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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Верховна Рада України прийняла за основу проект
Трудового кодексу України
Проектом Трудового кодексу України пропонується визначити основні
засади і механізми реалізації передбачених Конституцією України трудових
прав і гарантій працівників, створити належні умови праці та забезпечити
захист інтересів працівників і роботодавців в умовах ринкової економіки.
Проект передбачає комплексний підхід до вирішення соціальнотрудових питань, кодифікацію і уніфікацію законодавчих актів з питань
праці та інкорпорацію їх норм.
Проектом пропонується визначити основні принципи правового
регулювання трудових відносин, виписано характеристики умов праці,
зокрема, шкідливі та небезпечні умови праці, особливий характер праці,
легка праця неповнолітніх, роз’їзний характер праці, польові умови праці,
прописано порядок оприлюднення державними органами норм законодавства
про працю, а також осучаснено положення, зміни до яких вносилися
протягом останнього року, а це гарантії мобілізованих, відпустки матерям
дітей інвалідів підгрупи АІ тощо.
Проект Кодексу доповнено положеннями щодо правонаступництва у
трудових відносинах; призупинення трудових відносин; припинення
трудових відносин з підстави настання надзвичайних обставин, що
перешкоджають продовженню трудових правовідносин; умов праці;
підсумованого обліку робочого часу; компенсаційної виплати (допомоги) на
оздоровлення при наданні щорічної відпустки; права на репатріацію та
гарантій і компенсацій працівникам у разі їх репатріації; окремою главою
визначено норми стосовно професійної (службової) кар’єри, до яких
віднесено питання стажування працівників, кадровий резерв, конкурсного
відбір працівників; збільшення терміну щорічної відпустки до 28 днів тощо.
Норми проекту спрямовані на адаптацію трудового законодавства
України до Європейської соціальної хартії (переглянутої) та інших
міжнародно-правових актів – Загальної декларації прав людини,
Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, конвенцій і
рекомендацій Міжнародної організації праці.
Проект Трудового кодексу зареєстровано за № 1658 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 5.11).
Верховна Рада включила до порядку денного законопроекти про
вибори у Красноармійську і Маріуполі
Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує Верховній
Раді прийняти за основу та в цілому проект Закону «Про забезпечення
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проведення голосування на чергових виборах депутатів міських рад та
міських голів у містах Красноармійську та Маріуполі Донецької області у
2015 році».
Як повідомили Інформаційному управлінню в секретаріаті Комітету,
таке рішення члени Комітету ухвалили на засіданні 4 листопада.
Народні депутати розглянули два законопроекти за № № 3371 і 3371-1.
Метою законопроектів є врегулювання правовідносин у частині
забезпечення конституційних виборчих прав виборців міст Красноармійська
та Маріуполя Донецької області, забезпечення проведення голосування з
чергових місцевих виборів 25 жовтня 2015 року для обрання депутатів
Красноармійської та Маріупольської міських рад Донецької області,
Красноармійського та Маріупольського міських голів.
Проектами пропонується встановити, що голосування на чергових
виборах депутатів Красноармійської, Маріупольської міських рад Донецької
області та Красноармійського, Маріупольського міських голів проводиться у
неділю 15 листопада 2015 року.
При цьому проектом за № 3371-1 пропонується передбачити, що виборчі
бюлетені для голосування на зазначених місцевих виборах виготовляються
Центральною виборчою комісією, яка передає їх відповідним дільничним
виборчим комісіям.
Під час обговорення зазначалося: у зв’язку з тим, що 25 жовтня
2015 року не було організовано та проведено один з визначальних етапів
виборчого процесу з виборів депутатів Красноармійської та Маріупольської
міських рад Донецької області, а також Красноармійського та
Маріупольського міських голів – голосування у день виборів, не можуть бути
реалізованими й наступні їх етапи – підрахунок голосів виборців,
установлення підсумків голосування і результатів зазначених місцевих
виборів.
На думку членів комітету, відповідні виборчі процеси не можуть бути
завершеними без законодавчого забезпечення проведення голосування з
виборів Красноармійської та Маріупольської міських рад Донецької області,
а також Красноармійського та Маріупольського міських голів, оскільки
Законом не передбачено можливість проведення голосування з місцевих
виборів не у день, на який відповідні місцеві вибори були призначені, та не
визначено підстав перенесення його на іншу дату.
За підсумками обговорення Комітет дійшов висновку, що
законопроектом № 3371-1 передбачаються більш комплексні заходи для
досягнення мети, оскільки пропонується доручити виготовлення виборчих
бюлетенів на відповідних місцевих виборах Центральній виборчій комісії, що
сприятиме посиленню довіри суб’єктів виборчого процесу до результатів
відповідних місцевих виборів і рекомендує Верховній Раді прийняти його за
основу та в цілому
(Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 5.11).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Ю. Якименко, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Нарушения и фальсификации в ходе избирательного процесса в
Украине в оценках политиков и экспертов
Еще до начала избирательной кампании наблюдатели прогнозировали
накал политической борьбы в ее ходе и возможные фальсификации
результатов выборов. Эти прогнозы основывались на особенностях
сегодняшней ситуации в Украине, рост противоречий в политикуме которой
толкает многих участников политического процесса на использование всех
возможных средств, даже если они носят противозаконный характер.
В то же время отражение проблемы нарушений в избирательном
процессе и возможной фальсификации его итогов в масс-медиа зачастую
носило характер PR-воздействия на участников кампании и в целом не
выходило за рамки логики информационной войны. Но достаточно высокий
уровень
общественной
заинтересованности
в
прозрачном
ходе
избирательного процесса, который к тому же проходил в соответствие с
новым законодательством, обусловил повышенное внимание наблюдателей к
этой теме. Кстати, именно несовершенство избирательного законодательства
многие эксперты называли одной из предпосылок многих нарушений на
выборах.
Так, после принятия нового закона о выборах в СМИ высказывались
мнения, что закон сохраняет возможность фальсификации результатов
октябрьского голосования. Как заявил тогда, в частности, директор
Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог
Р. Бортник, в основу нового закона были положены все самые плохие и
негативные составляющие мажоритарной избирательной системы.
При этом много внимания обозреватели уделяли также рассмотрению
самой методики противоправной борьбы за голоса избирателей,
используемых участниками политического процесса. «Мы насчитали
12 возможных способов фальсификаций выборов, которые остались в законе,
начиная с возможности подкупа избирателей из-за безнаказанности,
заканчивая возможностью переписывания протоколов, а значит, и
результатов выборов. Поэтому на местном уровне сохранятся подкуп
избирателей, “гречкосеи”, возможность влияния олигархов на ход и
результат выборов, останется экономическая ангажированность самих
кандидатов. При этом вводится новый элемент – возможность отзыва
депутата партийной верхушкой. Это поставит депутата в полную
зависимость от руководства на более высоком уровне», – прогнозировал
эксперт.
При этом, по его мнению, учитывая переход к смешанной системе
выборов, повышение проходного барьера с 3 до 5 % для партий также
приведет к тому, что новые политические силы не смогут попасть в местные
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советы. «То есть партии без поддержки олигархов, без парламентского
представительства, просто не будут допущены к власти на места, – отметил
Р. Бортник. – Поэтому на местном уровне после выборов вновь будут
представлены представители по сути все тех же старых партий, которые мы
сегодня видим в Верховной Раде. О каком-то обновлении украинского
политикума говорить не приходится.
К сожалению, местные выборы в октябре текущего года уже сегодня
пытаются использовать действующие политики только с одной целью – для
усиления своей власти. Именно с этой целью вносятся изменения в
Конституцию в части децентрализации, принят новый закон о выборах».
С окончательным подведением итогов выборов тема фальсификаций
продолжает оставаться в фокусе общественного внимания. И сегодня она
ожидаемо становится одним из важных инструментов взаимной
дискредитации конкурирующих политических объединений. Поэтому
наблюдателям часто сложно оценивать реальный масштаб нарушений в ходе
выборов. В то же время прогнозы о большом количестве нарушений и
фальсификаций в ходе выборов в целом оправдались, хотя сам
избирательный процесс по оценкам наблюдателей был организован на
достаточно высоком уровне.
Комитет избирателей Украины сообщает о 1,5 тыс. зафиксированных
нарушений, большинство из которых имеют процедурный и технический
характер – поэтому, по мнению главы КИУ А. Кошеля, не могут повлиять на
результаты выборов.
Среди таких нарушений – несвоевременное открытие и перерывы в
работе избирательных участков, отсутствие кабинок для голосования и
бланков протоколов для подсчета голосов на момент начала голосования,
вброс контрольных листов в урну для голосования без печатей, а также
подкуп избирателей. Однако в ходе голосования фиксировались и более
серьезные нарушения, что стало причиной ряда скандальных инцидентов и
срыва выборов в некоторых городах.
О масштабных фальсификациях в ходе выборов заявляют сегодня
многие политические эксперты и обозреватели СМИ, а также представители
различных политических сил, представляющие, зачастую, противоположные
стороны политического спектра. Множество претензий высказывается, в
частности, к срокам оглашения итогов выборов.
