довіру організації як непостійний член Ради Безпеки, у тому числі й за роки
відновленої державної незалежності у 2000–2001 рр.
У ювілейний для ООН рік Верховна Рада висловлює переконання в
успішному майбутньому організації, яке є можливим лише за умови
універсальної та справжньої відданості всіх її держав-членів Статуту ООН,
неухильному дотриманню його духу та букви.
Проект Постанови зареєстровано за № 3076 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/115680.html). –
2015. – 16.09).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про забезпечення
фінансової стабілізації в рамках виконання програми Міжнародного
валютного фонду «Механізм розширеного фінансування».
Згідно з проектом документа,
Беручи до уваги необхідність подолання фінансової кризи в країні,
зменшення тиску на платіжний баланс, стабілізації державного боргу в
середньостроковій перспективі, зміцнення національної валюти та
забезпечення фінансової стабільності в рамках виконання програми
Міжнародного валютного фонду ―Механізм розширеного фінансування‖,
Верховна Рада України постановляє:
1. Кабінету Міністрів України забезпечити вчинення правочинів з
державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та
гарантованим державою боргом на попередніх умовах вчинення у 2015 році
правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та
гарантованим державою боргом, що схвалені розпорядженням Кабінету
Міністрів України №859 від 27 серпня 2015 року.
2. Дозволити тимчасове перевищення загального обсягу державного
боргу та гарантованого державою боргу, установленого частиною другою
статті 18 Бюджетного кодексу України.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк за результатами
вчинення правочинів, передбачених пунктом 1 цієї постанови, подати для
схвалення Верховною Радою України план заходів з приведення загального
обсягу державного боргу та гарантованого державою боргу до вимог,
установлених Бюджетним кодексом України.
Відповідний проект Постанови зареєстровано за №3056
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://rada.gov.ua/news/Novyny/115833.html). – 2015. – 17.09).

11

***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" (щодо
підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати).
Законом, зокрема, передбачено наближення підвищення прожиткового
мінімуму та мінімальної заробітної плати з 1 грудня на 1 вересня 2015 р.
(встановити з 01.09.2015 р. прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку
на місяць у розмірі 1330 грн, для працездатних осіб – 1378 грн, осіб, які
втратили працездатність – 1074 грн) з відповідним збільшенням видатків на
оплату праці, пенсійне забезпечення, допомоги сім’ям з дітьми та одноразові
допомоги, стипендії аспірантів і докторантів.
Загалом законом внесено зміни до статей 1, 7, 8 і пункту 9 Прикінцевих
положень Закону із доповненням новими статтями 32-33 та внесенням
відповідних змін до додатків №№ 1, 3-9 до Закону, внаслідок чого
передбачаються такі зміни основних показників державного бюджету:
збільшення доходів на 14.311,4 млн грн (або на 2,8%), у т.ч. за загальним
фондом збільшення на 16.412,7 млн грн та за спеціальним фондом
зменшення на 2.101,3 млн грн;
збільшення видатків на 14.343,4 млн грн (або на 2,5%), у т.ч. за
загальним фондом збільшення на 16.412,7 млн грн та за спеціальним фондом
зменшення на 2.069,3 млн грн;
збільшення повернення кредитів на 32 млн грн (за спеціальним фондом).
Враховуючи, що за підсумками 8 місяців 2015 р. спостерігається
перевиконання дохідної частини загального фонду державного бюджету на
24,6 млрд грн, в т.ч. за рахунок коштів від продажу 3G-ліцензій 8,8 млрд грн
(про що вказано у пояснювальній записці до законопроекту), пропонується
збільшити показники доходів державного бюджету на 2015 р. порівняно із
затвердженими показниками (із змінами) за такими платежами, зокрема:
податок на додану вартість – на 7,68 млрд грн або на 4,5%, з них:
– ПДВ з вироблених в Україні товарів – на 11,38 млрд грн або на 12% (у
т.ч. за загальним фондом збільшення на 12,88 млрд грн та за спеціальним
фондом зменшення на 1,5 млрд грн);
– ПДВ з ввезених на територію України товарів – на 3,3 млрд грн або на
2,4%.
Водночас пропонується збільшити бюджетне відшкодування ПДВ на 7
млрд грн або на 12%;
податок на прибуток підприємств – на 1 млрд грн або на 2,8%;
ввізне мито – на 3,82 млрд грн або на 11,4%;
податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (разом) – на 0,27
млрд грн або на 0,6%;
неподаткові надходження – на 1,5 млрд грн (з них 0,8 млрд грн по пені
за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної
діяльності).
При цьому законом також збільшено на 1,2 млн грн надходження
судового збору до спеціального фонду державного бюджету. Водночас
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пропонується розширити цільове спрямування коштів судового збору, а саме
спрямувати їх на забезпечення здійснення судочинства та функціонування
органів судової влади, як це передбачено частиною третьою статті 9 Закону
України «Про судовий збір» (у редакції згідно із законом від 12.02.2015 р. №
192-VIII).
Оскільки прожитковий мінімум є базовим державним соціальним
стандартом, на основі якого визначаються розміри основних державних
соціальних гарантій, законом передбачено збільшення відповідних видатків
державного бюджету, зокрема:
– на виплати:
пенсій – на 3.861,5 млн грн (з них 2.654,4 млн грн - на покриття дефіциту
коштів Пенсійного фонду України);
допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства і дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги на
догляд за інвалідом I чи II групи – на 598,7 млн грн;
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за
дитиною" – на 19 млн грн;
– на підвищення розміру стипендій аспірантам, клінічним ординаторам
та докторантам навчальних закладів та наукових установ у зв’язку із змінами
умов оплати праці – на 22 млн грн;
– обсяги освітньої субвенції – на 1.603,4 млн грн, медичної субвенції –
на 1.407,7 млн грн та субвенції на підготовку робітничих кадрів – на 205,7
млн грн.
Крім того, на здійснення підвищення з 1 вересня на 13% мінімальних
ординарних (звичайних) академічних стипендій, соціальних стипендій учням
професійно-технічних і студентам вищих навчальних закладів передбачено
256 млн грн по державному та місцевих бюджетах.
Поряд з тим, додатково:
– збільшено на 988,5 млн грн відповідні видатки для фінансове
забезпечення невідкладних потреб на оборону і безпеку держави, у тому
числі пов’язаних із проведенням антитерористичної операції;
– відновлено видатки у сумі 200 млн грн на придбання цифрових
мамографів і ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного
виробництва, які були виключені Законом № 648;
– збільшено обсяг резервного фонду державного бюджету на 300 млн
грн з метою оперативного реагування на ліквідацію можливих наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 р. №
442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»
законопроектом за рахунок перерозподілу бюджетних призначень
встановлюються бюджетні призначення новоутвореним органам виконавчої
влади – Державній регуляторній службі (з визначенням її головним
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розпорядником коштів державного бюджету), Державній службі з питань
праці та Державній службі з безпеки на транспорті (з визначенням їх
відповідальними виконавцями бюджетних програм), а також виключаються
бюджетні призначення органам виконавчої влади, які ліквідовуються, Державній інспекції з безпеки на наземному транспорті та Державній
інспекції з безпеки на морському та річковому транспорті.
Виходячи із задекларованої мети закону, встановлено загальний обсяг
трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі 182,4 млрд
грн із збільшенням на 6,5 млрд грн (або на 3,7%) порівняно з показниками,
затвердженими Законом (із змінами).
Законом також встановлено за загальним фондом державного бюджету у
сумі 4,8 млрд грн субвенцію місцевим бюджетам на погашення
заборгованості з різниці в тарифах.
Згідно з передбаченою законом новою статтею 33 Закону дозволяється
органам влади здійснювати підвищення заробітної плати понад розміри,
визначені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, за рахунок та в
межах власних коштів з урахуванням прийнятих рішень станом на 1 вересня
2015 р. та можливостей, наданих статтею 101 Бюджетного кодексу України.
Відповідний законопроект зареєстровано за №3060 (Офіційний вебпортал
Верховної
Ради
України
(http://rada.gov.ua/news/Novyny/115834.html). – 2015. – 17.09).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до розділу
XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо
особливостей оподаткування під час реструктуризації державного і
гарантованого державою боргу та його часткового списання".
Законодавчим актом доповнено підрозділ 4 розділу ХХ "Перехідні
положення" Податкового кодексу України пунктами 36 і 37 такого змісту:
"36. Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму
доходів, що виникають у платників податку, які є боржниками
(позичальниками) за зовнішніми кредитами (позиками), залученими під
державні гарантії, обслуговування та погашення яких здійснюється за
рахунок коштів Державного бюджету України, за переліком, визначеним
Кабінетом Міністрів України, внаслідок здійснення правочинів, зазначених у
пункті 14 розділу "Прикінцеві положення" Закону України "Про Державний
бюджет України на 2015 рік".
37. Не підлягають оподаткуванню доходи нерезидентів з джерелом
походження з України за операціями з розміщення нерезидентам державних
деривативів та доходи, що виплачуються нерезидентам за державними
деривативами, відповідно до умов правочинів з державним боргом за
державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом,
затверджених Кабінетом Міністрів України".
Закон прийнято з доповненням Комітету з питань податкової та митної
політики такого змісту:
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"Доповнити розділ І після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
"Фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму витрат,
що виникають у платників податку, зазначених в абзаці першому цього
пункту, за правилами бухгалтерського обліку при списанні безнадійної
дебіторської заборгованості за поставлені товари (роботи, послуги), що
підлягали оплаті за рахунок коштів Державного бюджету України. Таке
збільшення фінансового результату до оподаткування відбувається в розмірі,
що не перевищує суму доходів, зазначену у абзаці першому цього пункту".
Законопроект зареєстровано за №3059 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://rada.gov.ua/news/Novyny/115832.html). –
2015. – 17.09).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону
України "Про цінні папери та фондовий ринок" стосовно державних
деривативів (щодо реструктуризації державного та гарантованого
державою боргу та його часткового списання)".
Законом врегульовано деякі аспекти реалізації Попередніх умов,
виконання зобов'язань, взятих на себе Україною відповідно до Програми
МВФ, у зв'язку з погашенням та обслуговуванням державного та
гарантованого державою боргу.
Законом запроваджується новий вид цінного паперу - державний
дериватив, що розміщуватиметься державою на міжнародних фондових
ринках і підтверджуватиме зобов'язання України здійснити виплати власнику
цього цінного паперу в разі досягнення певних показників валового
внутрішнього продукту України. Емісія державних деривативів становитиме
частину бюджетного процесу і не підлягатиме регулюванню Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку. Відповідні рішення про
розміщення державних деривативів та умови їх розміщення прийматимуться
згідно з Бюджетним кодексом України та іншими законами України, що
регулюють такі правовідносини.
Закон прийнято з техніко-юридичними правками.
Законопроект зареєстровано за №3057 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://rada.gov.ua/news/Novyny/115831.html). –
2015. – 17.09).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України (щодо реструктуризації державного та
гарантованого державою боргу та його часткового списання)».
Законом, зокрема, внесено такі зміни до Бюджетного кодексу України:
надано визначення новому терміну «бюджетне зобов’язання за
державними деривативами» (доповнення до частини першої статті 2
Кодексу);
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розширено перелік захищених видатків бюджету виплатами за
державними деривативами (доповнення до частини другої статті 55 Кодексу);
включено до складу видатків державного бюджету виплати за
державними деривативами та встановлено, що такі видатки здійснюються за
рахунок коштів державного бюджету (доповнення до статті 30 та частини
першої статті 87 Кодексу);
доповнено розділ VI Кодексу новими пунктами 34-37, щодо, зокрема,
пріоритетів платіжних зобов’язань за державними зовнішніми запозиченнями
та гарантованим державою боргом, що включені до переліку у додатку до
Закону «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим
державою боргом та місцевим боргом» і щодо яких були здійснені відповідні
правочини, та платіжних зобов’язань, що не були включені до такого
переліку, над платіжними зобов’язаннями, які були включені до переліку, але
щодо яких не було здійснено жодних правочинів.
Відповідний законопроект зареєстровано за №3058 (Офіційний вебпортал
Верховної
Ради
України
(http://rada.gov.ua/news/Novyny/115828.html). – 2015. – 17.09).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про припинення дії
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації
про співробітництво в будівництві енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької
АЕС» (назва документа – за першоджерелом).
Законом припиняється дія Угоди через невиконання урядом Російської
Федерації зобов’язань за умовами Угоди, а саме:
– статті 1 щодо співробітництва в проектуванні, будівництві та введенні
в експлуатацію енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС з урахуванням
застосування існуючих конструкцій з реакторними установками типу ВВЕР1000 проекту В-392;
– статті 4 щодо забезпечення організації фінансування в обсязі,
необхідному для проектування, будівництва та введення в експлуатацію
енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС, у тому числі для оплати товарів,
робіт і послуг, які мають поставлятися з Російської Федерації в Україну або
закуповуються в Україні, за умови часткового співфінансування з української
сторони.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2471а (Офіційний вебпортал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/115696.html). – 2015. – 16.09).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про визнання
таким, що втратив чинність, Закону України “Про розміщення,
проектування та будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної
електричної станції”».
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Законом визнається таким, що втратив чинність, Закон України «Про
розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 і 4
Хмельницької атомної електричної станції».