Так, через несколько дней после окончания голосования лидер партии
«Батьківщина» Ю. Тимошенко потребовала от Президента Украины
прекратить покрывать фальсификации на выборах и немедленно огласить
результаты голосования по всем регионам.
Ю. Тимошенко заявила, что она и ее партия не собираются закрывать
глаза на фальсификации и коррупцию, которые «поглотили на этот раз
выборы в органы местного самоуправления, прошедшие в стране». Слишком
длительный, по ее мнению, срок подсчета голосов свидетельствует о том, что
«идет массовая фальсификация по всей территории Украины – замена
протоколов и исправление цифр. И все это совершается под эгидой
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украинских властей». «Мы, как партия, которая получила хороший и
сильный результат на выборах – второй по Украине, должны быть
удовлетворены результатами голосования. Но в то же время мы не можем
молчать и покрывать фальсификацию. Если Президент Украины обязался
провести честные выборы, он должен положить конец беспределу и наказать
всех виновных», – считает Ю. Тимошенко.
Фальсификации и нарушения на выборах стали также главной темой
заседания так называемого оппозиционного правительства, по словам
премьер-министра которого Б. Колесникова, «таких грязных выборов в
Украине
не
было
никогда».
«Сейчас
власть,
продвигая
псевдодемократические принципы, …проводит выборы, не допуская к
участию Оппозиционный блок, срывает выборы в “победных” городах, не
регистрирует топовых кандидатов», – заявляет политик.
Как заявил лидер Оппозиционного блока Ю. Бойко еще до окончания
подсчета голосов, его политическая сила не признает результатов выборов в
тех регионах, где ее представители не были допущены к избирательному
процессу. «Была низкая явка, нарушения законодательства, массовая скупка
голосов, админресурс, давление на оппозицию. Итоги еще не подведены,
фальсификации продолжаются. Результаты не отражают реальных
настроений граждан. Оппозиция не была допущена к выборам в ряде
регионов», – сообщил Ю. Бойко.
На прошедших выборах было очень много подкупа, констатирует
политтехнолог Н. Спиридонов. «Очень многие крупные политические силы
делают “сетку”. Они записывают избирателей, которые к ним лояльны, и
каким-то образом их стимулируют. Политические партии продолжают
подкупать людей гречкой. На некоторых округах подкупают медом. Тон
задала черниговская кампания по досрочным выборам, где мы видели и
подкупы, и “сетку”, и дикие разборки», – говорит эксперт. Он также
указывает на применение властью админресурса, что становится серьезным
препятствием для молодых партий: «Админресурс – это возможность
проводить избирательную кампанию за счет государственного бюджета.
Часто провластные кандидаты, пользуясь бюджетными ресурсами,
ремонтируют лавочки, люки, записывают эти “добрые дела” на свой счет. У
них есть больше возможностей для агитации».
«Не помню таких ситуаций, но настолько грязных кампаний у нас также
не было. К примеру, недавние выборы в Чернигове. Всегда была
политическая конкуренция, которая обусловливала ограничения для сторон.
Сейчас, при ее отсутствии и при игре в одной песочнице, все ключевые силы
заинтересованы нарушать правила, за счет чего выигрывать у других сил», –
так характеризует избирательный процесс в Украине политолог Р. Бортник.
Политолог А. Гарань среди главных негативных моментов состоявшейся
кампании называет подкуп избирателей со стороны новых политических
проектов, где сконцентрировалось большое количество бывших
«регионалов». «Этому явлению никто не воспрепятствовал, хотя стоило бы
поставить правовой заслон и активизировать правоохранительные структуры
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для борьбы с махинациями», – подчеркивает эксперт.
Некоторые эксперты указывают, что избирательные стандарты
нарушались не только со стороны избирателей и украинских наблюдателей,
но и со стороны наблюдателей иностранных. «Можно констатировать
отсутствие надлежащего контроля и мониторинга выборов со стороны
международных организаций», – отмечает по этому поводу Р. Бортник. Он
также обращает внимание на умышленное, по его мнению, затягивание
сроков подсчета голосов. Кроме того, некоторые обозреватели считают
завышенной явку избирателей.
Помимо Киева, среди городов, к ходу избирательного процесса в
которых было приковано особенное внимание, Одесса, Харьков,
Днепропетровск, города подконтрольной украинской власти части Донбасса,
то есть те города, в связи с ситуацией в которых в последнее время часто
звучали заявления о «реванше» Оппозиционного блока, бывших
представителей Партии регионов и т. д.
Директор Института глобальных стратегий В. Карасев, комментируя
ситуацию с проведением выборов в Днепропетровске, заявляет, что
украинская власть поддержала массовые фальсификации на выборах в
городе, не отреагировав на нарушения со стороны представляющего
Оппозиционный блок А. Вилкула. В качестве доказательства фальсификации
результатов голосования политолог среди прочего приводит факт, что
результаты подсчета голосов значительно отличаются от результатов экзитпола.
По мнению эксперта, то, что происходило на выборах в
Днепропетровске, «является “политическим договорняком”, который
процветал при правлении В. Януковича. И несмотря на то что его время уже
прошло, старые схемы работают и сейчас».
В. Карасев отмечает, что «властям необходимо протолкнуть Оппоблок в
Днепропетровске. И делается это с целью разделения сфер влияния на
территории Украины. Очевидно, что Восточная часть Украины будет
находиться “под” Оппоблоком, “Відродженням” и партией “Наш край”, а
“верхушка” получит взамен центральные части».
Значительный резонанс вызвал ход выборов в Павлограде, где в
нарушении законодательства обвиняют Центральную избирательную
комиссию, которая приняла спорное решение об изменении системы выборов
мэра в городе после проведения первого тура выборов. О. Айвазовская,
координатор Гражданского движения «Опора», следившего за ходом
выборов, назвала такое решение ЦИК «вопиющим нигилизмом».
«Возможность непроведения повторного голосования в Павлограде из-за
уменьшения количества избирателей после получения уточненных списков
избирателей – уникальная по своей сути ситуация. Речь не о повторном
голосовании, а о прецеденте изменения избирательной системы до окончания
избирательного процесса. Такого вопиющего правового нигилизма в истории
украинских выборов еще не было», – заявила О. Айвазовская. Характерно,
что ситуация в Павлограде, как считают обозреватели, также обусловлена
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несовершенством нового избирательного законодательства.
Одна из самых резонансных избирательных кампаний прошла в Одессе.
Местные политические эксперты посчитали состоявшиеся в Одессе выборы
одними из наиболее «грязных» в новейшей украинской истории. «Выборы
в местные советы стали, наверное, самыми ужасными и грязными в истории
Одесского края. Такого неприкрытого административного давления
со стороны власти еще не было. Запугивание кандидатов, влияние
на результаты выборов стали, к сожалению, печальным явлением на этих
выборах. Для страны, которая декларирует путь в Европу, подобные вещи
просто недопустимы», – заявил одесский политолог Г. Чижов.
О масштабных фальсификациях в Одессе заявил председатель Одесской
облгосадминистрации М. Саакашвили. Одесский губернатор считает, что
результаты голосования были скорректированы в пользу Г. Труханова. По
его словам, все «меньше сомнений в том, что мы имеем дело с масштабной и
довольно наглой фальсификацией и классической мафиозной попыткой
замести следы».
«У нас 80 протоколов, и в каждом из них вносились правки в пользу
одного из кандидатов – действующего мэра. Вот это факты, как проводились
выборы в Одессе. Я хочу сказать, что в 2004 г. в Украине была революция.
Потому что в 2004 г. выборы в Украине В. Янукович проводил один в один
по этой технологии. Вот точно в такой же форме, с такими же процентами В.
Янукович исправлял и фальсифицировал в свою пользу результаты
президентских выборов. Я был участником революции, люди протестовали
против этого», – отметил М. Саакашвили. Однако какие бы манипуляции и
фальсификации не осуществлялись, отметил председатель ОГА, «мы должны
все поменять и в Одессе, и в стране... Я рассчитываю на правильную реакцию
и судебной системы, и людей, которые принимают решение, начиная от
Президента. Я знаю, что в стране достаточно здоровых и патриотических
сил, и порядочных людей», – отметил М. Саакашвили, подчеркнув, что готов
сотрудничать с любым мэром, но к выборам его не должно быть претензий.
Тем временем стало известно, что юристы избирательного штаба
кандидата в мэры Одессы А. Боровика подали иск в суд относительно
выявленных нарушений и фальсификаций. Они утверждают, что в день
голосования зафиксированы «карусели», вынесение печатей из участков,
изменение числа голосов в протоколах, подкуп избирателей и выдворение
наблюдателей из помещений участков, и подчеркивают, что на выборах мэра
Одессы зафиксировано столько нарушений, что они способны существенно
повлиять на результаты выборов.
Лидер одесской организации Оппозиционного блока Н. Скорик обвинил
в свою очередь в фальсификации результатов местных выборов в Одессе
самого М. Саакашвили и действующего мэра города Г. Труханова. «Мы
наблюдаем типичный выборный “договорняк”, когда власть в лице мэра и
губернатора договорилась о том, какими должны быть результаты выборов.
И сейчас – очень важный момент. Они должны подбить результаты
голосования по городу Одессе. И сейчас идет фальсификация результатов
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голосования по всему нашему городу», – заявил он, подчеркнув, что власть
использовала в качестве инструмента влияния на избирателей данные экзитполов.
Кроме того, Н. Скорик заявил, что основные фальсификации на выборах
в Одессе «были со стороны именно власти – БПП “Солидарность”». «Когда
говорится о фальсификациях в Одессе, я могу сказать как человек, который
принимал в этом избирательном процессе непосредственное участие, что
основные фальсификации были со стороны именно власти – БПП
“Солидарность”. В этой ситуации, я считаю, что Петр Алексеевич как
Президент должен вмешаться и остановить своих соратников, – заявил
депутат. – Власть должна признать, что она не обеспечила во многих
ситуациях нормальных, прозрачных, демократичных выборов».
О нарушениях в ходе выборов в Одессе сообщают и зарубежные
наблюдатели. Так, глава Международного комитета «За открытую
демократию» Б. Мэффорд сообщил, что на избирательных участках
количество бюллетеней превышало число избирателей. По его словам,
наблюдатели зафиксировали наличие бюллетеней для голосования,
значительно превышающее количество, предусмотренное международными
стандартами – 102 % от количества избирателей. «На многих участках
количество бюллетеней для голосования превышало число избирателей в
10 раз», – подчеркнул Б. Мэффорд. Кроме того, как сообщил член Совета
штата Нью-Йорк В. Ноджей, имели место технические проблемы,
«карусели», подкуп избирателей. По словам члена литовского парламента
М. Адоменаса, наблюдателей шокировало неимоверно большое количество
кандидатов в мэры Одессы. «Само наличие такого количества делает этот
документ неимоверно длинным. Это отвлекает избирателей, отвлекает
ресурсы, наблюдателей», – подчеркнул он.
Повышенным интересом со стороны наблюдателей характеризовались
местные выборы в Харькове. По прогнозам экспертов, именно выборы здесь
должны были стать одним из главных центров политического напряжения.
Тем не менее, несмотря на зафиксированные наблюдателями и
представителями общественных организаций нарушения, в целом
голосование прошло без значительных эксцессов. Судя по сообщениям
правоохранителей и местных СМИ, ни одно из зафиксированных нарушений
не было настолько масштабным, чтобы существенно повлиять на результаты
выборов.
В то же время Оппозиционный блок заявляет, что его представители в
Харьковской области были лишены возможности принять участие в выборах
в городские, районные и сельские советы, а потому Оппозиционный блок не
признает результаты выборов. «Это уже даже не фальсификация, это прямое
нарушение Конституции. Как может быть так, что партия, которая
зарегистрирована везде, не участвует в выборах на Харьковщине? И только
за 36 часов до окончания избирательной кампании Оппозиционный блок
допустили к выборам в Харьковский областной совет. А М. Добкина не
допустили к выборам, понимая, что в таком случае, власть потерпит
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поражение, – заявляет Б. Колесников. – Мы никогда не признаем итоги
выборов в Харьковской области и заставим провести новые местные
выборы».
Отметим, что на выборах мэра Харькова убедительную победу получил
Г. Кернес. При этом многие эксперты называют полученные им результаты
показательными для Восточной Украины, где победу одержали партии,
включившие в свои ряды бывших представителей Партии регионов –
Оппозиционный блок, «Наш край» и «Відродження».
На возможные нарушения в ходе выборов в Харькове указывали
представители партии «Об’єднання “Самопоміч”», заявляя, что установление
результатов выборов в Харьковский областной совет искусственно
затягивается. «По нашим данным, массовые фальсификации уже прошли и
готовятся еще. По предварительным подсчетам, результат партии БПП
“Солидарность” в области в разы выше, чем в городе. На наш взгляд,
реальный результат БПП “Солидарность” – тот, который они показали в
Харькове. Все, что больше в разы, – это использование админресурса и
фальсификации. В области есть избирательные участки, где явка достигала
92 %, чего в принципе никогда не было на местных выборах», – заявил
кандидат в Харьковский областной совет от «Самопомочі» Н. Ванюшин.
Что касается выборов в Киеве, то здесь тоже прогнозируемо не
обошлось без нарушений и заявлений различных политических сил о
фальсификациях. Так, в партии «Украинское объединение патриотов –
УКРОП» заявили о попытке власти фальсифицировать результаты выборов в
Киевский городской совет. Как сообщил руководитель экспертной группы
партии Н. Потураев, перед выборами несколько независимых соцопросов
показали, что в случае явки на выборах в Киеве более 40 % партия сможет
преодолеть проходной барьер, набрав 6 или более процентов голосов. Таким
образом, по словам эксперта, «Киеврада должна была получить другую
конфигурацию, чем та, на которую рассчитывали технологи партии власти».
«И когда начали поступать данные о низкой явке, которая была
подтверждена обнародованными в пресс-центре БПП “Солидарность” экзитполами, это сразу вызвало вопросы у нашей экспертной группы. Тем более
когда появились официальные данные КГГА и В. Кличко лично, что явка в
Киеве составила не менее 42 %. Мы точно уверены, что необходимо
проконтролировать результаты, – заявил Н. Потураев. – Мы сделаем все,
чтобы установить корректные результаты не только УКРОПа, но и вообще
результаты волеизъявления киевлян. Мы постараемся не допустить
фальсификаций голосования в Киевсовет».
«Имела место массовая фальсификация, – говорит о выборах в Киеве
председатель городской организации Оппозиционного блока А. Пузанов. –
Не могут результаты отличаться в разы от результатов, которые показывают
на других участках те же самые политические партии. Мы будем обращаться
и в суд, и в ТИК для того, чтобы они провели пересчет этих голосов,
установили факт фальсификации и осуществили пересчет и на соседних
участках потому что эта ситуация не является единичным каким-то случаем».
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При этом представители Оппоблока подозревают в фальсификациях
«представителей команды Л. Черновецкого».
«По всем соцопросам Оппозиционный блок был на грани проходного
барьера, и в такой ситуации возникает желание сбрить нежелательную
политическую силу, которая не попадает в желаемый расклад. Это обычные
технологии власти, потому что оппозиции заниматься такими художествами
– ни одной политической силе, которая не приобщена к админресурсу, – по
определению невозможно», – комментирует ситуацию политолог
А. Золотарев. «Как правило, просто покупается или дописывается
необходимое количество голосов и делается общий средний срез. Но эти
люди при любом городском голове, при любой государственной
администрации используют те или иные схемы», – говорит об используемых
технологиях фальсификации политический эксперт В. Гончарук.
Еще одним негативным моментом избирательной кампании
обозреватели называют срыв выборов в Мариуполе и Красноармейске, где
избирательные участки так и не начали свою работу, поскольку
избирательные
бюллетени
были
изготовлены
с
нарушением
законодательства.
По мнению политолога А. Гараня, «нужно было придерживаться
согласованного ранее принципа, согласно которому в 30-километровой зоне
размежевания в Донбассе выборы должны были быть перенесены на более
поздний период. Но было принято другое политическое решение о
проведении выборов в Мариуполе, находящегося в 15 км от линии
размежевания. Р. Ахметов решил, что у него все “схвачено”, но
мариупольские активисты показали, что они не готовы это терпеть. Мы
получили сигнал, что такого, как раньше, когда на выборах попросту
рисовали нужные проценты, теперь не будет даже в Донбассе. Плохо, что
выборы не состоялись, но проводить их, наверное, нужно по-другому».
Вопрос о выборах в этих городах будет решаться парламентом, но пока
фракции, входящие в парламентское большинство, не смогли прийти к
единому мнению на этот счет. Характерно, что срыв выборов в Мариуполе и
Красноармейске некоторые эксперты посчитали лучшим возможным
решением, поскольку в этих городах сильна поддержка Оппозиционного
блока. «Мариуполь должны были отдать на откуп Ахметову», – заявил
политолог В. Небоженко.
В целом, эксперты констатируют, что итоги состоявшихся выборов и
особенности их проведения продемонстрировали как рост противоречий
внутри украинского политикума, так и возможные пути их конструктивного
решения. От того, какие уроки извлекут из этой кампании политические силы
и общество в целом, будут зависеть дальнейшие перспективы политического
процесса в Украине, который пока отражает глубокий кризис как в
отношениях между властью и обществом, так и между главными
политическими игроками. Это же, в свою очередь, с неизбежностью
порождает воспроизводство технологий фальсификации на всех очередных
выборах.
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
«Запровадження безвізового режиму – не тільки мрія українців, а й
важливий крок на шляху нашої євроінтеграції», – заявив Голова Верховної
Ради України В. Гройсман, виступаючи під час другого засідання
парламентського Комітету асоціації між Україною та Європейським
Союзом у середу, 4 листопада.