Закон прийнято 230 голосами.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2472а (Офіційний вебпортал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/115699.html). – 2015. – 16.09).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької
Республіки про військові поховання» (назва документа – за
першоджерелом).
Законом ратифіковано Угоду між Кабінетом Міністрів України та
урядом Словацької Республіки про військові поховання, підписану 17 червня
2011 р. у м. Братислава, яка набирає чинності на 90-й день з дати отримання
будь-якою з договірних сторін останнього письмового повідомлення про
виконання ними внутрішньодержавних процедур.
Законопроект зареєстровано за № 0057 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/115679.html). –
2015. – 16.09).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки
про військові поховання» (назва документа – за першоджерелом).
Законом ратифіковано Угоду між Кабінетом Міністрів України та
урядом Чеської Республіки про військові поховання, вчинену 21 жовтня 2013
р. у Києві, яка набирає чинності на 30-й день після дати отримання останньої
дипломатичної ноти, якою сторони поінформували одна одну про
завершення виконання вимог, встановлених їхнім національним
законодавством для набрання чинності Угодою.
Законопроект зареєстровано за № 0056 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/115674.html). –
2015. – 16.09).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Угоди між Україною та Королівством Іспанія про здійснення
оплачуваних видів діяльності членами сімей, які перебувають на
утриманні дипломатичного, консульського, адміністративного і
технічного персоналу дипломатичних представництв та консульських
установ».
Згідно із Законом, набрання чинності Угоди між Україною та
Королівством Іспанія про здійснення оплачуваних видів діяльності членами
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сімей, які перебувають на утриманні дипломатичного, консульського,
адміністративного й технічного персоналу дипломатичних представництв і
консульських установ, дасть змогу надати членам сімей українських та
іспанських працівників дипломатичної служби право здійснювати
оплачувану діяльність на території відповідно Королівства Іспанія та України
в порядку та на умовах, передбачених для громадян держави перебування,
після підтвердження свого статусу в порядку, визначеному цією Угодою.
Проект документа зареєстровано за № 0058 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/115670.html). –
2015. – 16.09).
***
Верховна Рада ратифікувала Конвенцію Міжнародної організації
праці про основні цілі та норми соціальної політики № 117, ухвалену на
46-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації праці 22
червня 1962 р. у м. Женева, яка набирає чинності для України через 12
місяців після дати реєстрації її документа про ратифікацію в
генерального директора Міжнародного бюро праці.
Ратифікація Конвенції сприятиме підвищенню міжнародного авторитету
України, залученню України до виконання міжнародних стандартів у сфері
соціального захисту найманих працівників і подальшому розвитку
взаєморозуміння та відносин у рамках Міжнародної організації праці.
Законопроект зареєстровано за № 0055 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/115665.html). –
2015. – 16.09).
***
Верховна Рада України постановила ратифікувати Договір про
дружні відносини і співробітництво між Україною та Республікою
Парагвай, вчинений 26 квітня 2012 р. у м. Асунсьйон, який набирає чинності
з дати отримання останнього письмового повідомлення дипломатичними
каналами про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набрання Договором чинності.
Законопроект зареєстровано за № 0053 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/115660.html). –
2015. – 16.09).
***
Відбулося засідання Комітету з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин.
Під час засідання члени комітету рекомендували Верховній Раді
прийняти за основу та в першому читанні проект закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо правового врегулювання роботи
громадських об’єднань та приведення нормативно-правових актів до норм
чинного законодавства) № 1232, внесений народними депутатами України
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Ю. Бубликом, Ю. Левченком, О. Осуховським, А. Іллєнком, М. Головком, О.
Марченком.
Було рекомендовано парламенту прийняти за основу та в цілому проект
закону про внесення зміни до ст. 5 Закону України «Про правовий статус
іноземців та осіб без громадянства» (щодо підстав для видачі посвідки на
тимчасове проживання представникам іноземних засобів масової інформації)
№ 3048, внесений Кабінетом Міністрів України.
Члени комітету рекомендували Верховній Раді за результатами розгляду
в першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на
доопрацювання проект закону про внесення зміни до Закону України «Про
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (щодо розширення
категорій репресованих, що підлягають реабілітації) № 1080, внесений
народними депутатами України Ю. Бубликом, М. Головком, А. Іллєнком, Ю.
Левченком, О. Марченком, О. Осуховським.
На засіданні обговорювалося питання вдосконалення нормативноправового врегулювання дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб та осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України та на
території, неконтрольованій українською владою в зоні проведення
антитерористичної операції.
Члени комітету наголосили на необхідності надання можливості брати
участь у виборах для зазначеної категорії осіб.
Представник громадської організації «Право на захист» О. Виноградова
висловила занепокоєння через проблеми, пов’язані з розробкою державної
програми щодо забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб.
Було прийнято рішення зробити запит до Прем’єр-міністра України з
вимогою надати роз’яснення щодо ситуації навколо розробки зазначеної
програми.
Також Г. Немиря знову наголосив на нагальній необхідності винесення
на розгляд парламенту проекту закону про внесення змін до деяких законів
України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб № 2166 (друге читання) та проекту закону про внесення
змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб» № 2167 щодо компенсації вартості пошкодженого майна
(перше читання), які комітет розглянув ще в липні (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/115718.html). –
2015. – 16.09).
***
Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту
прийняти за основу законопроект про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної
власності.
Документом (реєстр. № 3062) передбачено створити сприятливі умови
для оптимізації структури державного сектору економіки та запровадити
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ринкові методи керування державними суб’єктами господарювання. Для
цього пропонується:
– визначити органи управління державним унітарним підприємством і
встановити, що наглядова рада державного унітарного підприємства є
органом, що здійснює захист прав держави і в межах компетенції, визначеної
статутом та законом, контролює та регулює діяльність керівника
підприємства;
– створити правові підстави для включення до складу органів
управління суб’єктів господарювання державного сектору економіки
незалежних членів наглядових рад, що забезпечить підвищення ефективності
керування об’єктами державної власності;
– встановити, що в державних підприємствах, а також господарських
товариствах, у статутних капіталах яких частка держави перевищує 50 %, у
випадках і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, створюється
наглядова рада, до якої можуть включатися незалежні члени наглядових рад;
– встановити, що річна, у тому числі консолідована, звітність суб’єктів
господарювання державного сектору економіки підлягає обов’язковому
аудиту.
Крім того, пропонується встановити вимогу щодо обов’язкового
оприлюднення такими суб’єктами інформації про свою діяльність (фінансову
звітність, інформацію щодо посадових осіб суб’єктів господарювання,
вчинення правочинів тощо) (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/115723.html). – 2015. – 16.09).
***
На засіданні Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення підтримано та рекомендовано прийняти за
основу проект закону про внесення змін до Закону України «Про
Державний бюджет України на 2015 рік» щодо підвищення
прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Про це
повідомила голова комітету Л. Денісова 16 вересня 2015 р.
Як зазначила Л. Денісова, державний бюджет, відповідно до
запропонованих змін, збільшиться на 14,3 млрд грн (2,8 %), а також
відбудеться наближення зростання показників соціальних стандартів з 1
грудня на 1 вересня.
«Таким чином, вже з 1 вересня 2015 р. прожитковий мінімум на одну
особу зросте на 13,1 % і становитиме 1330 грн, для дітей віком до шести
років – 1167 грн; для дітей віком від шести до 18 років – 1455 грн.
Мінімальна заробітна плата складатиме 1378 грн, мінімальна пенсія – 1074
грн», – підкреслила голова комітету.
Крім того, Л. Денісова зазначила, що відбудеться збільшення суми
виплат сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, а також
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державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, батькам-вихователям та прийомним сім’ям.
За словами голови комітету, у змінах до бюджету передбачено
збільшити видатки на фінансування програм соціального захисту, зокрема
протезування інвалідів, санаторно-курортне лікування ветеранів війни та
учасників бойових дій, надання соціальної та психологічної допомоги
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/115732.html). – 2015. – 16.09).
***
8–9 вересня 2015 р. на запрошення голови Британської групи
Міжпарламентського союзу українські депутати С. Заліщук, Н. КацерБучковська, О. Рябчин, О. Скрипник відвідали Лондон з робочим візитом.
Українські парламентарі – члени депутатської групи Верховної Ради
України з міжпарламентських зв’язків з Великою Британією провели зустрічі
з представниками офісу прем’єр-міністра та Міністерства оборони, з
міністром у справах Європи Д. Лідінгтоном, а також із британськими
парламентарями, зокрема міжпартійною групою у справах України та її
керівником Д. Ховардом. Також у Посольстві України відбулася зустріч
українських парламентарів із представниками української громади Великої
Британії.
Українська делегація приїхала до Лондона, щоб обговорити шляхи
поглиблення двостороннього міжпарламентського співробітництва, зокрема,
у контексті спільної протидії російській агресії та допомоги в реформуванні
України. Серед ключових тем двосторонніх зустрічей – стан виконання
мінських домовленостей і впровадження конституційної реформи в Україні.
Коментуючи результати виконання Україною своєї частини мінських
домовленостей і шляхів врегулювання ситуації на Сході України в інтерв’ю
ВВС, співголова депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Великою
Британією С. Заліщук наголосила на важливості чітких сигналів від Заходу
про перспективи членства України в НАТО і ЄС.
Під час зустрічей було озвучено позицію британських депутатів щодо
збереження санкцій проти Росії та питання довгострокової стратегії з боку
міжнародної спільноти для зупинення російської агресії.
Українські парламентарі висловили вдячність за внесок Британії в
процес підготовки українських військових, які протистоять російській агресії
на Донбасі, та закликали посилити програми співпраці в цьому напрямі.
Під час зустрічей обговорювалися найактуальніші питання
реформування в політиці й економіці України, деолігархізації системи
державного управління, було приділено увагу процесу створення
інституційних заходів боротьби з корупцією в Україні (Офіційний вебпортал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/115731.html). – 2015. – 16.09).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко заявляє, що рішення лідерів так
званих ДНР/ЛНР, яке вони прийняли в координації з Російською
Федерацією, про проведення фейкових, незаконних виборів 18 жовтня та
1 листопада становить величезну небезпеку мінським домовленостям.
«Мінський процес, який був започаткований 5 вересня минулого року,
зазнав дуже потужного удару фактом проведення фейкових виборів 2
листопада минулого року, і я хочу наголосити на великій небезпеці, яку
створює рішення про проведення фейкових виборів 18 жовтня та 1
листопада», – заявив П. Порошенко під час зустрічі з членами Політикобезпекового комітету ЄС.
«Це авантюрне, безвідповідальне рішення потребує нашої чіткої,
скоординованої реакції на загрозу, яка створена мінським домовленостям, у
вигляді продовження та розширення санкцій, забезпечення рішучих кроків,
які дозволять нам укріпити оборону не лише України, а й всього
Європейського Союзу, бо зараз тут іде війна не лише за суверенітет і
територіальну цілісність України, а й за свободу, демократію, за європейські
цінності», – наголосив глава держави.
Президент поінформував про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 2 вересня 2015 р. про розширення переліку юридичних і
фізичних осіб Російської Федерації та інших країн, проти яких Україна
застосовує економічні санкції та інші обмежувальні заходи. «Це рішення про
розширення санкцій відбувається в чіткій координації з нашими партнерами
з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших країн, які
забезпечують належну реакцію на анексію Криму і агресію на Донбасі», –
зазначив П. Порошенко.
Президент повідомив, що ці обмежувальні заходи стосуються більше
400 фізичних і понад 90 юридичних осіб, які відповідальні за здійснення
злочинної діяльності проти України (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 16.09).
***
Президент підписав Указ «Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 2 вересня 2015 року “Про застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”».
Згідно з рішенням, санкції вводяться терміном на один рік.
Перед цим на зустрічі з членами Політико-безпекового комітету ЄС
Президент закликав продовжити та розширити санкції у відповідь на рішення
лідерів так званих ДНР/ЛНР про проведення незаконних виборів 18 жовтня
та 1 листопада. За словами П. Порошенка, ці фейкові вибори поставлять під
величезну небезпеку мінські домовленості.
Президент повідомив, що ці обмежувальні заходи стосуються більше
400 фізичних і понад 90 юридичних осіб Російської Федерації та інших країн,
які причетні до анексії Криму й агресії на Донбасі (Офіційне інтернет22

представництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 16.09).
***
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з президентом
Грузії Г. Маргвелашвілі.
Під час розмови глава держави високо оцінив послідовну і всебічну
підтримку Грузією України, а також підтвердив незмінну позицію
Української держави щодо вирішення конфлікту на території Грузії на
основі принципів і норм міжнародного права, підтримки суверенітету та
територіальної цілісності країни в рамках міжнародно визнаних кордонів.
Співрозмовники висловили впевненість, що Україна й Грузія
обов’язково відновлять свою територіальну цілісність.
Президент Грузії висловив солідарність і підтримку українцям. «У
Грузії мало тем, щодо яких ми погоджуємося. Але всебічна підтримка
України і вашого народу – консолідувала грузинське суспільство», –
наголосив Г. Маргвелашвілі.
Президент України висловив вдячність за надання гуманітарної
допомоги Україні, сприяння в реабілітації на території Грузії дітей із зони
АТО, а також поранених українських бійців. «Це позиція партнера і друга», –
сказав П. Порошенко.