В. Гройсман повідомив, що 5 листопада на розгляд парламенту буде
винесено пакет законопроектів щодо лібералізації візового режиму з
країнами ЄС. «Це не лише мрія українців, а й дуже важливий крок на шляху
нашої євроінтеграції. У цьому ж контексті ми готуємося до запровадження
зони вільної торгівлі з Європейським Союзом», – зазначив він.
Керівник парламенту запропонував членам комітету – представникам
ЄС відвідати сесійну залу під час розгляду цих законопроектів.
У своєму виступі В. Гройсман зазначив, що нині Україна переживає
складний період становлення незалежності. «І навіть у такий складний для
України час ми довели здатність проводити зміни, реформи, і ми є надійними
партнерами для наших міжнародних друзів», – наголосив він.
За словами Голови Верховної Ради, «набирає обертів» конституційна
реформа в частині децентралізації влади та реформи судової влади.
«Переконаний, що ці дві важливі реформи є знаковими для України, оскільки
інституційні зміни, верховенство права, побудова ефективної судової
системи, системи врядування є надзвичайно важливими, – заявив він. –
Сьогодні український парламент в умовах народження молодої демократії
демонструє здатність приймати необхідні державницькі рішення, зокрема ті,
які стосуються нашої європейської інтеграції».
Голова Верховної Ради нагадав, що в Україні завершилися місцеві
вибори. «Вважаю, що ми тут єдині у думках, що цей тест ми пройшли
успішно, вибори відбулися», – сказав керівник Парламенту, окремо
подякувавши Європейському Парламенту за направлення в Україну делегації
спостерігачів на чолі з А.Плєнковічем.
Голова Верховної Ради також високо оцінив роботу місії ЄП з оцінки
потреб на чолі з П. Коксом, яка працює на виконання Меморандуму про
взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європейським
парламентом, підписаного 3 липня 2015 р.
В. Гройсман побажав учасникам засідання якісної роботи, підкресливши,
що Верховна Рада високо цінує співпрацю з Європарламентом і далі
«докладатиме зусиль до того, аби підтверджувати те, що Україна є надійним
партнером Європейського Союзу і що процес змін, реформ, перетворень в
Україні відбувається саме за європейськими стандартами» (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.11).
В.

Гройсман:

Кожен

***
народний

депутат

несе

персональну
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відповідальність за результати голосування за питання щодо
лібералізації візового режиму.
Відкриваючи пленарне засідання парламенту у четвер, 5 листопада,
Голова Верховної Ради України В. Гройсман заявив, що народні депутати
мають розглянути пакет законопроектів на виконання Плану щодо
лібералізації візового режиму з країнами ЄС, питання щодо зменшення ренти
на газ, а також щодо продовження мораторію на продаж земель
сільськогосподарського призначення.
«Я закликаю нас всіх сьогодні об’єднатися навколо того, щоб кожен
рядовий український громадянин мав можливість вільно пересуватися
Європейським Союзом, і щоб врешті решт сьогодні парламент зробив
фундаментальний крок, щоб та залізна завіса, яка десятиріччями відділяє нас
від єдиної європейської родини, рухнула, і люди змогли спокійно
пересуватися країнами Європи без черг у посольствах і консульствах», –
сказав В. Гройсман.
«Ці всі питання є надважливими. Сьогодні це персональна
відповідальність кожного народного депутата за його позицію у залі
Верховної Ради, за його участь у засіданні і за голосування», – заявив
В. Гройсман, закликавши депутатський корпус до «консолідації, нормальної,
системної, якісної роботи і позитивного результату». «Маємо розглянути і
прийняти всі необхідні рішення», – наголосив керівник парламенту
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 5.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман закликає депутатські
фракції та групи до кінця нинішнього тижня внести пропозиції щодо
кандидатур на посади членів Центральної виборчої комісії.
«Ми їх одразу направимо Президенту», – сказав В. Гройсман під час
пленарного засідання парламенту в середу, 4 листопада. При цьому спікер
парламенту нагадав, що нині тільки три фракції визначилися зі своїми
кандидатурами і внесли відповідні подання: «Об’єднання “Самопоміч”»,
«ВО “Батьківщина”» і Радикальної партії (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.11).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про
внесення змін до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту» щодо вдосконалення процедури
документування осіб».
Законопроектом № 3155 пропонується шляхом внесення змін до ст. 10,
11 Закону «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту» надати центральному органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері біженців та осіб, які потребують
додаткового або тимчасового захисту, повноваження здійснювати
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виправлення у документах, що пов’язані з процедурою визнання особи
біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, у разі виявлення
неточностей у відомостях про цих осіб. Крім того, передбачається узгодити із
Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи
її спеціальний статус» строки оформлення посвідчення біженця та
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 5.11).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
положень судового захисту іноземців та осіб без громадянств та
урегулювання окремих питань, пов’язаних з протидією нелегальній
міграції».
Законопроектом № 3159 пропонується внести до Кодексу України про
адміністративні правопорушення, Кодексу адміністративного судочинства
України, а також законів України «Про безоплатну правову допомогу» та
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» зміни, відповідно
до яких: 1) стаття 259 КУпАП доповнюється новою частиною, у якій
передбачається можливість доставки іноземців або осіб без громадянства до
відповідних державних органів для встановлення особи порушника і
з’ясування обставин правопорушення; 2) КАСУ доповнюється новою
статтею 183-7 «Особливості провадження у справах про затримання
іноземців та осіб без громадянства, які підлягають примусовому
видворенню»; 3) розширюється перелік осіб, які мають право на безоплатну
вторинну правову допомогу (зміни до пункту 8 частини 1 статті 14 Закону
України «Про безоплатну правову допомогу»); 4) у Законі України «Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства» закріплюється дефініція
поняття «пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства,
які незаконно перебувають в Україні»; уточнюється правовий статус
іноземців та осіб без громадянства, яких звільнено з пункту тимчасового
перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в
Україні, а також підстави для видачі їм посвідки на тимчасове проживання;
подовжується строк перебування іноземців та осіб без громадянства в
пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які
незаконно перебувають в Україні, до вісімнадцяти місяців (зміни до частини
1 статті 1, частини 17 статті 4, частини 15 статті 5, частини 4 статті 30
Закону)
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 5.11).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про
внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо
встановлення факту народження або смерті на тимчасово окупованій
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території України».
Законопроектом пропонується визначити особливості провадження у
справах про встановлення факту народження або смерті фізичної особи на
тимчасово окупованій території України.
Проектом передбачається визначити скорочені строки розгляду цієї
категорії справ про встановлення факту народження або смерті особи
стосовно осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України.
Згідно із проектом, особи, які мають право звернутися до суду з
відповідною заявою про реєстрацію народження дитини, визначаються,
виходячи з вимог Цивільного та Сімейного кодексів, Закону України «Про
державну реєстрацію актів цивільного стану».
Відповідні зміни пропонується внести до Цивільного процесуального
кодексу України.Законопроект зареєстровано за № 3171 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 5.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про зовнішню трудову
міграцію».
Законодавчим актом встановлено правові та організаційні засади
державного регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту
громадян України, які тимчасово виконували або виконують роботу за
кордоном (трудових мігрантів), і членів їх сімей.
Згідно із Законом, законодавство про зовнішню трудову міграцію
складається з Конституції України, цього Закону, інших актів законодавства,
що регулюють відносини у сфері зовнішньої трудової міграції, а також
міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано
Верховною Радою України.
Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з
формування та реалізації державної політики у сфері зовнішньої трудової
міграції визначено центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері праці та соціальної політики,
зайнятості населення та трудової міграції.
Законом визначено права трудових мігрантів на належні умови праці,
соціальний захист та возз’єднання сім’ї.
Документом встановлено, що «права трудових мігрантів, зокрема на
належні умови праці, винагороду, відпочинок і соціальний захист,
регулюються законодавством держави перебування та міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України.
Законом встановлено державні гарантії щодо надання соціальних послуг
та допомоги трудовим мігрантам.
Згідно із Законом, держава сприяє реінтеграції в суспільство трудових
мігрантів і членів їх сімей після повернення в Україну шляхом надання
соціальних послуг відповідно до Закону України «Про соціальні послуги».
Законом встановлено державний контроль та відповідальність за
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порушення вимог законодавства щодо трудової міграції.
Законом також встановлено, що «центральні та місцеві органи
виконавчої влади, Служба безпеки України вживають у межах повноважень
усіх можливих заходів для запобігання незаконній зовнішній трудовій
міграції та торгівлі людьми. Суб’єкти господарювання, які надають послуги з
посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном, засоби масової
інформації, інші підприємства, установи та організації або фізичні особи, які
поширюють недостовірну інформацію, пов’язану із зовнішньою трудовою
міграцією, несуть відповідальність згідно із Законом».
Законопроект зареєстровано за № 2330а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 5.11).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи
державного управління в книговидавничій сфері.
Проектом (№ 3084) пропонується визначити пріоритети державної
політики та національну стратегію у сфері культури, утворити український
інститут книги, закріпивши його основні функції, повноваження та засади
фінансування, розширити вимоги щодо державного замовлення на випуск
видавничої продукції, фінансування бібліотек (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.11).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу
України щодо проекту модернізації Бортницької станції очистки
стічних вод, поданий Кабінетом Міністрів України».