Співрозмовники обговорили питання двосторонніх відносин між
Україною та Грузією, зокрема підкресливши важливість актуалізації
співпраці у форматі ГУАМ (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 16.09).
***
Президент України провів зустріч з першими детективами
Національного антикорупційного бюро, під час якої відбувся обмін
думками щодо головних напрямів протидії корупції в Україні.
Президент наголосив на тому, що будь-яке питання, яке порушується
на міжнародних зустрічах – безвізовий режим для України з боку ЄС,
кредити від МВФ, отримання коштів від Світового банку, пов’язане з
боротьбою з корупцією. «Ми маємо продемонструвати рішучі результати у
цій боротьбі», – наголосив Президент.
«Ми не збираємось миритися з корупцією, які б посади не займали
корупціонери», – зазначив глава держави та висловив сподівання, що
Національне антикорупційне бюро, як і Національна поліція, стануть
символом довіри народу. Президент підкреслив, що оцінюватиме роботу
НАБУ за двома критеріями: рівень довіри людей і об’єктивна оцінка місця
України в антикорупційному світовому рейтингу.
«Армія борців з корупцією, яку ми зараз створюємо, має забезпечити
нам перемогу на внутрішньому фронті. Так само, як ми за рік створили
Збройні сили України, абсолютно нові, які зараз стали однією з найбільш
боєздатних і, напевно, найбільш хороброю армією на континенті. Так само
нам потрібна потужна антикорупційна армія всередині країни, яка дозволить
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нам перемогти не менш небезпечного ворога, ніж агресор зі Сходу», – сказав
Президент.
Говорячи про пріоритети в боротьбі з корупцією, Президент закликав
«не розмінюватися на дрібницях»: «На жаль, цілі сектори економіки дуже
далекі від прозорості. Якщо говорити по галузям, це – енергетика, експортні
операції, проблеми контрабанди, робота з акцизом, відшкодування ПДВ,
неефективне корупційне управління державними активами і державними
підприємствами». Окрему увагу глава держави зосередив на політичній
корупції, «коли в парламент заходять гроші, купуються депутати».
«Головні результати – це не кількість порушених кримінальних справ,
навіть не кількість затриманих. Головний результати – це коли справа дійшла
до суду і злочинець отримав відповідний вирок», – наголосив Президент,
запевнивши детективів у своїй повній довірі та підтримці. Він повідомив, що
за його дорученням напрацьовано ряд аналітичних матеріалів щодо головних
корупційних ризиків, які передані до НАБУ.
Під час обміну думками з групою перших детективів наголошувалося
на необхідності активної антикорупційної діяльності в судовій системі та
заборони застави для корупціонерів, що дає змогу затягувати судовий процес
та уникати відповідальності. Президент зазначив, що очищення судової гілки
влади є вкрай необхідним і відповідні зміни вже починають діяти.
Глава держави зазначив, що держава забезпечила нових детективів
НАБУ всім необхідним для ефективної протидії корупції, включно з високим
рівнем фінансового забезпечення.
За словами Президента, антикорупційна політика України має повну
підтримку з боку країн-партнерів як у фінансовому забезпеченні, так і в
навчанні та залученні фахівців з інших країн, які мають відповідний
успішний досвід протидії корупції. Детективи НАБУ будуть мати все
необхідне обладнання та оперативно-технічні засоби для ефективної роботи
та будуть забезпечені силами спеціального призначення для проведення
антикорупційних
операцій
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 15.09).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з керівниками фракцій
коаліції, на якій обговорювався ряд важливих законопроектів, які
Верховна Рада має розглянути найближчим часом.
Глава держави зазначив, що зустріч відбувається за ініціативи
керівників фракцій, і наголосив на тому, що завжди відкритий до
спілкування. «Я вважаю спілкування з парламентом надзвичайно важливим, і
якщо фракції коаліції хочуть організувати зустріч зі мною, я, як Президент,
відкритий до цих зустрічей. Вважаю, що дискусії і роз’яснювальна робота
стосовно змісту законопроектів є ключовим елементом пошуку компромісів,
знаходження взаємоприйнятних рішень, координації наших дій, які роблять
нашу країну сильнішою, не дають можливості агресору реалізувати сценарій
щодо дестабілізації ситуації всередині країни і забезпечують єдність
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парламентських сил», – зазначив П. Порошенко.
Акцентуючи на найбільш важливих для розгляду на цьому пленарному
тижні рішень, Президент назвав законопроект про підвищення соціальних
стандартів і зміни до бюджету, який було прийнято на засіданні уряду за
участі глави держави. Глава держави зазначив, що цим документом також
передбачається збільшення фінансування національної безпеки і вирішення
ряду невідкладних питань фінансування Збройних сил. «Просив би їх
обговорити і підтримати, бо нам зараз важливий кожен день», – сказав П.
Порошенко. Президент зазначив, що в умовах фактичної дії режиму
припинення вогню з’явилася можливість для збільшення контрактної
складової української армії.
Також Президент закликав знайти компроміс усередині коаліції щодо
запропонованого ним законопроекту щодо значного підвищення або
скасування мінімальної суми застави при обранні запобіжного заходу в ряді
вироків, пов’язаних з корупцією. Глава держави зазначив, що за останній час
правоохоронні органи у взаємодії із СБУ та прокуратурою затримали «на
гарячому» ряд високопосадовців. Президент назвав це добрим знаком, але
застеріг від розчарування суспільства у зв’язку з можливістю рішення суддів
відпустити затриманих на поруки чи під заставу. «Я впевнений, що тут нам
єдність коаліції потрібна, як ніколи», – особливо зазначив Президент.
Глава держави також відзначив необхідність покращити законодавче
забезпечення, яке дасть змогу повернути в Україну цінності, які було
вкрадено попередньою владою. «Це є не лише бажання українського народу,
не лише частина нашої Коаліційної угоди, але й де-факто наше зобов’язання
за безвізовим режимом», – сказав Президент.
У зустрічі також узяли участь Голова Верховної Ради В. Гройсман,
Прем’єр-міністр А. Яценюк, міністр фінансів Н. Яресько, представник
Президента у Верховній Раді С. Кубів (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 14.09).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з Т.
Ебботтом, який пішов з посади Прем’єр-міністра Австралії.
Президент України висловив вдячність за незмінно рішучу підтримку
Австралією Українського народу у відстоюванні суверенітету і
територіальної цілісності нашої держави, протидії зовнішньому агресору та
реалізації внутрішніх реформ, необхідних для розбудови сучасної
демократичної України.
Співрозмовники відзначили, що завдяки спільним зусиллям українськоавстралійські відносини вийшли на новий етап динамічного розвитку. Цьому
сприяв візит глави Української держави до Австралії у грудні 2014 р., а
домовленості, досягнуті за підсумками переговорів, засвідчили обопільну
налаштованість двох держав на подальше суттєве поглиблення
взаємовигідного співробітництва.
25

Президент запросив Т. Ебботта долучитися до Дорадчої міжнародної
ради реформ та відвідати Україну у зручний для нього час (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 17.09).
***
Президент України поінформував Б. Гейтса, благодійний фонд
якого займається підтримкою боротьби з поліомієлітом у світі, про
заходи, які в цій сфері вживає Україна.
Співрозмовники обговорили питання імунізації населення від
поліомієліту, а також питання співпраці з Фондом Б. Гейтса. П. Порошенко
наголосив, що для України дуже важливо зробити все, щоб відновити статус
країни без поліомієліту, який Україна мала з 2002 р.
Б. Гейтс подякував за те, що питання боротьби з поліомієлітом
перебуває на особистому контролі Президента України.
Співрозмовники також обмінялися думками щодо реформ в Україні.
При цьому П. Порошенко наголосив, що впровадження інновацій та роботу
Національної ради реформ в Україні координує колишній керівник офісу
компанії «Майкрософт Україна» Д. Шимків.
Співрозмовники домовилися продовжити діалог під час зустрічі в НьюЙорку
найближчим
часом
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 16.09).
***
15 вересня Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів зустріч з
міністром закордонних справ Королівства Данія К. Єнсеном, який
перебував у Києві з робочим візитом.
А. Яценюк висловив вдячність за відчутну й дієву допомогу з боку
датських партнерів у проведенні реформ в Україні, а також гуманітарну і
фінансову допомогу, яка надається Українській державі для забезпечення
медикаментами, оздоровлення дітей військовослужбовців із зони АТО,
тимчасово переміщених осіб.
К. Єнсен відзначив істотний і помітний прогрес України з широкого
порядку денного внутрішніх перетворень та економічних реформ. Окремо
відзначено успіх зі створення сучасної патрульної поліції європейського
зразка.
Керівник зовнішньополітичного відомства Данії висловив тверду
підтримку справі захисту територіальної цілісності та суверенітету України.
Він зазначив, що сьогодні – вирішальний час для Європи: або переможе
верховенство права або верховенство сили.
Співрозмовники обговорили стан виконання мінських домовленостей,
проблемні питання, з якими зіткнулися країни ЄС у зв’язку з переміщенням
біженців із Сирії та країн Близького Сходу. Окремо обговорено питання
двостороннього співробітництва на міжнародній арені – у рамках ООН, ЄС
та
інших
міжнародних
організацій
(Урядовий
портал
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(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 15.09).
***
«Очікуємо, що до кінця поточного року європейські партнери
ратифікують Угоду про асоціацію України та ЄС і з 1 січня 2016 року
повноцінна зона вільної торгівлі з Європейським Союзом вступить в
силу», – підкреслив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду
в середу, 16 вересня.
А. Яценюк зазначив, що сьогодні минає рік з того моменту, коли була
ратифікована Угода про асоціацію з Європейським Союзом, «і рік Україна
робить поступові кроки щодо виконання цієї Угоди».
«Російська Федерація чи будь-яка інша країна не має і не буде мати
права на наше суверенне рішення щодо європейської інтеграції. Незважаючи
на всі застереження і залякування з боку північного сусіда щодо введення
ембарго і подальшого економічного тиску на Україну, чітко заявляю, що
Угода набуде чинності. Україна є частиною європейського простору, в тому
числі економічного простору, – наголосив глава уряду. – Ми готові до
введення Російською Федерацією ембарго, і ми дамо гідну відповідь у тому
випадку, якщо Росія не скасує своє рішення і відповідне ембарго буде
введено».
Він наголосив, що ринки для української продукції – це ринки
Європейського Союзу, «які український бізнес зараз знаходить в силу того,
що Україна підписала Угоду»: «І конкурентноспроможність українських
товарів повинна рости. Той, хто хоче з нами працювати на рівних умовах, –
будь ласка. Той, хто хоче з нами працювати шляхом залякувань і диктату, –
далі знищуйте іноземні продукти, ми вам бажаємо успіху в цьому. У вас це
добре виходить. Свої виготовляти не вмієте, а іноземні знищуєте» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.09).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до керівництва
парламенту та членів коаліції провести в п’ятницю публічні слухання
щодо тарифоутворення «з того приводу, за скільки газ купується, за
скільки продається, і як брешуть українські політики і на встановлених в
Україні справедливих тарифах хочуть отримати додатково 2 чи 3 %
свого дешевого політичного рейтингу». Про це глава уряду заявив на
засіданні Кабінету Міністрів у середу, 16 вересня.
«Вважаю, що ми повинні не просто провести дискусію, а провести
жорстку дискусію з конкретними фактами, документами і доказами», –
наголосив він.
А. Яценюк звернувся до Національної комісії з регулювання
енергетики і комунальних послуг, яка встановлює тарифи, взяти
найактивнішу участь у цьому питанні: «Вони приймали рішення про
встановлення тарифів. Разом з урядом ми готові до самої відкритої і відвертої
і жорсткої дискусії. В тому числі і дискусії про те, як підписувалися газові
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договори зараз і раніше, які були економічні збитки і як нам складно
виходити з цієї ситуації. Звертаюсь до керівництва парламенту, до членів
коаліції: прийшов час розставити всі крапки над ―і‖. Ми готові їх розставити»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.09).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк наголосив на необхідності
затвердження повністю нової структури Державної фіскальної служби.
«Всіх вивести за штат. Набір на керівника області, району як фіскальної
служби, так і митниці, так і поки що податкової міліції, яка повинна бути
ліквідована, в такому самому форматі, як здійснюється набір на Національну
поліцію. Тести, прозорий конкурс». Про це глава уряду заявив на засіданні
Кабінету Міністрів в середу, 16 вересня
Він наголосив, що уряд прийняв рішення щодо проведення
розслідування всіх фактів, які були в засобах масової інформації, щодо
діяльності як керівництва Державної фіскальної служби, так і керівництва
служби на місцях.
«Можу чітко заявити, що просто зміна керівництва не призводить до
ефективної діяльності ні Державної фіскальної служби, ні митниці, ні будьякого державного органу. Без радикальної і кардинальної зміни системи ми
будемо міняти тільки прізвища і таблички, але не будемо змінювати загалом
як відношення до платників податків, так і відношення до громадян країни»,
– підкреслив він.
Глава уряду звернувся до керівництва ДФС залучити до цього процесу
бізнес-омбудсмена, представників громадськості та підприємців (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.09).
***
«Ми створили центральний орган виконавчої влади – Національну
поліцію України. Ми ліквідовуємо всі територіальні підрозділи
Міністерства внутрішніх справ, і на їхньому місці створюються
територіальні підрозділи Національної поліції», – заявив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 16 вересня.