Метою законопроекту є виконання умов міжнародного договору
(у формі обміну нотами) між урядом України та урядом Японії про надання
кредиту для реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки
стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки
стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та
утилізації осадів Бортницької станції аерації», підписаного 6.06.2015 р.
Проектом закону передбачено тимчасово, на період реалізації цього
проекту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, встановити пільги в
оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб, податком на додану
вартість, податком на прибуток підприємств.
Законопроект зареєстровано за № 2393а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.11).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до розділу ХХІ “Прикінцеві та перехідні положення”
Митного кодексу України щодо проекту модернізації Бортницької
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станції очистки стічних вод».
Метою законопроекту є реалізація задекларованої міжнародним
договором, підписаним 6.06.2015 р., умови реалізації проекту модернізації
Бортницької станції очистки стічних вод – звільнення від оподаткування
операцій з постачання товарів та/або послуг (імпорту та реекспорту), що
здійснюються за рахунок кредиту Японського агентства міжнародного
співробітництва.
Законопроектом передбачається доповнити п. 4 розд. ХХІ «Прикінцеві
та перехідні положення» Митного кодексу України положеннями щодо
тимчасового звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що
надходитимуть в Україну в рамках реалізації проекту модернізації
Бортницької станції очистки стічних вод.
При цьому визначено, що таке звільнення надаватиметься лише за
умови, що товари ввозитимуться японським суб’єктом з реалізації проекту, за
переліком та в обсягах, погоджених українським суб’єктом з реалізації
проекту з Японським агентством міжнародного співробітництва. Також
визначено, що пільги зі сплати ввізного мита надаватимуться за умови, що
товари, які ввозяться, не виробляються в Україні або виробляються в Україні,
але не відповідають вимогам проекту.
Проектом також передбачається доповнити п. 4 розд. XXI «Прикінцеві
та перехідні положення» Митного кодексу України п. 42, відповідно до якого
тимчасово, на період реалізації проекту, можуть бути поміщені в митний
режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від
оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного
регулювання ЗЕД товари, транспортні засоби, які належать на підставі права
власності або інших речових прав японському суб’єкту з реалізації проекту
та ввозяться таким суб’єктом для цілей їх використання під час виконання
робіт та/або надання послуг у рамках реалізації проекту.
Законопроект зареєстровано за № 2392а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.11).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про систему
іномовлення України.
Проект (№ 2334а) передбачає створення правових основ організації та
діяльності державної мультимедійної компанії інформаційного мовлення на
зарубіжну аудиторію з метою поширення актуальної, об’єктивної інформації
про події в Україні, донесення до світової спільноти офіційної позиції
Української держави з найважливіших питань внутрішнього та міжнародного
життя, задоволення інформаційних потреб багатомільйонної української
діаспори, відкриття для світу культури українського народу, туристичних
принад та інвестиційних можливостей України.
Документ містить, зокрема, положення, відповідно до яких з метою
задоволення інформаційних потреб іноземної аудиторії, зокрема закордонних
українців, захисту національних інтересів за межами України, формування та
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підтримання позитивного іміджу України у світі шляхом оперативного,
об’єктивного інформування про події в Україні, офіційну внутрішню й
зовнішню політику та позицію держави, діяльність державних органів має
бути утворено ДП «Іномовна телерадіокомпанія України Ukraine Tomorrow»
(ІНТУ).
ІНТУ утворюється у формі державного підприємства на базі державної
телерадіокомпанії «Всесвітня служба “Українське телебачення і
радіомовлення”» та ТОВ «Банківське телебачення» й підпорядковується
центральному органу виконавчої влади у сфері забезпечення інформаційного
суверенітету України (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.11).
***
Рада одобрила договор об авиасообщении с тремя странами. Договор
об «открытом небе» ратифицирован с Черногорией, США и ОАЭ.
Верховная Рада приняла закон № 0064 о ратификации соглашения
между Кабмином Украины и правительством Черногории о воздушном
сообщении.
Соответствующее
решение
поддержал
241
нардеп.
(http://korrespondent.net/ukraine/3585121-rada-odobryla-dohovor-obavyasoobschenyy-s-tremia-stranamy).
Принятие закона позволит обеспечить создание и функционирование
надежного правового механизма международного уровня для реализации и
активизации процесса двусторонних межгосударственных связей между
Украиной и Черногорией, будет способствовать дальнейшему развитию
сотрудничества в области авиационного транспорта, налаживанию деловых
связей, дальнейшему расширению географии полетов украинских
авиакомпаний.
Также нардепы 245 голосами ратифицировали соглашение с
правительством Объединенных Арабских Эмиратов о воздушном
сообщении.
Проект закона о ратификации соглашения с ОАЭ относительно
воздушного
сообщения
разработан
с
целью
завершения
внутригосударственных процедур, необходимых для обретения соглашением
действия. Принятие этого закона направлено на создание двусторонней
договорно-правовой базы для осуществления регулярного международного
воздушного сообщения между Украиной и ОАЭ.
Кроме того, Верховная Рада ратифицировала соглашение между
правительством Украины и правительством США о воздушных перевозках
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 4.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки
Таджикистан про вилучення окремих товарів з режиму вільної торгівлі
до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки
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Таджикистан про вільну торгівлю від 6 липня 2001 року» (назва
документа – за першоджерелом).
Відповідно до Протоколу на період до набрання чинності для держав –
сторін Договору про зону вільної торгівлі, вчиненого 18 жовтня 2011 р. у
Санкт-Петербурзі, товари, номенклатура яких наведена в Дод. 1 до цього
Протоколу, вилучаються з режиму вільної торгівлі й обкладаються
таджицькою стороною імпортним митом при їх поставці з митної території
України на митну територію Республіки Таджикистан, а товари,
номенклатура яких наведена у Дод. 2 до цього Протоколу, вилучаються з
режиму вільної торгівлі та обкладаються українською стороною експортним
митом при їх поставці з митної території України на митну територію
Республіки Таджикистан.
Проект закону зареєстровано за № 0059 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Протоколу про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом
Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та
попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно»
(назва документа – за першоджерелом).
Основною метою Закону є виконання внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набрання чинності Протоколом.
Необхідність укладання цього Протоколу пояснюється тим, що в процесі
переговорів із чеською стороною були узгоджені зміни, які необхідно внести
до Конвенції між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про
уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень
стосовно податків на доходи і майно.
Такі зміни стосуються, зокрема, уточнення визначень термінів «резидент
договірної держави», «дивіденди», «роялті»; порядку оподаткування
прибутків, одержаних підприємством договірної держави від експлуатації
морських, річкових, повітряних суден, дорожнього або залізничного
транспорту в міжнародних перевезеннях; порядку оподаткування доходів, що
одержуються резидентом договірної держави від відчуження акцій або інших
прав, які становлять понад 50 % їхньої вартості прямо або опосередковано
від нерухомого майна, розташованого в іншій договірній державі; порядку
оподаткування винагороди, одержуваної у зв’язку з роботою за наймом, що
здійснюється на борту судна, човна, літака, дорожнього або залізничного
транспортного засобу, що експлуатується підприємством договірної держави;
положень щодо усунення подвійного оподаткування; порядку обміну
інформацією тощо.
Набрання чинності Протоколом забезпечить внесення змін до Конвенції
між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного
оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на
доходи і майно.
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Проект документа зареєстровано за № 0066 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про
морське торговельне судноплавство» (назва документа – за
першоджерелом).
Угоду підписано 8 листопада 2012 р. у м. Нікосія. ЇЇ положення
застосовуються на території України та території Республіки Кіпр,
включаючи їхні територіальні моря.
Відповідно до ст. 6 Угоди кожна договірна сторона забезпечує суднам
іншої договірної сторони у своїх портах та територіальних водах під своєю
суверенною юрисдикцією таке ж ставлення, як і до своїх власних суден у
частині нарахування портових зборів та податків, доступу до портів,
користування послугами порту, використання портових засобів для
завантаження й розвантаження вантажів і для посадки й висадки пасажирів,
здійснення звичайних комерційних операцій та користування всіма
відповідними послугами. Договірні сторони вживають відповідно до свого
національного законодавства всіх можливих заходів для скорочення часу
перебування суден у своїх портах і спрощення адміністративних та інших
формальностей, чинних у цих портах.
Угода набирає чинності через 30 днів з дати отримання договірними
сторонами дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення
про виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання
нею чинності.
Законопроект зареєстровано за № 0063 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Протоколу про внесення змін до Марракеської угоди про заснування
Світової організації торгівлі».
Протокол передбачає включення до Дод. 1А Марракеської угоди про
заснування Світової організації торгівлі Угоди про спрощення процедур
торгівлі, текст якої був схвалений під час ІХ Конференції міністрів Світової
організації торгівлі (грудень 2013 р.).