Він звернувся до працівників правоохоронної системи, колишніх
міліціонерів: «Кожен із вас може стати українським поліцейським. І кожен із
вас може мати таке саме відношення до себе, як і сьогодні мають поліцейські
в багатьох містах України. Все залежить від вас. Ми нікого не викинемо на
вулицю.
Ми звертаємося до тих, хто хоче працювати на свою країну і служити
присязі. Вам треба пройти тести, тренування і змінити філософію відношення
до громадян і служби. Це означає, що з новою філософією, з новими
знаннями і навчанням ви можете і повинні отримати роботу в новій
Національній поліції України», – сказав А. Яценюк (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.09).
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***
«Держава більше не буде дотувати олігархів, які заробляли
мільярди на газовому бізнесі, і багатих, які платили за тарифи так само,
як люди, які не мають грошей: той, хто потребує допомоги держави,
той напряму отримає допомогу в якості субсидій», – наголосив, Прем’єрміністр України А. Яценюк у середу, 16 вересня, на зустрічі з членами
Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.
На сьогодні субсидії оформили майже 2,8 млн домогосподарств –
близько 9 млн громадян. Він зазначив, що очікується оформлення субсидій
для ще 2 млн домогосподарств.
Глава уряду підкреслив, що питання тарифів використовується
певними політичними силами напередодні виборів, причому використовують
це питання ті, які підписували з Росією газовий контракт на 500 дол. «Ми
втратили на цьому 16 млрд дол. Якщо люди, які підписували цей контракт,
домовляться з Путіним, щоби повернули 16 млрд, – частину цих грошей
роздамо громадянам країни», – сказав А. Яценюк (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.09).
***
У середу, 16 вересня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з
членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.
Він висловив вдячність предстоятелям церков і керівникам релігійних
організацій: «Дякую за ту велику справу, за духовну справу, яку ви зробили.
Ви своїм словом, своєю молитвою і підтримкою дали можливість Україні
вистояти».
Говорячи про державно-церковні відносини, глава уряду зазначив, що
за останній рік у цій сфері було зроблено те, чим не займалися протягом
попередніх 20 років. Зокрема, нагадав він, прийнято рішення про створення
капеланської служби: «Ми фактично започаткували військове духовенство.
Зараз його треба розповсюдити на Національну гвардію, на інші військові
підрозділи».
А. Яценюк звернувся до членів Всеукраїнської ради церков і релігійних
організацій, «щоби наші військовослужбовці, наші вояки мали можливість
прийти, помолитися, сповідатися і отримати духовну підтримку від
української церкви».
Крім того, було законодавчо оформлено тюремне капеланство: «Вашим
словом і вашою молитвою це також допоможе поверненню людини на
правильний шлях».
Вирішено також ряд питань в освітній сфері. А. Яценюк нагадав, що
релігійні організації отримали право створювати загальноосвітні навчальні
заклади. Крім того, було прийнято рішення щодо можливості визнання
державою дипломів духовних навчальних закладів: «Вони тепер можуть
пройти ліцензування в освітній діяльності і акредитацію відповідної
освітньої програми».
А. Яценюк також нагадав, що богослов’я нарешті, як і в усьому
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цивілізованому світі, визнано науковою дисципліною: «Це такий
принциповий розрив із совєтчиною, як і повалення пам’ятників совєтським
ідолам».
Визначено також місце курсів духовно-морального спрямування в
українській школі, які проходитимуть у п’ятих-шостих класах.
Стосовно економічного аспекту, глава уряду нагадав, що для
релігійних організацій встановлені спеціальні тарифи на енергетичні ресурси.
Будівлі релігійних організацій також вилучені з переліку об’єктів, з яких
стягується податок на нерухомість. «Це короткий звіт того, про що ми
домовлялися і що зроблено. І я розумію, що нам треба зробити ще набагато
більше», – зазначив А. Яценюк.
Члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій висловили
підтримку курсу уряду на послідовне розв’язання проблем державноцерковних відносин. Церковні ієрархи та релігійні лідери у своїх виступах
наголошували, що вони не лише молитвою та словом, а й справами
зміцнюють обороноздатність країни, бойовий дух її воїнів, надають велику
допомогу найбільш незахищеним верствам населення. Члени Всеукраїнської
ради церков і релігійних організацій висловили конкретні побажання,
спрямовані як на гармонізацію державно-церковних відносин, так і на
піднесення суспільної моралі, розвиток економічного життя, покращення
взаємин між громадянами України різних культурних і етнічних традицій.
Наприкінці зустрічі Прем’єр-міністр зазначив, що «люди потребують і
слова, і молитви, і підтримки. І, основне, люди потребують віри. І від
кожного з нас, у першу чергу від вас, залежить, як ми будемо далі йти»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.09).
***
Міністр соціальної політики України П. Розенко оголосив про
звільнення керівництва центрального апарату та обласних підрозділів
Державної служби зайнятості.
«Я підписав наказ про звільнення керівників центрального апарату
Держслужби зайнятості та директорів обласних центрів зайнятості», –
повідомив міністр на нараді за участі представників центрального апарату та
територіальних підрозділів служби.
За словами міністра, нове керівництво обиратиметься на відкритому
конкурсі. «Найближчим часом буде затверджене положення на проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад. Це буде публічний і прозорий
процес відповідних кадрових змін», – зазначив він.
За словами П. Розенка, аналогічний наказ буде підписаний і щодо
звільнення районних керівників центрів зайнятості.
«Сьогодні ми даємо старт тотальному оновленню всієї служби
зайнятості. Паралельно із кадровими та структурними змінами по всій
вертикалі Держслужби зайнятості буде йти активний процес законодавчого
реформування всієї системи зайнятості в Україні», – підкреслив П. Розенко.
Він також наголосив, що альтернативи реформі Держслужби зайнятості
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і створенню на її базі Національного агентства зайнятості немає. «Ресурс
довіри до цієї структури вичерпаний. Аналіз останніх п’яти років її роботи
показав системну кризу і необхідність докорінного реформування –
структури, кадрових підходів та функціональних обов’язків», – підсумував
міністр (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.09).
***
Міністр юстиції України П. Петренко закликав депутатів
Верховної Ради об’єднати зусилля й підтримати пакет законопроектів,
які забезпечать ефективну боротьбу з корупцією та дадуть змогу
виконати зобов’язання, що взяла на себе Україна щодо отримання
безвізового режиму з Євросоюзом (№ 2540а, 2541а, 3040 і 3041).
«Парламент має об’єднатися і проголосувати законопроекти, які
регулюють питання щодо боротьби з корупцією, з одного боку. А з другого
боку, вони потрібні Україні для того, щоб ми успішно виконали наші
зобов’язання по безвізовому режиму», – зазначив очільник Мін’юсту.
Зокрема, на розгляд парламенту буде подано закон про удосконалення
процедури арешту й спецконфіскації майна корупціонерів.
«Нині у кримінальних справах, які розслідуються щодо корупційних
злочинів, коли ми шукаємо майно корупціонерів, яке у більшості випадків
оформлено на підставних осіб, офшорні компанії, на родичів чи водіїв,
правоохоронні органи постають перед тим, що таке майно арештувати й
конфіскувати дуже складно. Корупціонери через своїх адвокатів
встановлюють відповідні перепони», – наголосив міністр юстиції.
За його словами, запропоновані законопроекти передбачають
розширення процедури спецконфіскації і конфіскацію майна корупціонерів,
навіть якщо воно оформлено на підставних осіб. «Це дасть можливість
конфіскувати майно тієї особи, яка вкрала сотні мільйонів, має яхти,
будинки, які оформлені на водія чи якусь офшорну компанію у легальний
спосіб через рішення суду за швидкою процедурою», – зауважив П.
Петренко.
Другий надзвичайно важливий закон стосується створення в Україні
європейського органу з розшуку та управління корупційними активами.
«Зараз наші слідчі органи після арешту майна не мають інституційної
спроможності управляти ним, забезпечувати його збереження. Коли
корупціонер приховує активи в іншій країні на офшорній компанії, нашим
правоохоронним органам треба через складну процедуру правової допомоги
звертатися до відповідних компетентних органів. На це витрачаються місяці
або й роки. Після створення цього органу ми зможемо отримати таку
інформацію протягом 24 год», – поінформував присутніх очільник Мін’юсту.
За його словами, орган зможе оперативно описувати, оцінювати,
продавати майно, направляючи кошти до спеціального фонду державного
бюджету. Завдяки цьому корупціонер не зможе вивести майно з-під арешту й
уникнути відповідальності.
«Я прошу, щоб парламент підтримав ці закони за основу і в цілому», –
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додав він (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.09).
***
Міністр юстиції П. Петренко та бізнес-омбудсмен А. Шемета
підписали меморандум про партнерство та співробітництво. Документ
передбачає обмін інформацією між відомствами, експертну допомогу при
підготовці законів, що стосуються діяльності бізнесу, а також розв’язання
проблем, які виникають пыд час контактів представників бізнесу з органами
юстиції.
За словами П. Петренка, Міністерство юстиції разом з офісом бізнесомбудсмена створять експертні групи на самому високому рівні, які
розглядатимуть і аналізуватимуть кожну скаргу бізнесу на діяльність органів
юстиції. «…Якщо той чи інший чиновник допустив порушення закону, він
буде звільнений зі своєї посади, а матеріали щодо порушень, якщо вони
міститимуть факти порушення закону, буде передано до правоохоронних
органів», – зазначив міністр юстиції.
Він також зауважив, що об’єднання зусиль двох інституцій стане
гарантією того, що скарга, яка надійшла до бізнес-омбудсмена, буде
розглянута на незалежному майданчику, а представники бізнесу отримають
чітку відповідь і реальний результат. «Якщо мали місце порушення, вони
будуть усунені, а бізнес буде поновлено в його правах», – сказав очільник
Мін’юсту. За його словами, такий підхід є ознакою відкритості діалогу
бізнесу і влади, а підписання меморандуму є лише першим кроком співпраці.
Наступними кроками будуть публічні звіти про роботу експертних груп.
«Найголовніше, щоб усі державні органи, які надають сервіси нашим
підприємцям, чітко усвідомлювали, що без зміни ментальності чиновника,
коли він стає консультантом і помічником підприємця, зрушень не буде», –
заявив міністр юстиції.
Він також повідомив, аби змінити ставлення бізнесу до держави,
Мін’юст реалізовує ряд реформ. Зокрема, було запущено систему онлайнсервісів, яка дає змогу зареєструвати бізнес, провести будь-яку іншу
реєстраційну дію чи отримати довідку лише за 5 хв без необхідності
особисто спілкуватися з чиновником. Так само реалізуються пілотні проекти
щодо екстериторіальності подачі документів, передачі прав реєструвати
земельні ділянки нотаріусам, удосконалення системи виконання судових та
інших рішень.
Найголовніше при цьому, зауважив він, щоб до цих змін
«підтягувалися й інші органи», які мають контакти з підприємцями.
Бізнес-омбудсмен А. Шемета зі свого боку зауважив, що меморандум
спрямований на те, щоб разом з Мін’юстом мати змогу якнайефективніше
розв’язувати проблеми, які бізнес має при зверненні до чиновників. «За час
існування інституту бізнес-омбудсмена ми отримали понад 300 скарг від
бізнесу на 40 різних державних інституцій. Лідером тут є фіскальна служба.
Однак є проблеми і у відносинах бізнесу та органів, які підпорядковані
Мін’юсту. Щоб вирішити ці проблеми, ми вважаємо дуже важливим
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оформити співробітництво з відомствами. Я радий, що Мін’юст дуже
оперативно відгукнувся на нашу пропозицію підписати меморандум про
співробітництво. Сподіваюся, що підписання цього меморандуму внесе
позитивний вклад в наше тісне співробітництво щодо вирішення проблем
бізнесу», – зазначив він.
За його словами, меморандум передбачає обмін інформацією між
інституціями та можливість співробітникам офісу бізнес-омбудсмена
проводити інтерв’ю зі службовцями, які пов’язані з тією чи іншою скаргою.
«Важливий момент: ми створимо дві експертні групи, які
займатимуться проблемами реєстрації та виконання судових рішень. У цих
групах від Мін’юсту буде представник на рівні заступника міністра та
керівника департаменту, а з боку бізнес-омбудсмена в групах братиме участь
заступник бізнес-омбудсмена та дослідник, який працює за конкретним
напрямом. Групи зустрічатимуться не рідше ніж один раз у два місяці,
розглядатимуть отримані за цей час скарги і шукатимуть шляхи вирішення
проблем», – поінформував бізнес-омбудсмен.
Меморандум також передбачає співробітництво у сфері системних
питань, адже Мін’юст працює над багатьма законами, які стосуються бізнесу.
«Наша експертна допомога ґрунтується на практиці, і ці експертні
знання дадуть можливість більш ефективно створювати орієнтоване на бізнес
законодавство. Разом ми сприятимемо більш ефективним відносинам з
бізнесом і сприятимемо покращенню бізнес-клімату в країні. Від цього
залежить рівень інвестицій, які так потрібні Україні», – наголосив А. Шемета
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.09).

ПОЛІТИКА
Политологи считают маловероятным выполнение минских
соглашений и установление мира в Донбассе до конца 2015 г.
(http://thekievtimes.ua/politics/448401-budut-li-vypolneny-minskiedogovorennosti-mneniya-ekspertov.html).
По мнению политолога В. Балы, заявление Президента Украины П.
Порошенко о необходимости выполнения всех пунктов минских соглашений
именно в этом году – «это определенный сигнал, что если минские
соглашения не будут выполнены, то нужно искать другие пути».
Эксперт и бывший депутат Т. Чорновил объясняет, что перевод
ситуации в фазу «замороженного конфликта» украинского Президента не
устраивает. В то же время Т. Чорновил не прогнозирует активизации боевых
действий. «Россия сейчас не заинтересована в этом. В результате стороны
выйдут на какой-то промежуточный финиш, но в полном объеме выполнить
минские соглашения вряд ли удастся», – считает она.
Эксперт Центра им. А. Разумкова М. Пашков сдержанно оптимистичен:
«Осторожный оптимизм есть – некоторые позитивные перемены сегодня
наблюдаются, и просматривается заинтересованность сторон для мирного
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урегулирования конфликта» (The Kiev Times (http://thekievtimes.ua). – 2015. –
16.09).
***
Росія не поверне Крим Україні в близькій перспективі, водночас
мінські угоди дають підстави сподіватися на краще щодо вирішення
ситуації на Сході України. Про це сказав колишній президент Єврокомісії
Ж.-М. Баррозу. На його думку, наразі міжнародній спільноті треба
сконцентруватися на досягненні реалістичної мети, а саме на зміцненні
України.
«Мінські угоди, на мій погляд, дають підстави сподіватися на краще
щодо долі Донбасу… Треба триматися обраного курсу. Не визнавати анексію
Криму, надавати потужну підтримку Україні. …Ідеться про майбутнє
європейського порядку і, вочевидь, порядку світового. Якщо світ
беззаперечно прийме той факт, що найбільша (географічно) країна світу
Росія відриває шматок іншої, меншої країни без будь-яких для себе втрат, без
будь-якого дипломатичного обурення, без реакції, це – проблема. Причому
не лише для України, а й для усього світу. Тож ми повинні дотримуватися
своєї принципової позиції, стратегії, що відповідала б ситуації», – зазначив
він (Радіо «Свобода» (http://www.radiosvoboda.org). – 2015. – 16.09).
***
Семидесятая сессия Генассамблеи ООН запустит очень важные для
Украины механизмы, которые позволят ей оказывать политическое
давление на Россию. На этом акцентирует внимание политолог В. Кулик.
«Идея о введении процедуры преодоления вето постоянных членов
Совета Безопасности ООН – это очень важно и для Украины, потому что даст
возможность обойти вето, которое может накладывать Россия на резолюцию
относительно Украины. Это может быть очень важно для решения проблем,
связанных с введением санкций на глобальном уровне. Мы тогда получим
мощный инструмент для давления на страну-агрессора. Семидесятая сессия
Генассамблеи ООН дает старт подобным реформам, и запущенные процессы
очень важные для Украины, спустя несколько лет мы выйдем на прозрачные
механизмы преодоления вето» (Хроника.инфо (http://hronika.info). – 2015. –
16.09).
***
Член депутатської фракції «БПП», перший заступник голови
Комітету ВРУ з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення С. Каплін під час брифінгу у Верховній Раді України різко
розкритикував роботу глави МВС А. Авакова та Прем’єр-міністра А.
Яценюка, звинувативши головного міліціянта країни в «злочинній
бездіяльності» під час трагічних подій біля парламенту 31 серпня цього
року.
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«Ми засуджуємо переслідування персонально з боку міністра Авакова
партії ―Свобода‖ і її активістів. …Я знаю, що ви зараз починаєте поширювати
по всій Україні ―темники‖, в яких паплюжите наших політичних конкурентів
– ―Свободу‖. Але це ті, з ким ми разом на Майдані привели вас до влади…
Ви у рейдерський спосіб захопили місце міністра разом із Яценюком!
Ми зробимо все, аби захистити наших побратимів від свавілля
чиновників, суддів, прокурорів і ваших міліціонерів! Ви будете зрештою
відповідати і за дії мафії Яценюка, і за злочинні тарифи, і за свою злочинну
бездіяльність. Бо саме ви винні у втраті Криму, у тому, що своєчасно не
зупинили вогнище на Донбасі!» – заявив С. Каплін (Інформаційний акцент
(http://www.akcent.org.ua). – 2015. – 16.09).
***
Лідер Радикальної партії О. Ляшко під час пленарного засідання
Верховної Ради України з трибуни парламенту заявив про те, що
конкретні особи вимагають від окремих членів його фракції покинути
Радикальну партію.
«За дорученням Президента Порошенка зараз триває підкуп народних
депутатів від фракції Радикальної партії. Персонально цим займаються О.
Третьяков (заступник голови фракції БПП. – Прим. ред.), І. Кононенко
(заступник голови фракції БПП. – Прим. ред.), а також позафракційний
народний депутат О. Оніщенко», – розповів О. Ляшко.
За його словами, п’ять членів фракції Радикальної партії отримали
пропозиції вийти з Радикальної партії взамін на певні кошти та місця в
передвиборних списках, а один з депутатів, А. Вітко, перейшов у коаліцію.
У свою чергу спікер парламенту В. Гройсман запропонував О. Ляшку
звернутися із заявами до правоохоронних органів та Антикорупційного бюро
(РБК-Україна (http://www.rbc.ua). – 2015. – 16.09).
***
По мнению ведущих украинских политологов, парламентская
коалиция
сегодня
находится
в
глубоком
кризисе
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/rada-zhivoy-trup-koalicii-i-provalennyeotstavki-649824.html).
«В Раде явно идет расшатывание большинства, создающее предпосылки
для перевыборов парламента, – говорит директор Института глобальных
стратегий В. Карасев. – Что касается важных законов, то голоса придется
искать у оппозиционных фракций. Но зачем тогда коалиция? Одни фракции
выходят, другие – как ―Батьківщина‖ – играют свою игру». Но пока
политсилы к перевыборам не готовы, отметил он: «Разговоры о них начнутся
после местных выборов. Но предпосылки создаются уже сейчас».
«Раньше кризис в коалиции проявлялся в конфликтных заявлениях,
теперь в провальных голосованиях, – говорит директор Центра политических
исследований ―Пента‖ В. Фесенко. – Диагноз неутешительный: коалиция изза выборов превращается в живой труп. Она будет работать только в случае
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переговоров в кабинете Гройсмана. Будут проблемы с законами по
реструктуризации долга, полегче будет с соцстандартами. А все
конфликтные законы – Налоговый кодекс, бюджет – смогут согласовать
только после местных выборов, если коалиция сохранится. Но если начнется
игра
на
перевыборы,
проекты
могут
зависнуть»
(Сегодня
(http://www.segodnya.ua). – 2015. – 16.09).
***
У парламенті існує дві коаліції – де-юре і де-факто, а всі питання
депутати нині розглядають тільки крізь призму виборів, вважає
політичний експерт Аналітичної групи «Левіафан» В. Гладких. При
цьому, на його думку, Верховна Рада на сьогодні, «швидше, мертва, ніж
жива».
На думку експерта, коаліція, яка існує де-юре і де-факто, дві різні речі.
Зокрема, усе частіше Блок Петра Порошенка й Опозиційний блок голосують
в унісон. «Усі захопилися виборами, та інші питання їх не цікавлять. Всі
соціально-економічні питання розглядаються крізь призму виборів», – вважає
В. Гладких.
За його словами, те, що відбувається сьогодні в парламенті, є ознакою
політичної незрілості (Голос столиці (http://newsradio.com.ua). – 2015. –
16.09).
***
Після місцевих виборів стане ребром питання дострокових виборів до
парламенту, вважає політичний експерт А. Золотарьов.
У найближчі місяці, на думку експерта, відбуватиметься «агонія
коаліції», яка сьогодні являється «важко хворою». Експерт вважає, що перед
місцевими виборами для представників більшості питання свого політичного
майбутнього
набагато
важливіше,
ніж
законопроекти.
«Агонію ми спостерігатимемо найближчі 1–1,5 місяця. А незабаром після
місцевих виборів питання дострокових виборів до парламенту стане ребром»,
– зазначив А. Золотарьов (Голос столиці (http://newsradio.com.ua). – 2015. –
16.09).
***
Місцеві вибори 25 жовтня не відбудуться на більшій частині
Донецької та Луганської областей. Про це заявив заступник голови
Центрвиборчкому А. Магера. Не голосуватимуть на окупованих територіях, а
також там, де поблизу йдуть бої.
Загалом же громадяни зможуть віддати свій голос лише за місцем
реєстрації. Таке рішення ухвалили, щоб запобігти фальсифікаціям.
«Чи доцільно вносити зміни у закон про місцеві вибори? Я вважаю, що
такі нововведення підуть лише на шкоду виборчому процессу», – зазначив А.
Магера (Телеканал новини «24» (http://24tv.ua). – 2015. – 16.09).
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***
Губернатор Одеської області М. Саакашвілі не братиме участі в
місцевих виборах від Блоку Петра Порошенка. Про це заявив заступник
голови фракції БПП у парламенті І. Кононенко, передає прес-служба партії.
«Саакашвілі не буде балотуватися, але запрошений у середу на з’їзд
партії. Ми пропонували Саакашвілі очолити список, але він прийняв
рішення, що не буде балотуватися», – заявив І. Кононенко.
Як відомо, раніше М. Саакашвілі заявляв, що ще не вирішив, чи братиме
участь у місцевих виборах, підкреслюючи, що це рішення залежатиме від
того, чи побачить він політичну волю проводити реальні зміни в країні,
зокрема на митниці і в правоохоронних органах (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua). – 2015. – 16.09).
***
Народный депутат Украины от фракции «Блок Петра
Порошенка» О. Юринец заявила о своем намерении баллотироваться в
мэры Львова.
«Я хочу доказать, что можно менять на маленькой территории страну. Я
готова. Сегодня я заявила и подписала с движением ―Честно‖ заявление о
том, что я буду участвовать в местных выборах – мэрской гонке во Львове. И
я верю, что многие депутаты …понимают, что можно… за короткий период
времени показывать результаты», – заявила она.
В то же время Львовская областная организация партии «БПП» пока не
выдвигала своего кандидата на пост городского головы Львова (Слово и
Дело (http://ru.slovoidilo.ua). – 2015. – 16.09).
***
Народный депутат, а также глава Одесской областной организации
ВО «Свобода» П. Кириленко будет баллотироваться на должность
городского головы. Такое решение было принято по результатам 32 съезда
организации.
Также П. Кириленко будет возглавлять избирательный список
националистов в городской совет. Первый номер в избирательном списке в
областной совет возглавит его заместитель К. Василец.
Как отметил П. Кириленко, депутатские фракции в областном и
городском советах является задачей минимум для националистов.
«Как показала практика, для эффективного отстаивания национальных
позиций, прав и интересов одесситов, наличие депутатов-националистов в
местных советах чрезвычайно важна. Согласно социологическому
исследованию, проведенному в Одессе с 20 по 28 июня Южноукраинским
центром этнических и политических исследований ―Лад‖, за ―Свободу‖ на
местных выборах готовы проголосовать 5,3 % одесситов. А учитывая
откровенную антисоциальную и антигосударственную деятельность
городского совета нынешнего созыва в течение последних месяцев, этот
процент бесспорно увеличился. Идейные, политически сознательные и
37

активные избиратели всегда были нашей опорой. На их поддержку и будем
рассчитывать в первую очередь», – подытожил «свободовец» (Таймер
(http://timer-odessa.net). – 2015. – 16.09).
***
Как сообщил в cвoeм Facebook лидep пapтии «Укpoп» Г. Кopбaн, нa
pынкe мacc-мeдиa нaчaлacь уcилeннaя кoнцeнтpaция aктивoв в
пpeддвepиe мecтных выбopoв.
Пpeзидeнт Укpaины П. Пopoшeнкo, по его информации, coбиpaeтcя
увeличить cвoи aктивы и вeдeт пepeгoвopы oтнocитeльнo пpиoбpeтeния
тeлeкaнaлoв News One и «112 Укpaинa».
«В дaнный мoмeнт oлигapх Пopoшeнкo зaвepшaeт пepeгoвopы пo
пpиoбpeтeнию тeлeкaнaлa News One у пpeдcтaвитeлeй Н. Азapoвa, a тaкжe
тeлeкaнaлa ―112‖ – у пpeдcтaвитeлeй Зaхapчeнкo», – гoвopитcя в cooбщeнии
(INUA.TV (http://inua.tv). – 2015. – 16.09).
***
Предприниматель А. Бортник будет баллотироваться в мэры
Черкасс от партии «Укроп».
«Уважаемые черкасчане, хочу сообщить, что я решил баллотироваться
на должность городского головы Черкасс. Это решение далось мне нелегко»,
– написал А. Бортник в Facebook.
По его словам, первое предложение партии «Укроп» баллотироваться от
них было им отвергнуто, потому что его не интересует политика. В первую
очередь он – предприниматель и волонтер, а никак не политический деятель,
который раздает пустые обещания. Но, как утверждает волонтер, действия
городского совета побудили его принять предложение партии «Укроп».
«То, что сейчас творится в городском совете, заставило меня изменить
свое мнение. Нынешняя городская власть работает только на себя, а не на
благо города, процветает коррупция, уничтожается малый и средний бизнес,
а депутаты будто вообще забыли, что в стране идет война», – написал А.