Угода про спрощення процедур торгівлі спрямована на спрощення
митних процедур шляхом, зокрема, зменшення пов’язаних із ними
фінансових витрат і скорочення часу здійснення таких процедур, покращення
транспарентності, зниження рівня корупції та запровадження передових
технологій.
Ратифікація Протоколу передбачає приєднання України до Угоди СОТ
про спрощення процедур торгівлі з подальшою поетапною імплементацією її
положень. Виконання зазначеної Угоди спрямоване на спрощення митних
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процедур шляхом, зокрема, зменшення пов’язаних із ними фінансових витрат
і скорочення часу здійснення таких процедур, покращення транспарентності,
зниження рівня корупції та запровадження передових технологій.
Угодою передбачено надання допомоги країнам, що розвиваються, і
найменш розвинутим країнам для модернізації їхньої інфраструктури,
навчання працівників митниць.
Проект документа зареєстровано за № 0069 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про запобігання
впливу на результати офіційних спортивних змагань корупційних
правопорушень».
Законодавчим актом визначено основні засади, заходи запобігання та
виявлення корупційних правопорушень у сфері спорту і встановлено
відповідальність за такі правопорушення.
Зміни внесено до Кодексу України про адміністративні правопорушення
та Кримінального кодексу.
Законом доповнено Кримінальний кодекс ст. 369-3, якою встановлено
відповідальність за протиправний вплив на результати офіційних спортивних
змагань. Санкції трьох частин цієї статті передбачають покарання від штрафу
(200–1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) до позбавлення
волі до трьох років із спеціальною конфіскацією.
Законом
доповнено
Кодекс
України
про
адміністративні
правопорушення ст. 1729-1, у якій встановлюється відповідальність за
порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з
маніпулюванням офіційним спортивним змаганням, з одержанням за це
неправомірної вигоди. Ця стаття передбачає покарання у вигляді штрафу
(200–1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) та позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на
один рік.
Законопроект зареєстровано за № 2243а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 3.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту” щодо виплати одноразової грошової допомоги волонтерам,
добровольцям, які захищають незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, та членам сімей загиблих».
Законом внесено зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» та надано право на одержання одноразової
грошової допомоги, передбаченої Законом України «Про соціальний і
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (назва документа –
за першоджерелом):
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1. Безпосереднім учасникам антитерористичної операції з числа
добровольців та волонтерів, які стали інвалідами внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи в
районах антитерористичної операції в період її проведення.
2. Членам сімей загиблих (померлих) зазначених вище осіб.
Закон ухвалено з урахуванням поправок.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2556а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 3.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування” щодо часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв
вищих навчальних закладів».
Законодавчим актом передбачено відновити часткове фінансування
санаторно-курортного лікування в санаторіях-профілакторіях вищих
навчальних закладів за рахунок Фонду соціального страхування України, а
також врегулювати лише питання часткового фінансування за рахунок
коштів зазначеного вище Фонду тільки санаторіїв-профілакторіїв вищих
навчальних закладів.
Законопроект зареєстровано за № 1865 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 3.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо посилення гарантії дотримання прав і
свобод внутрішньо переміщених осіб».
Законом, зокрема, встановлюється, що внутрішньо переміщеною
особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка
перебуває на території України на законних підставах і має право на постійне
проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце
проживання в результаті або з метою уникнення негативних наслідків
збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства,
порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи
техногенного характеру. Відповідний законопроект зареєстровано за № 2166
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 3.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення зміни
до статті 11 Закону України “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей”» (назва документа – за
першоджерелом).
Законодавчим актом передбачено, що «військовослужбовці, учасники
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бойових дій та прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби,
які брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи виконували
службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в
обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медикопсихологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості
проїзду до цих центрів і назад. Порядок проведення реабілітації та
відшкодування вартості проїзду встановлюються Кабінетом Міністрів
України».
Законопроект зареєстровано за № 2686 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 3.11).
***
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності на
наступному засіданні планує заслухати голову Національного банку.
Як повідомили інформаційному управлінню в секретаріаті комітету,
члени комітету 3 листопада ухвалили рішення провести 11 листопада закрите
засідання, на якому планується заслухати голову Національного банку В.
Гонтареву.
Комітет також затвердив робочий план на листопад.
Члени комітету за результатами обговорення вирішили рекомендувати
Верховній Раді направити на доопрацювання проект закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів щодо створення та ведення Кредитного
реєстру Національного банку України» № 3111 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.11).
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проекту закону «Про внесення змін до
Закону України “Про державну охорону органів державної влади України
та посадових осіб”».
Під час засідання комітету 4 листопада доповідач, представник
Міністерства закордонних справ, обумовила прийняття законопроекту
№ 2289а необхідністю забезпечення безпеки та здійснення державної
охорони міністрів закордонних справ іноземних держав, інших посадових
осіб міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її
території, з метою додержання загальноприйнятих міжнародних норм,
правил, традицій організації офіційних заходів, удосконалення й оптимізації
порядку проведення в Україні заходів протокольного та церемоніального
характеру.
Проектом передбачається законодавчо закріпити механізм взаємодії
органів державної влади у сфері забезпечення безпеки та здійснення
державної охорони керівників зовнішньополітичних відомств іноземних
держав і певної категорії посадових осіб міжнародних організацій, які
прибувають в Україну чи перебувають на її території.
Як повідомили інформаційному управлінню в секретаріаті комітету,
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члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого дасть можливість
привести у відповідність законодавство України до зобов’язань відповідно до
Конвенції ООН про спеціальні місії 1969 р., а також загальноприйнятих
міжнародних норм, правил, традицій організації офіційних заходів,
удосконалення й оптимізації порядку проведення в Україні заходів
протокольного та церемоніального характеру (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 3.11).
***
Фракция «Самопоміч» 5 ноября проведет переговоры относительно
перехода политсилы в оппозицию. Об этом в кулуарах Верховной Рады
заявил
нардеп
Е.
Соболев,
передает
канал
«112»
(http://korrespondent.net/ukraine/3585208-samopomosch-obsudyt-perekhod-voppozytsyui).
Также он отметил, что данной позиции придерживается ряд депутатов, в
частности С. Семенченко, П. Костенко, Р. Семенуха и другие депутаты.
Напомним, ранее «Самопоміч» выдвинула условия пребывания в
коалиции (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 4.11).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
директором-розпорядником МВФ К. Лагард.
К. Лагард привітала главу держави з успішним проведенням місцевих
виборів 25 жовтня.
Президент висловив вдячність Міжнародному валютному фонду за
постійну підтримку Української держави.
Співрозмовники обговорили перебіг реформ в Україні, зокрема
податкову, та боротьбу з корупцією й скоординували зусилля щодо
виконання умов програми МВФ (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 4.11).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Європейської комісії Ж.-К. Юнкером.
Глава Української держави привітав Ж.-К. Юнкера з першою річницею
діяльності нового складу Єврокомісії та високо оцінив її постійну і всебічну
підтримку України.
П. Порошенко наголосив, що перемога демократичних і проукраїнських
сил на місцевих виборах 25 жовтня відкриває можливості для прискорення
процесу реформ насамперед у сфері антикорупційної політики.
Президенти обговорили зусилля української влади у створенні
інституційних і законодавчих рамок боротьби з корупцією, що є особливо
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важливим у контексті забезпечення прогресу в питанні запровадження
безвізового режиму для громадян України, а також виконання зобов’язань
України щодо отримання макрофінансової допомоги з боку Європейського
Союзу.
У зв’язку з цим було домовлено про організацію найближчим часом
візиту в Україну комісара ЄС з питань міграції, внутрішніх справ та
громадянства Д. Аврамопулоса.
Президенти позитивно відзначили завершення процедур ратифікації
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у Чеській Республіці та Республіці
Кіпр.
У контексті започаткування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної
торгівлі з 1 січня 2016 р. П. Порошенко і Ж.-К. Юнкер обговорили подробиці
візиту до України 12–13 листопада єврокомісара з питань торгівлі
С. Мальмстрьом.
Президент України поінформував президента Єврокомісії про розвиток
ситуації на Донбасі та стан виконання мінських домовленостей. Глава
держави наголосив на виключній важливості збереження солідарності та
єдності Європейського Союзу в питанні санкційного режиму щодо Росії та
забезпечення відновлення територіальної цілісності України (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. –3.11).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з новопризначеним
керівником Національної поліції Х. Деканоідзе. Як наголосив глава
держави, «на плечі шефа поліції ляже важлива місія – побудова нової
Національної поліції».
Президент відзначив, що Україні буде надзвичайно корисним досвід
Грузії й співпраця з американськими партнерами.
Глава держави підкреслив, що процес формування Національної поліції
завершується, та наголосив на надзвичайно високій відповідальності цього
правоохоронного органу, який має найвищу довіру в суспільстві. «За дуже
короткий термін нам вдасться перетворити міліцію в поліцію. І головне –
через потужну підтримку і довіру народу», – заявив Президент.
До структури нової поліції увійде патрульна служба, яка вже відома в
більшості міст України та має величезний рівень підтримки серед населення.