Бортник.
Также на пост мэра Черкасс будет баллотироваться депутат Черкасского
городского совета, представитель ВО «Свобода» Я. Нищик. Кроме
кандидатов от партий «Свобода» и «Укроп», по информации СМИ,
побороться за кресло мэра может и глава Черкасской областной организации
партии «Батьківщина» А. Бондаренко (Слово и Дело (http://ru.slovoidilo.ua).
– 2015. – 16.09).
***
Во втором туре мэрских выборов в Херсоне горожан ждет «дуэль»
действующего мэра В. Миколаенко и бывшего градоначальника В. Сальдо.
Об этом пишет политолог Г. Джуров.
Так, по данным социологического опроса, бывший мэр Херсона В.
Сальдо выходит во второй тур выборов вместе с действующим главой города
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В. Миколаенко, где в конце-концов его победит. «По данным этого
исследования, ―Наш край‖ оставляет далеко позади Оппозиционный блок, а
В. Сальдо побеждает в первом и во втором турах В. Миколаенко», – пишет
политолог.
По словам эксперта, команда В. Сальдо ведет агрессивную пиаркампанию в городе: газета, бигборды, листовки, активная работа с органами
самоорганизации через соответствующий благотворительный фонд, громкие
агитационные акции и даже скандалы – все это говорит о том, что бывший
мэр готовится к возвращению в Херсонскую городскую администрацию,
считает Г. Джуров.
Напомним, недавно партия «Батьківщина» приняла решение об
исключении действующего руководителя города В. Миколаенко из своих
рядов. В связи с этим в ближайшее время ожидается, что В. Миколаенко
войдет в пропрезидентскую «Солидарность», на волне популярности которой
и попадет во второй тур, убежден политолог (Слово и Дело
(http://ru.slovoidilo.ua). – 2015. – 15.09).
***
15 вересня громадські активісти зі Львова представили в ІваноФранківську молоду політичну силу – Українську галицьку партію, яка
нині активно розбудовується на Івано-Франківщині. Українська галицька
партія оголосила про свою участь у виборах 25 жовтня 2015 р. та орієнтир на
подальшу розбудову й активну діяльність.
Зокрема, партійна робота буде сконцентрована на налагодженні
ефективних механізмів роботи влади, просвіті громадськості, живому
спілкуванню з людьми. «Партія об’єднала людей з активною громадянською
позицією, з незаплямованою репутацією, які хочуть і далі працювати для
розвитку свого краю, покращувати його і одним із інструментів для цього
вбачають прихід в органи місцевого самоврядування», – говорить один із
засновників УГП, голова Української галицької асамблеї, дипломат Б.
Панькевич.
«Ми перша партія із Галичини, яка має місцеву ознаку. Досі у великій
політиці не було об’єднаних представників, які б відстоювали інтереси саме
Галичини. Тепер ми хочемо наші місцеві цінності щодо мови, культури,
патріотизму поширити на всю Україну. Зараз у нас, приміром, налагоджені
добрі зв’язки у Дніпропетровській області з жіночою добровольчою сотнею
Кривого Рогу», – розповідає громадський активіст, голова Львівської
обласної організації партії Т. Чолій (Galka.if.ua (http://www.galka.if.ua). –
2015. – 16.09).
***
Около 10 тыс. человек, которые переехали из Крыма на территорию
материковой Украины, будут задействованы в блокировании
административной границы с полуостровом. Об этом заявил владелец
крымскотатарского телеканала АТР Л. Ислямов.
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«Те патриоты, которые сейчас начинают эту акцию, рассчитывают, что
будет не меньше 10 тыс. людей. На каждой трассе – по 500 человек», –
сообщил Л. Ислямов.
При этом он подчеркнул, что данная акция – не просто продуктовая
блокада, а блокада Крыма в целом. «Блокируются все поставки. Весь
остальной мир ввел блокаду Крыма, а мы пытаемся по-хитрому усидеть на
двух стульях. С одной стороны, вроде патриоты, а с другой – еще и чуть-чуть
торгуем», – говорит бизнесмен.
По словам Л. Ислямова, акция блокирования Крыма будет бессрочной. И
только в случае официальной блокировки Украиной границы с
полуостровом, а также отмены закона № 4032а (об особенностях
осуществления экономической деятельности на временно оккупированной
территории Украины) крымские татары будут считать этот вопрос
решенным.
«Наша задача, чтобы Украина вспомнила про Крым. Чтобы не было
никакой игры, никакой торговли. Мы уже поиграли в это – бесполезно.
Россию в Крыму остановить может только сила», – резюмировал Л. Ислямов
(Слово и Дело (http://ru.slovoidilo.ua). – 2015. – 16.09).
***
Оpгaнизaция «Пpaвый ceктop» пpиcoeдинитcя к блoкaдe Кpымa,
кoтopую иницииpoвaл мeджлиc кpымcкoтaтapcкoгo нapoдa. Об этoм
cooбщaeтcя нa caйтe ПС.
«Блoкaду Кpымa мы pacцeнивaeм кaк двoйнoй удap – и
нeпocpeдcтвeнный удap пo мocкoвcким интepecaм, и удap пo нынeшнeй
cиcтeмe, cлoжившeйcя в Укpaинe, cиcтeмe пpeдaтeльcтвa и cдaчи
гocудapcтвeнных интepecoв», – cooбщaeт Цeнтpaльный пpoвoд Нaциoнaльнoocвoбoдитeльнoгo движeния «Пpaвый ceктop».
В зaявлeнии oтмeчaeтcя, чтo «нa дocтижeниe тaктичecких пoбeд, в тoм
чиcлe oбecпeчeниe тpeбoвaний мeджлиca, будeт нaпpaвлятьcя блoкaдa
Кpымa».
«В тo жe вpeмя мы чeткo ocoзнaeм, чтo ocвoбoждeниe Кpымa тaк жe, кaк
ocвoбoждeниe oккупиpoвaнных тeppитopий Дoнбacca, нeвoзмoжнo бeз
вoopужeннoй бopьбы c oккупaнтaми. А тaкую бopьбу мoжнo пoлнoцeннo
вecти лишь пpи уcлoвии peaлизaции cтpaтeгичecкoй цeли – cвepжeниe
peжимa
внутpeннeй
oккупaции
и
пoлучeниe
пoлнoцeннoй
гocудapcтвeннocти», – зaявляeт «Пpaвый ceктop» (INUA.TV (http://inua.tv). –
2015. – 16.09).
***
Введення економічної блокади окупованого Криму зробить для
окупантів значно дорожчим утримання півострова. Таку думку висловив
головний редактор проекту BlackSeaNews, представник фонду «Майдан
закордонних справ» А. Клименко.
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Він нагадав, що міжнародні партнери України ввели санкції, які не
дають можливості їхнім компаніям займатися будь-якою діяльністю в Криму.
«Навіть якщо компанія просто братиме участь у комерційній операції,
пов’язаній з Кримом, вона потрапить до системи фінансового моніторингу та
понесе збиток. Це здорожує для окупантів утримання території Криму.
Раніше можна було, умовно кажучи, зафрахтувати іноземний паром і
використовувати його. Зараз вони вже можуть лише купити його і під своїм
прапором здійснювати комунікації з Кримом», – сказав він (Телеканал
новини «24» (http://24tv.ua). – 2015. – 16.09).
ЕКОНОМІКА
Проект Государственного бюджета на 2016 год предусматривает
рост реального ВВП на 2 % и инфляцию в 12 %. Об этом сообщает прессслужба Министерства финансов Украины.
«Проект закона о Государственном бюджете на 2016 год рассчитан на
базе сценария макроэкономического прогноза, что было согласовано с
Международным валютным фондом и который предусматривает рост
реального ВВП в 2016 г. на 2 %, увеличение номинального ВВП до 2262
млрд грн и индекса потребительских цен – на уровне 112 %», – говорится в
сообщении.
При этом подчеркивается, что данный проект Госбюджета-2016
разработан на основе действующего налогового и бюджетного
законодательства. Однако с учетом законодательных процессов уже в
ближайшее время доходная и расходная часть проекта может претерпеть
изменения.
Сейчас проект бюджета отозван для доработки в соответствии с
возможными изменениями налогового и бюджетного законодательства
(Минфин (http://minfin.com.ua/2015/09/15/9076455). – 2015. – 15.09).
***
Прийняття бюджету на наступний рік буде напруженим, зокрема,
через високі військові витрати й податкову реформу. Про це заявив
виконавчий директор Центру економічної стратегії Г. Вишлінський.
«Бюджет очікується напружений через низку чинників: це і збереження
високих військових витрат, це збільшення витрат на субсидії, це скорочення
доходів від діяльності Національного банку. І плюс, якщо ми проводимо
радикальну податкову реформу, що означає зменшення податкового тиску
насамперед на зарплату, то це означає високі ризики для доходів бюджету», –
пояснив
він
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1501363-priynyattya-derzhbyudzhetu-2016bude-napruzhenim-ekspert). – 2015. – 16.09).
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***
Рада директорів Світового банку виділила Україні 500 млн дол.
кредиту в рамках проекту «Друга програмна позика на політику розвитку
фінансового сектору». Про це повідомляє сайт Світового банку.
Термін погашення кредиту – 17 років, пільговий період сплати
кредитних відсотків – шість років. Кошти будуть спрямовані на реформу
банківського сектору, на оздоровлення цієї галузі економіки. Також
відбудеться діагностика найбільших українських банків, за підсумками якої
можуть ухвалити рішення про рекапіталізацію або реструктуризацію
фінустанов, капіталізацію яких визнають недостатньою.
Зазначимо, що це друга частина фінансування, спрямованого на
зміцнення Фонду гарантування вкладів, яку можуть використати для виплат
вкладникам у разі банкрутства банків. Раніше, 25 серпня, Світовий банк
виділив Україні 500 млн позики дол. При цьому, згідно з повідомленням,
загальний розмір фінпідтримки у 2015 р. може сягнути 2 млрд дол.
Нагадаємо, Світовий банк і ЄБРР 30 вересня розглянуть питання
виділення Україні 300 млн дол. кредиту для закупівлі природного газу на
опалювальний
сезон
(LB.ua
(http://ukr.lb.ua/news/2015/09/16/316091_svitoviy_bank_vidiliv_ukraini_500.ht
ml). – 2015. – 16.09).
***
Национальный банк откажется от реализации ключевых реформ,
если не выдержит давления политических и банковских лоббистов. Об
этом рассказал Л. Антоненко, занимавший пост директора департамента
регистрационных вопросов и лицензирования Нацбанка.
По его словам, попытки регулятора ввести цивилизованные правила
работы на банковском рынке встречают заметное сопротивление среди
представителей банковского сообщества и их политических покровителей.
«После моего ухода из Нацбанка там стали подумывать о том, чтобы
переписать правила и вернуться к прежнему положению. Если это случится,
Нацбанк совершит серьезную ошибку, которая будет создавать для него
новые и новые репутационные потери», – рассказал Л. Антоненко.
Он рассказал, что работа НБУ по выявлению конечных бенефициаров
банков, а также ряд других ключевых направлений реформ, в частности в
сфере валютного регулирования, могут быть свернуты в угоду личным или
политическим интересам заинтересованных лоббистов.
Л. Антоненко признал, что регулятор часто применяет меры влияния к
банкам, их акционерам и топ-менеджменту, но не всегда такие действия
становятся достоянием общественности. «Не вся информация обо всех
случаях публикуется. Мы публикуем некоторые вещи просто для того, чтобы
показывать, в какую сторону движется реформа», – сказал Л. Антоненко
(INSHE.TV (http://inshe.tv/economics/2015-09-15/55574). – 2015. – 15.09).
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***
Национальный банк принял решение о ликвидации и отзыве
банковской лицензии «Укргазпромбанка», о чем идет речь в сообщении
регулятора. Указанный банк был отнесен к категории неплатежеспособных
7 апреля 2015 г. в связи с осуществлением рисковой деятельности.
Нацбанк напомнил, что 5 августа 2015 г. согласовал приобретение
компанией
Primestar
Energy
FZE
существенного
участия
в
«Укргазпромбанке». Перед согласованием было проведено идентификацию
компании и ее акционера, проверено их деловую репутацию и финансовое
состояние, которое оказалось достаточным для покупки банка. Согласно
закону Украины о системе гарантирования вкладов физических лиц новый
владелец указанного банка должен был в течение месяца после заключения
договора восстановить показатели платежеспособности и ликвидности
«Укргазпромбанка».
Но уже 9 сентября 2015 г. Фонд гарантирования вкладов обратился к
НБУ с предложением об отзыве и ликвидации «Укргазпромбанка» с 14
сентября 2015 г.
Ранее Нацбанк отстранил от должности члена Наблюдательного
совета банка И. Дияка (Минфин (http://minfin.com.ua/2015/09/16/9112491). –
2015. – 16.09).
***
Національний банк України зарахував «Інтеграл-банк» до категорії
неплатоспроможних. Про це йдеться в постанові правління Нацбанку від 15
вересня № 606, опублікованій на офіційному сайті НБУ.
«ПАТ ―Інтеграл-банк‖ визнали проблемним у серпні 2015 р. через
відсутність коштів, що призвело до невиконання банком своїх зобов’язань
перед вкладниками і кредиторами. Після зарахування ПАТ ―Інтеграл-банк‖
до категорії проблемних було встановлено факти невідображення ним у
бухгалтерському обліку документів клієнтів, які не були виконані у
встановлений законодавством термін. Також погіршилися фінансові
показники діяльності банку. Через відсутність коштів банк не виконував
своєчасно і в повному обсязі законні вимоги вкладників та інших
кредиторів», – ідеться в повідомленні.
У НБУ пояснили, що так, усупереч вимогам ст. 58 Закону України «Про
банки і банківську діяльність», у фінустанові не вжили своєчасних заходів
для достатньої фінансової підтримки банку. «Враховуючи викладене, з
метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів правління
Національного банку було зобов’язане прийняти рішення про зарахування
ПАТ ―Інтеграл-банк‖ до категорії неплатоспроможних», – наголошують у
постанові
(LB.ua
(http://ukr.lb.ua/news/2015/09/16/316093_nbu_viznav_integralbank.html).
–
2015. – 16.09).
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***
Національний банк України прийняв рішення про відкликання
банківської ліцензії та ліквідацію «Українського комунального банку». Про
це йдеться в повідомленні НБУ.
«У зв’язку з проведенням в Луганську антитерористичної операції,
наявністю загрози життю та здоров’ю працівників і клієнтів банку, а також
неможливістю здійснення діяльності через технічні проблеми, ВАТ
―Укркомунбанк‖ з 1 серпня 2014 р. призупинив діяльність», – ідеться в
повідомленні.
Як наголошується, банк ліквідують у зв’язку з неприйняттям
власниками банку заходів з поновлення діяльності банку та здійснення
держреєстрації на підконтрольній українській владі території, а також через
невиконання зобов’язань перед кредиторами і вкладниками, невідповідність
діяльності банку вимогам нормативно-правових актів.
Національний
банк
відніс
«Укркомунбанк»
до
категорії
неплатоспроможних
ще
в
травні
(Корреспондент.net
(http://ua.korrespondent.net/business/financial/3563552-v-ukraini-likviduuitukrkomunbank). – 2015. – 15.09).
***
Срок действия временной администрации в неплатежеспособном
банке «Финансовая инициатива» продлен до 23 октября включительно.
Об этом говорится в сообщении Фонда гарантирования вкладов физических
лиц.
Согласно сообщению, дирекция фонда по-прежнему пытается сохранить
активы финучреждения, а также избежать потери его имущества и
возможных убытков, как для самого банка, так и для Фонда гарантирования.
Кроме того, на аналогичный срок ведомство продлило полномочия
своего представителя при временной администрации банка Д. Кашуты.
Временная администрация в банк «Финансовая инициатива» была
введена в июне после признания Нацбанком этого финучреждения
неплатежеспособным (Минфин (http://minfin.com.ua/2015/09/15/9074328). –
2015. – 15.09).
***
За семь месяцев нынешнего года снижение объема гривневых
депозитов населения в банковской системе достигло 18,5 %. На фоне
глобального тренда снижения вкладов физлиц, отдельные финучреждения
третьей-четвертой группы по классификации НБУ вопреки тренду
демонстрируют прирост вкладов физлиц – в пределах 6–8 %, что объясняется
их проактивной рыночной позицией и репутацией.
Комментируя ситуацию, главный финансовый аналитик ООО
«Рейтинговое агентство ―Эксперт-Рейтинг‖» В. Шапран отметил, что на
ситуацию с оттоком депозитов повлиял целый комплекс факторов. Среди них
– ожидание (пусть и неподтвердившееся) технического дефолта,
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продолжающиеся громкие банковские банкротства, высокая волатильность
валютного курса, наличие ограничений по получению средств по валютным
депозитам.
«Все эти факторы в совокупности приводят к тому, что банки, входящие
в ТОП-20 теряют ресурсную базу, подкрепляясь ресурсами не столько с
открытого рынка в виде сбережений населения, сколько за счет средств
рефинансирования НБУ, – говорит В. Шапран. – В то же время уже
размещенные средства физических лиц в банках первой-второй категории
последним удержать не удается. Налицо глобальный кризис доверия к
банковской системе», – считает аналитик.
При этом, как отмечает В. Шапран, глобальный тренд не касается
отдельных финучреждений третьей-четвертой группы, которые вопреки
тенденции, не только не теряют, но и наращивают депозиты населения. «Мне
известны финучреждения третьей-четвертой группы, которые не только не
потеряли, но даже нарастили депозитные портфели физлиц, – говорит В.
Шапран. – Например, KSG BANK, который за семь месяцев нынешнего года
нарастил свой объем депозитов населения более чем на 8 %. Объяснение
такой ситуации есть. Не имея доступа к масштабным ресурсам
рефинансирования, небольшие банки вынуждены активно общаться с
потенциальными вкладчиками, привлекая их средства для дальнейшего
кредитования малого и среднего бизнеса», – подчеркнул аналитик (Минфин
(http://minfin.com.ua/2015/09/16/9119446). – 2015. – 16.09).
***
Відповідно до проекту податкової реформи, запропонованого
Міністерством фінансів, мінімальна заробітна плата в розмірі 1380 грн
не оподатковуватиметься. Проте ця інновація допоможе лише соціально
незахищеним верствам населення. Про це повідомив економічний експерт О.
Охріменко.
«Міністерство фінансів України запропонувало не оподатковувати
мінімальну заробітну плату. У той же час існує ще одна пропозиція –
встановити єдину ставку для чотирьох базових податків у розмірі 20 %. Якби
Мінфін ввів податок, але не підвищував ставку до 20 % – можна було б сміло
говорити, що ця пропозиція покращить добробут усіх українців. В іншому
випадку, впровадження і податку, і ставки захистить лише соціально вразливі
верстви населення», – повідомив він.
Також, за словами О. Охріменка, впровадження неоподаткованого
мінімуму – це крок назад до раніше анульованої моделі. «В Україні вже був
період, коли мінімальна заробітна плата не оподатковувалася. І це не
вплинуло на економіку позитивно. Більше того, під час скасування цієї
моделі нам пояснювали, що таким чином ми вирівняємо соціальні умови. То
чому ми знову повертаємося до того ж механізму, який анулювали?» – сказав
він.
О. Охріменко також вважає, щоб вивести зарплати з «тіні», Україні слід
орієнтуватися на досвід США. «В світі існує дуже простий метод: чим більше
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людина заробляє, тим більше вона платить. Цей метод використовують
США. Умовно кажучи: якщо ваш заробітна плата складає 1000 грн – ви
платите 5 %, 2000 грн – 10 %. Саме такий механізм стимулюватиме до білої
заробітної плати. В Україні ми все робимо точнісінько так, тільки навпаки», –
сказав
він
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1501513-ekspert-vidmova-vidopodatkuvannya-minimalnoyi-zarplati-dopomozhe-lishe-nezakhischenimverstvam-naselennya). – 2015. – 16.09).
***
Украина из-за конфликта на Донбассе продолжает разрывать
деловые
связи
с
Российской
Федерацией.
Государственный
авиастроительный концерн «Антонов» выйдет из совместного российскоукраинского предприятия ОАК-«Антонов». Об этом говорится в
распоряжении Кабинета Министров № 920-р от 8 сентября.
«Согласиться с предложением Министерства экономического развития и
торговли, Государственного авиастроительного концерна ―Антонов‖ по
выходу указанного концерна из совместного российско-украинского
предприятия, общества с ограниченной ответственностью ОАК-«Антонов», –
говорится в документе.
«Антонову» поручено принять меры для обеспечения выхода концерна
из совместного российско-украинского предприятия ОАК-«Антонов»
(Минфин (http://minfin.com.ua/2015/09/15/9073144). – 2015. – 15.09).
***
Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины к зиме
составят 16–18 млрд куб. м, этого объема должно хватить для
прохождения отопительного сезона, сообщил министр энергетики и
угольной промышленности Украины В. Демчишин.
«У нас есть минимум еще месяц, за который мы, как минимум, 1 млрд
куб. м должны закачать в хранилища. То есть реально, без каких-либо форсмажорных обстоятельств, должно быть 16 млрд куб. м на начало
отопительного сезона, что не сильно меньше, чем в прошлом году. Учитывая
сниженное потребление, в принципе, ситуация не столь критичная, но для
полного комфорта мы планируем получить деньги и, как минимум, еще 2
млрд (куб. м) закачать», – сказал он.
По словам министра, в конце сентября Украина планирует получить от
международных кредиторов около 200 млн дол. для закупки природного газа.
Он уточнил, что средства от Всемирного банка на эти же цели могут
поступить не ранее конца октября. «Даже если деньги будут несколько
позже, их можно будет использовать для закачки из потока. То есть мы не
сможем закачивать в хранилища, но сможем замещать объем, который
поступает по реверсу или из России и направлять его на потребление, а
хранилища придерживать, не потреблять объем из хранилищ, а оставить на
холодный период», – добавил министр (Перший Діловий Телеканал
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(http://fbc.net.ua/news/economics/v_kabmine_zajavili_chto_gaza_na_zimu.html.
– 2015. – 16.09).
***
За першу половину вересня з Європи для потреб вітчизняних
споживачів було імпортовано 371 млн куб. м природного газу. Про це
повідомили у відділі зв’язків з громадськістю та пресою ПАТ «Укртрансгаз».
Вказано, що весь обсяг газу надходив з території Словаччини. За даними
компанії, для порівняння, за аналогічний період минулого року по
словацькому маршруту було імпортовано 379 млн куб. м газу.
«Станом на сьогоднішній ранок (16 вересня. – Прим. ред.), за
оперативною інформацією Центрального диспетчерського департаменту
оператора газотранспортної системи, добовий режим транспортування газу з
території Словаччини складає 25,5 млн куб. м», – додали на підприємстві.
Також вказано, що по словацькому газотранспортному коридору за рік
експлуатації з Європи імпортовано понад 11 млрд куб. м палива (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1501426-ukrayina-uveresni-importuvala-z-yes-mayzhe-0-4-mlrd-kub-m-gazu-ukrtransgaz). – 2015. –
16.09).
***
Украина уже накопила на складах энергогенерирующих компаний
почти 1920 млн т угля. Об этом в рамках брифинга сообщил министр
угольной промышленности и энергетики В. Демчишин. Без ТЭЦ – 1580 млн
т, сообщил он. Это на 250 тыс. т угля больше, чем было в начале прошлого
осенне-зимнего периода. На склады поступает сейчас по 95 тыс. т в день,
уточнил министр.
При этом целевой показатель равен 2,5 млн т для генерации и для ТЭЦ.
Министр также добавил, что запасы угля каждый день растут и уже в
следующем месяце могут возрости еще на 300 тыс. т (Украинское
рейтинговое
агентство
«УРА»
(http://urainform.com/ru/economics/2015/09/15/ukraina-nakopila-dve-tonny-uglja-naskladakh). – 2015. – 15.09).
***
Снижение цен на топливо ритейлеры связывают с уменьшением
стоимости нефти на мировых рынках, вслед за которыми падают и
ценники на нефтепродукты, а также относительное затишье на
украинском валютном рынке – курс межбанка не выходит за
нацбанковские рамки 21–23 грн/дол.
По данным консалтинговой компании UPECO, за последний месяц (с 13
августа) на 83 к. просела средняя стоимость на бензин марки А92 – до 18,93
грн/л, на 82 к. А95+ – до 19,67 грн/л. Расценки на сжиженный газ откатились
на 0,36 к. – до 8,46 грн/л, а дизеля и вовсе на 1,10 грн – до 17,54 грн/л.
Напомним, за последние четыре месяца стоимость нефти марки Brent
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опустилась с 65,51 до 49,08 дол. за 1 баррель. По прогнозам Всемирного
банка, средняя цена нефти в 2016 г. может скатиться еще на 10 дол. из-за
снятия международных санкций с Ирана, от которого ждут активного
увеличения экспорта «черного золота» (Житомир-Онлайн (http://zhitomironline.com/ukraine/44616-stalo-yzvestno-pochemu-podeshevelo-toplyvo-naukraynskykh-azs.html). – 2015. – 14.09).
***
В связи с большими убытками из-за махинаций с обычными марками
Укрпочта решила ввести электронные марки. Об этом заявил и. о.
генерального директора Укрпочты И. Ткачук.
«Сейчас работает рабочая группа, чтобы воплотить в жизнь проект
электронной марки, которая сделает совсем невозможным подделку марок
или
возможность
неконтролируемо
вбрасывать
письменную
корреспонденцию в нашу сеть», – сообщил И. Ткачук.
По его словам, за период внедрения программы по предотвращению и
противодействию коррупции Укрпочты выявлено нарушений на сумму почти
95 млн грн, сэкономить удалось почти 77 млн грн.
«Есть пример нарушений и нанесения убытков Укрпочте, по факту
которого материалы уже переданы в правоохранительные органы. Это
касается Хмельницкой дирекции, где после назначения нового руководителя
была разоблачена схема, когда некоторые работники делали возможным
дублирование штрих-кодов, повторное использование, то есть пересылка
посылки была неконтролируемая и деньги клались себе в карман.
Возбуждено уголовное дело: один работник уволен, двух отстранили от
работы, а также выявлены злоупотребления предприятием земельными
участками, ущерб оценивается в почти 800 тыс. грн», – отметил И. Ткачук.