За словами Президента, керівник Національної поліції має реформувати
загальну структуру поліції, у якій «людина, зустрічаючись з поліцейським,
буде мати посмішку, доброту, бажання допомогти, бажання захистити, а не
те, з чим залишалася українська міліція, яка мала всі недоліки радянських
часів».
Президент зазначив, що кандидатура Х. Деканоідзе знайшла консенсус і
підтримку.
У зустрічі також узяли участь Прем’єр-міністр А. Яценюк, секретар
РНБО О. Турчинов і міністр внутрішніх справ А. Аваков (Офіційне
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інтернет-представництво
Президента
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 4.11).

України

***
Президент П. Порошенко закликав депутатів Верховної Ради з
відповідальністю поставитися до розгляду в парламенті пакета
законопроектів, від прийняття якого залежить лібералізація візового
режиму для України з боку Європейського Союзу.
«У четвер у Верховній Раді – надзвичайно важливий день. Від
коефіцієнта корисної дії, який продемонструють депутати, повною мірою
залежить, чи отримають громадяни України можливість відвідувати країни
Євросоюзу без віз вже у 2016 р.», – зазначив глава держави в телевізійному
зверненні.
Президент нагадав, що цієї весни на саміті «Східного партнерства» в
Ризі йому вдалося добитися політичного рішення Євросоюзу – безвізовому
режиму бути. 3 листопада під час телефонної бесіди президент Єврокомісії
Ж.-К. Юнкер підтвердив цю перспективу, наголосив глава держави.
«Завтрашні голосування (5 листопада. – Прим. ред.) за цілу низку
законопроектів означатимуть, що Україна зробила домашнє завдання,
виконала технічні умови і досягла критеріїв для запровадження безвізового
режиму. Тому закликаю народних обранців з особливою відповідальністю
поставитися до цієї місії, бо доля безвізового режиму – абсолютно в ваших
руках, шановні депутати», – заявив Президент, додавши, що адресує це
звернення не лише членам парламентської коаліції, а й усім народним
обранцям (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 4.11).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проходження
військової служби у Збройних силах України іноземцями та особами без
громадянства».
Документом № 716-VIII, який був ухвалений Верховною Радою 6
жовтня, іноземцям та особам без громадянства надається легальна
можливість служби за контрактом у Збройних силах України та інших
військових формуваннях.
Таким чином буде підвищено боєздатність ЗСУ та інших військових
формувань, країна отримає кілька боєздатних, досвідчених і вмотивованих
підрозділів рівня батальйону загальною кількістю до 1 тис. осіб.
За рахунок іноземців, які увійдуть до лав Збройних сил України та
інших військових формувань, також зменшиться потреба призову на
військову службу під час мобілізації на особливий період громадян України
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 3.11).
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***
Президент П. Порошенко розглядатиме питання надання
українського громадянства іноземцям, які захищали або захищають
територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України,
невідкладно. Про це глава держави сказав у відповіді на електронну петицію
№ 22/000504-еп «Дать гражданство иностранцам, которые защищали и
защищают Украину в зоне боевых действий», розміщену на веб-сайті його
офіційного інтернет-представництва.
«Ураховуючи нагальну потребу у вирішенні питання прийняття до
громадянства України іноземних громадян, які захищали або захищають
територіальну цілісність, у разі надходження до Комісії при Президентові
України з питань громадянства документів зазначених осіб вони будуть
невідкладно розглянуті мною як главою держави та буде прийнято рішення
відповідно до законодавства», – ідеться у відповіді.
П. Порошенко зазначив, що Законом України «Про громадянство
України» передбачається спрощений порядок прийняття до громадянства
України осіб, які мають визначні заслуги перед країною, та осіб, прийняття
яких до громадянства України становить державний інтерес.
Він також нагадав, що перелік документів, необхідних для подання
зазначеною категорією осіб, визначено п. 49 Порядку провадження за
заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих
рішень, затвердженого Указом Президента від 27 березня 2001 р. № 215.
«Отже, для вирішення питання про надання громадянства зазначені особи
мають особисто звернутися до територіального підрозділу Державної
міграційної служби України за місцем проживання та подати документи,
передбачені Порядком», – зауважив Президент.
У відповіді на петицію глава держави також зазначив, що доручив
Міністерству внутрішніх справ та Державній міграційній службі без
зволікань надавати консультаційну допомогу особам, які захищали та
захищають цілісність нашої держави, з питань набуття ними громадянства
України, здійснювати детальне роз’яснення відповідних процедур з
порушених питань, забезпечувати оперативний розгляд матеріалів, а також
повною мірою реалізовувати надані їм повноваження щодо забезпечення
проживання або безстрокового перебування таких осіб на території України
на законних підставах, адже «органи державної влади несуть безумовний
обов’язок перед патріотами».
П. Порошенко також нагадав, що Верховною Радою України 6 жовтня
цього року було прийнято закон України, яким, зокрема, передбачається
можливість проходження іноземцями та особами без громадянства військової
служби у Збройних силах України, а також прийнято в першому читанні
законопроект щодо спрощеного порядку прийняття до громадянства України
іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у
Збройних силах України. «Прийняття законопроекту дасть змогу у
спрощеному порядку набувати громадянство України іноземцями та особами
без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах
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України», – зазначив Президент (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 3.11).
***
Президент
П.
Порошенко
відзначив
нагородами
210 військовослужбовців і співробітників Міністерства внутрішніх справ,
які брали участь у бойових діях у зоні проведення антитерористичної
операції. Відповідний указ глава держави підписав 3 листопада.
Нагородами відзначено 171 військовослужбовця Збройних сил України,
26 військових і співробітників МВС, з яких трьох відзначано посмертно та
23 поранених, а також 13 військовослужбовців Державної прикордонної
служби, з яких двох посмертно та 11 поранених.
Серед нагороджених 16 військових лікарів, які в бойових умовах
врятували життя сотень солдат і офіцерів. Нагородами відзначено також
військовослужбовців 28-ї окремої механізованої бригади, які відзначилися в
боях під Мар’їнкою 3 червня 2015 р., і військові протитанкового
артилерійського дивізіону 44-ї окремої артилерійської бригади, які виявили
мужність і незламність духу в боях на дебальцевському плацдармі в січні –
лютому 2015 р.
Крім того, орденами «За мужність» ІІІ ступеня нагороджені члени
екіпажу танку молодшого сержанта М. Тишика (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 4.11).
***
«Важливо проявити мудрість і відповідальність перед українським
народом в тому, щоби парламент успішно проголосував законопроекти
щодо безвізового режиму для українських громадян», – підкреслив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу,
4 листопада.
А. Яценюк наголосив на важливості того, аби 5 листопада Верховна
Рада України «об’єднаними зусиллями проголосувала всі законопроекти
щодо безвізового режиму для українських громадян з метою поїздок до
Європейського Союзу».
Він підкреслив, що 4 листопада розпочнуться засідання парламентських
комітетів щодо розгляду цих питань і профільні міністри, зокрема міністр
юстиції та міністр закордонних справ, особисто братимуть у них участь.
«Нам дуже важливо..., щоби завтра парламент успішно проголосував
відповідні законопроекти. І після цього ми будемо очікувати позитивного
звіту наших європейських партнерів щодо можливості запровадження
безвізового режиму для українських громадян», – підкреслив глава уряду
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.11).
***
Умисне зволікання з оформленням субсидій з боку окремих органів
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державної влади та окремих керівників міст і областей – це позбавлення
громадян прямої грошової допомоги для зменшення рахунків за тепло і
послуги ЖКГ, наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні
уряду в середу, 4 листопада.
Він нагадав, що вже 4 млн українських сімей оформили субсидії:
«Практично кожен третій українець отримує пряму фінансову допомогу від
української держави. Обсяг субсидій, який зараз отримують українські
громадяни, суттєво допомагає і компенсує витрати домогосподарств,
пов’язані зі зміною тарифів, для тих, кому це потрібно».
Міністр соціальної політики України П. Розенко повідомив, що
найгірші показники в оформленні субсидій в Одеській області – 40 %.
Невисокі показники в Чернівецькій, Закарпатській, а також Луганській
областях.
Глава уряду доручив невідкладно направити в ці області урядову
комісію, щоб пришвидшити процес оформлення субсидій (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.11).
***
Уряд України виступає за ухвалення збалансованого бюджету: «Ми
виступаємо за скорочення видатків державного бюджету. Це повинна
бути спільна політична відповідальність як уряду, так і парламентської
коаліції», – підкреслив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні
уряду в середу, 4 листопада.
«При проведенні скорочення бюджетних видатків як Прем’єр-міністр я
ніколи не піду на те, щоби це стосувалося скорочення соціальних стандартів,
– наголосив глава уряду. – Оптимізація витрат державного бюджету і
покращення управління коштами – це те, про що ми готові вести саму
широку публічну дискую».
А. Яценюк наголосив, що «виключно наслідком ухвалення
збалансованого бюджету повинна бути ухвалена податкова реформа, яка
відповідає принципам збалансованості державного бюджету, принципам
залучення
підприємців
до
економічного
розвитку,
спрощення
адміністрування податків і запровадження для українських підприємців
системи, яка стимулює розвиток економіки».