Укрпочта осенью откроет свой банк. После завершения
корпоратизации компания планирует создать дочернюю структуру и
получить
банковскую
лицензию
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2015/09/16/9115399). – 2015. – 16.09).
***
Власти Дании приняли решение о выделении Украине 10 млн дол. на
проведение реформ, направленных на борьбу с коррупцией. Об этом
сообщил министр иностранных дел Дании К. Йенсен 15 сентября в Киеве.
«Дания поддерживает Министерство юстиции (Украины) – это самое важное
министерство в проведении реформ, поскольку ни одну реформу нельзя
провести, если не побороть коррупцию. Сегодня мы согласовали выделение
10 млн дол. (или 8 млн евро) для Украины по проекту этих реформ», – сказал
К. Йенсен.
При этом датский министр подчеркнул отсутствие каких-либо условий
для финансирования его страной реформ в рамках программы «Хорошее
управление и права человека». «Мы делаем это потому, что видим и
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чувствуем: украинское правительство хочет проводить реформы», – добавил
К. Йенсен.
В свою очередь глава Минюста Украины П. Петренко выразил надежду,
что парламент примет пакет законов по борьбе коррупцией. «Речь идет о
создании специального органа, который будет заниматься управлением и
розыском активов, полученных путем коррупционных деяний. На
становление именно этих институциональных органов, которые будут
пользоваться доверием, наши международные партнеры выделяют эту
техническую
помощь»,
–
сказал
министр
(GlavPost.Com
(http://glavpost.com/post/15sep2015/WorldPolitics/59300-daniya-vydelitukraine-10-mln-na-borbu-s-korrupciey.html). – 2015. – 15.09).
***
За гроші Світового банку на Рівненщині планують реконструювати
26 сільських медзакладів, зробити ремонт 79 амбулаторій, впровадити в
лікарнях IT-технології, а також створити серцево-судинний центр. Про
це йшлося під час зустрічі представників Світового банку та Рівненської
ОДА.
«Упродовж п’яти років на це Світовий банк спрямує 25 млн дол. США.
Частка з обласного бюджету становитиме 10 %. Наразі ж тривають підготовчі
процеси. А безпосередня реалізація проекту розпочнеться з 2016 р.», –
зазначив на прес-конференції голова Рівненської ОДА В. Чугунніков.
Найбільша сума коштів піде на сільські амбулаторії. Так, 52 % коштів
витратять на реконструкцію сільських медзакладів. Решту коштів спрямують
на закупівлю апаратури, навчання лікарів і впровадження IT-технологій.
Також на базі обласної лікарні створять обласний серцево-судинний центр.
«Проект реалізовуватимуть не посадовці з адміністрації, а окремо
набрані на конкурсній основі фахівці. Причому вони проходять складний
двоступінчатий відбір. Спочатку всі охочі проходять відбір в управлінні
охорони здоров’я, а потім по три кандидатури з кожного напряму подаються
до Мінохорони здоров’я та до Світового банку», – акцентував голова
Рівненської ОДА.
Проект стартував ще наприкінці червня. Керівник робочої групи
Світового банку П. Беллі наголосив, що його надихнув рівень готовності та
відповідальності керівництва області (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1500839-za-groshi-svitovogo-banku-narivnenschini-rekonstruyuyut-ponad-100-medzakladiv). – 2015. – 14.09).
***
Упродовж серпня цього року фахівцями Тернопільської митниці ДФС
оформлено 1632 митні декларації, що на 10 % більше за аналогічний
період 2014 р. Кількість експортних декларацій майже не перевищує
імпортні. Проте, якщо рахувати в тоннах, Тернопільщина вивезла більше
товарів, ніж завезла.
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Зокрема, 651 митну декларацію оформлено в митному режимі «Імпорт»,
660 – у митному режимі «Експорт» і 321 – в інших митних режимах. Усі
декларації подані до оформлення в електронному вигляді. Якщо порівняти з
липнем, ситуація майже не змінилася – тоді оформили 1693 митні декларації.
Разом з тим зареєстровано 42,2 тис. т вантажів (10,1 тис. т – імпортних,
32 тис. т – експортних), що на 10,7 тис. т, або на 34 %, більше, ніж за
аналогічний період минулого року.
Експортних вантажів оформлено на 15,4 тис. т більше, більшу частину їх
везуть
на
переробку.
Серед
вивезених
товарів
переважає
електроустаткування (кабельні модулі електромереж автомобілів як продукти
переробки на митній території, тощо) – 47 % від загальної частки
експортованих товарів; насіння й плоди олійних рослин (ріпаку, гірчиці) – 10
%; взуття як продукти переробки – 9 %; деревина і вироби з неї – 4 %;
продукти переробки овочів, плодів (сік яблучний концентрований) – 4 %;
інші товари – 26 %.
Основу імпорту становили: електроустаткування (проводи та арматура
ізольовані, радіотехнічні пристрої тощо) – 41 % від загальної частки
імпортованих товарів; механічне обладнання – 15 %; полімерні матеріали
(сировина для виробництва поролону, вироби з пластмаси) – 12 %; добрива –
4 %; транспортні засоби – 3 %; інші товари – 25 %.
Відтак загальний товарообіг регіону становить 40,2 млн дол. США
(Терен (http://teren.in.ua/article/ternopilshchyna_zbilshuye_tempy_eksportu). –
2015. – 15.09).
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Міжнародне рейтингове агентство Fitch у понеділок, 14 вересня,
підвищило довгостроковий рейтинг в іноземній валюті Ощадбанку з «RD»
до «ССС». Про це йдеться в прес-релізі агентства.
«Підвищення рейтингу до рівня ―ССС‖ стало результатом оцінки Fitch
Ratings автономності кредитного портфеля банку після його реструктуризації
боргу», – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, агентство знизило довгостроковий і короткостроковий
рейтинги банку з «С» до «RD» після завершення реструктуризації його
євробондів
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1500823-fitch-pidvischilo-reytingoschadbanku-do-sss). – 2015. – 14.09).
***
Украинская металлургическая отрасль по итогам семи месяцев, по
предварительным данным, увеличила убытки на 15,3 % по сравнению с
аналогичным периодом 2014 г., – до 14,3 млрд грн.
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«Финансовый результат от операционной деятельности составил 8,7
млрд грн против 4,6 млрд грн за семь месяцев 2014 г., но из-за потерь от
курсовой разницы (при переоценке валютных заемных средств и процентов
по
ним)
получен
отрицательный
финансовый
результат
до
налогообложения», – сообщили в объединении металлургических
предприятий «Металлургпром».
По данным объединения, чистый доход (выручка) от реализации
металлургической продукции за указанный период увеличился на 15,1 % по
сравнению с семью месяцами 2014 г., составив 117,4 млрд грн.
«Металлургпром» также сообщает, что по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года произошел значительный рост цен (в гривневом
эквиваленте) на основные сырьевые ресурсы: руду железную – на 46 %,
окатыши – на 16 %, известняки – на 72 %, огнеупоры – на 59–108 % по
различным позициям. Стоимость ферросплавов возросла на 80–123 %, кокса
– на 119 %, металлолома – на 48 %, природного газа – на 67 %,
электроэнергии – на 37 %.
«При этом экспортные цены на основные виды металлопродукции
украинских производителей снизились в среднем на 23 % в долларовом
эквиваленте, а в гривневом эквиваленте — повысились в среднем на 58 %»,
— добавили в «Металлургпроме».
Кроме того, по данным объединения, за семь месяцев метпредприятиям
возмещено 9,8 млрд грн задолженности по НДС. В то же время, по
состоянию на 1 августа, метпредприятия заявили к возмещению НДС в
сумме 6,2 млрд грн.
Металлургическая отрасль по итогам шести месяцев сократила убытки
на 5,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. – до 12 млрд грн
(УкрРудПром
(http://www.ukrrudprom.ua/news/7_mesyatsev_metallurgicheskaya_otrasl_zako
nchila_s_bolee_chem_14.html). – 2015. – 15.09).
***
Крупнейший в Украине производитель нержавеющей и специальных
сталей ПАО «Электрометаллургический завод “Днепроспецсталь” им.
А.Н. Кузьмина» в августе 2015 г. выплавило 18 533 т стали, что на 23 %
ниже уровня прошлого месяца. За этот же период на предприятии
произведено 13 810 т проката, что на 2,2 % меньше, чем в июле 2015 г.
Пресс-служба предприятия не называет причин столь резкого снижения
выплавки стали.
Общая стоимость товарной продукции, произведенной в августе 2015 г.,
составила 594 849 тыс. грн (в действующих ценах), что на 3,0 % ниже
показателя прошлого месяца.
Всего за восемь месяцев 2015 г. на «Днепроспецстали» произведено 166
770 т стали, что на 11,8 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого
года, и 108 232 т проката, что на 10,8 % меньше, чем в АППГ. Стоимость
произведенной за восемь месяцев 2015 г. товарной продукции составила
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4 057 655 тыс. грн, что на 29,1 % больше, чем в АППГ аналогичного периода
2014 г. Однако, учитывая снижение курса гривни к доллару США за
минувший год почти в 1,7 раза, выручка предприятия в твердой валюте
снизилась
(УкрРудПром
(http://www.ukrrudprom.ua/news/Obyom_proizvodstva_na_Dneprospetsstali_v_
avguste_ruhnul_na_23.html). – 2015. – 14.09).
***
Цього року виробництво винограду зменшиться більше ніж на 18 % –
до 356 тис. т, про це повідомив директор Національного наукового
центру «Інститут аграрної економіки» академік НААН Ю. Лупенко.
За словами Ю. Лупенка, після анексії Криму виноградарство в Україні
зазнало значних змін. Так, площі виноградників у плодоносному віці
зменшилися майже на 35 %: з 67,1 тис га у 2013 р. до 44,0 тис га в минулому
році. Особливо помітно це в сільськогосподарських підприємствах, де такі
площі скоротилися на 41,9 % проти 2013 р. Площа виноградників у
господарствах населення зменшилася у 2014 р. на 3,1 %.
Як зазначив експерт, урожайність винограду, яка завжди була удвічі й
більше вища в господарствах населення, у минулому році зросла в
середньому по Україні на 15 % порівняно з 2013 р.
Спад обсягів виробництва винограду після анексії Криму був дещо
стриманий за рахунок зростання врожайності й становив 24,3 % проти 2013
р., а в господарствах населення валовий збір винограду навіть збільшився на
1,8 %. Відповідно, частка виробництва винограду в господарствах населення
відчутно зросла. У 2014 р. вона становила 44,7 проти 32,2 % у 2013 р.
Як поінформував Ю. Лупенко, у 2015 р. очікується подальше скорочення
обсягів валового збору винограду (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1501035-tsogo-roku-obsyagi-valovogo-zboruvinogradu-zmenshatsya-mayzhe-na-20-ekspert). – 2015. – 15.09).
***
Евросоюз решил продлить санкции против России, которые
действуют в отношении ряда российских чиновников и политических
деятелей. Действие санкций продлено на полгода – до 15 марта 2016 г.
Известно, что в санкционном списке сейчас фигурируют 150 россиян и
деятелей самопровозглашенных республик Востока Украины, а также 37
российских компаний.
Решение о продлении санкций в отношении россиян было принято
главами МИД стран Евросоюза на встрече Совета ЕС в Брюсселе. Действие
санкционного списка истекало 15 сентября. Санкции предполагают запрет на
въезд в страны Евросоюза и замораживание активов в европейских странах
(Минфин (http://minfin.com.ua/2015/09/14/9040923). – 2015. – 14.09).
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***
Терміни запуску першої нитки «Турецького потоку» зсуваються через
політичну кризу в Туреччині. Про це заявив на прес-конференції заступник
голови правління «Газпрому» О. Медведєв.
За його словами, на сьогодні в Туреччині поки тимчасовий уряд, тому,
очевидно, підписання міжурядової угоди зсувається. Як наслідок, можна
говорити про перенесення терміну запуску першої нитки «Турецького
потоку», раніше називався термін – грудень 2016 р., пояснив О. Медведєв
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1500892gazprom-termini-zapusku-turetskogo-potu-zsuvayutsya-cherez-politichnu-krizu).
– 2015. – 14.09).
***
Фермери Фінляндії звітують про багатомільйонні втрати через
продуктове ембарго, яке Росія ввела минулого року. Про це йдеться в
повідомленні Союзу фінських фермерів МТК.
Згідно з повідомленням, фермери втратили вже 400 млн євро, із цієї суми
половина припала на виробників молочної продукції.
Напередодні ЄС ухвалив рішення виділити аграріям Фінляндії ще 9 млн
євро допомоги у зв’язку з негативними наслідками заборони експорту їхньої
продукції в РФ. У МТК висловили розчарування цим заходом. «Складається
враження, що допомога направляється країнам з великим аграрним сектором,
головним чином, виходячи з обсягів виробництва та інших причин, а не на
підставі проблем, які викликали російські контрсанкції, – підкреслив голова
МТК А. Сахи. – Ми надзвичайно розчаровані цим підсумковим результатом».
Нагадаємо, надлишок молочної продукції, а також картоплі та м’яса на
фінському ринку через заборону поставок цієї категорії товарів у РФ призвів
до того, що ціни на них впали щонайменше на 5–12 % (Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1501378-zbitkifermeriv-finlyandiyi-cherez-rosiyske-embargo-syagli-400-mln-yevro). – 2015. –
16.09).
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