Глава уряду окремо наголосив, що проект державного бюджету й
податкова реформа повинні «відповідати плану реформ, який схвалений
урядом, підписаний Президентом та Прем’єр-міністром в рамках співпраці з
Міжнародним валютним фондом»: «Ми повинні виконати всі критерії і всі
показники, які визначені нашою програмою реформ і відповідають
зобов’язанням України перед нашими міжнародними кредиторами».
Уряд, підкреслив А. Яценюк, готовий «не просто до публічної дискусії,
а в першу чергу до прийняття державних рішень, як в питанні ухвалення
нового бюджету, так і в питанні прийняття змін до податкового
законодавства. Підкреслюю – державних, а не популістських і непродуманих
рішень».
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Глава уряду повідомив, що з цього питання будуть проведені
переговори з Президентом України, парламентськими фракціями,
Міжнародним валютним фондом, зовнішніми кредиторами й зовнішніми
партнерами (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.11).
***
Кабінет Міністрів України ухвалює рішення щодо скорочення
кількості державних податкових інспекцій удвічі – з 311 до 161. Про це на
засіданні уряду в середу, 4 листопада, повідомив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк.
«До кінця поточного року ми проводимо скорочення як інспекцій, так і
особового складу. Тобто кількості інспекторів, митників і інших працівників
Державної фіскальної служби», – наголосив він.
Крім того, на 17 тис. осіб буде скорочено кількість працівників
Державної фіскальної служби.
На засіданні уряду реформу Державної фіскальної служби презентував
голова ДФС Р. Насіров.
А. Яценюк підкреслив, що ця реформа була розроблена особисто
міністром фінансів України разом з керівником Державної фіскальної служби
та підтримана західними партнерами.
Він назвав «правильним кроком у правильному напрямі» очищення
ДФС відповідно до закону України про люстрацію: «Незважаючи на те що
практично за кожною людиною, яка була звільнена з лав Державної
фіскальної служби, стояли політичні і інші інтереси, була проявлена
політична воля. І накази про звільнення 42 % вищого керівництва Державної
фіскальної служби і 15 % керівників в областях підписані, і ці особи
звільнені».
Нові працівники ДФС, як повідомив Р. Насіров, набиратимуться на
конкурсній основі.
А. Яценюк наголосив на необхідності підвищення заробітних плат для
цих нових працівників ДФС. Це, за його словами, дасть змогу побороти
корупцію в службі й залучити до роботи фахівців. Глава уряду повідомив, що
звернувся до Європейської комісії для того, «щоб сформувати фонд для
збільшення заробітних плат для державних службовців».
Він також підкреслив, що одна з основних реформ у податковій сфері –
це реформа системи адміністрування податків. Вона, за словами глави уряду,
передбачає менше контактів з податківцями, спрощену звітність і якомога
менший вплив Державної фіскальної служби безпосередньо на підприємця.
Глава уряду доручив голові ДФС на наступних засіданнях уряду
презентувати розроблену спрощену процедури адміністрування податків.
Крім того, у рамках реформи ДФС стоїть завдання щодо експерименту
на митниці й «передачі митниць в управління ефективним західним
компаніям, які мали відповідний досвід».
А. Яценюк звернувся до голови ДФС: «У нас залишився тиждень до
того, щоб оголосити конкурс на залучення західної компанії до управління
30

низкою українських митниць. Це дасть можливість побороти корупцію,
побачити реальні доходи з цих митниць і поширити цей експеримент на всю
територію України» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
4.11).
***
Заступник міністра соціальної політики України з питань
європейської інтеграції С. Устименко зустрівся з консультативною
групою Фонду народонаселення ООН. До складу делегації фонду увійшли
представник на Шрі-Ланці й директор фонду на Мальдівах А. Сібеналер,
спеціальний радник заступника виконавчого директора фонду Т. Тузер і
спеціаліст із гуманітарного реагування у субрегіональному офісі фонду Е.
Русьє.
Ішлося про подальшу співпрацю Мінсоцполітики з Фондом
народонаселення ООН із проблем старіння населення, соціальної політики й
гендерної рівності.
С. Устименко наголосив на важливості співпраці й озвучив ряд
відповідних пропозицій Мінсоцполітики. Зокрема, це підтримка заходів
Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 з
протидії гендерно зумовленому насильству, підтримка Національної стратегії
у сфері прав людини в частині забезпечення рівних прав і можливостей жінок
і чоловіків, організація комплексного дослідження імплементації директив
Ради Європи з гендерної рівності.
Не менш важливі для міністерства рекомендації фонду щодо
покращення становища населення, яке страждає від різних форм
дискримінації.
Обговорювалися також можливості навчання державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування з питань забезпечення рівних прав
і можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі,
гендерного бюджетування, підготовка відповідних навчальних програм,
створення бази даних постраждалих від гендерно зумовленого насильства.
Представники Фонду народонаселення підтвердили готовність
співпрацювати з Мінсоцполітики й підкреслили важливість збирання та
аналізу доказових даних для досягнення позитивних змін в українському
суспільстві.
ФН ООН є давнім партнером Мінсоцполітики з цілого комплексу
соціальних проблем, зокрема у сферах старіння населення, гендерної
політики, реагування та запобігання насильству за гендерною ознакою
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.11).
***
Упродовж листопада Міністерство інфраструктури сформує єдину
програму оновлення портового флоту на наступні три роки. Програму
опублікують на сайті відомства з метою залучення до її реалізації якомога
ширшого кола компаній, що надають послуги з суднобудівництва й ремонту
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плавзасобів (буксирів, днопоглиблювальних, допоміжних та інших суден).
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Ю. Васьков під час
наради, у якій узяли участь представники бізнесу та портової спільноти.
Приведення флоту у відповідність до вимог часу є одним з поточних
пріоритетів галузі водного транспорту. Кошти на цю потребу передбачені
фінансовими планами державних підприємств на 2016 р. Крім того, за
словами Ю. Васькова, на оновлення флоту можуть бути залучені й кредитні
кошти, зокрема міжнародних фінансових інституцій.
Заступник міністра доручив усім присутнім керівникам підприємств
морської галузі, що входять до сфери управління Мінінфраструктури та
мають потребу в оновленні флоту, надати відомству інформацію про потреби
в модернізації, реконструкції та закупівлі плавзасобів. Ідеться як про ті
одиниці флоту, оновлення яких підприємства можуть профінансувати
самотужки, так і про ті, що потребують зовнішнього фінансування. Після
систематизації отриманих даних міністерство опублікує програму та
офіційно повідомить про її запуск.
«Ми закликаємо компанії, що будують та ремонтують флот, до
активної участі в реалізації програми оновлення флоту. Наголошую, що
державні підприємства та бізнес співпрацюватимуть на умовах прозорості та
чесної конкуренції. Програма буде публічною на всіх етапах її виконання», –
підкреслив Ю. Васьков (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
3.11).
***
Міністерство оборони продовжує закупівлі на електронному
майданчику системи електронних державних закупівель ProZorro. З кінця
червня цього року було проведено 242 електронні закупівлі. При цьому
вдалося зекономити понад 176 млн грн. Про це на брифінгу в Українському
кризовому медіа-центрі розповіла начальник управління комунікацій та
преси Міністерства оборони України підполковник О. Гаврилюк.
Зокрема, підписано 130 договорів з плановою сумою закупівель 593,29
млн грн. При цьому вдалося заощадити 93,31 млн грн.
Шістдесят дев’ять електронних закупівель перебувають у стані
проведення з плановою сумою закупівель 139,83 млн грн. Середня кількість
учасників на електронних тендерах Міністерства оборони України – близько
чотирьох (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 3.11).

ПОЛІТИКА
Главы МИД «нормандской четверки» соберутся в Берлине.
Очередная встреча министров иностранных дел в «нормандском
формате» (Германия, Франция, Украины и РФ) пройдет в Берлине 6 ноября.
Об этом сообщили в немецком МИД в среду, 4 ноября
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(http://korrespondent.net/world/worldabus/3585216-hlavy-myd-normandskoichetverky-soberutsia-v-berlyne).
«Глава МИД ФРГ Ф.-В. Штайнмайер приглашает коллег из Франции,
Украины и России в Берлин в пятницу на переговоры в “нормандском
формате”», – говорится в сообщении, размещенном в Twitter германского
внешнеполитического ведомства.
Напомним, 2 октября в Париже прошла встреча глав «нормандской
четверки», на которой обсудили ряд вопросов по урегулированию конфликта
на Востоке Украины в рамках минских соглашений (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 4.11).
***
Политическая подгруппа трехсторонней контактной группы
урегулирования конфликта на Донбассе пришла к выводу, что отвод
вооружений калибром менее 100 мм идет в соответствии с планом.
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной
группе, второго Президента Украины Л. Кучмы Д. Олифер на странице в
Facebook, передает ДС.
Отмечается, что были заслушаны доклады представителей специальной
мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и офицеров из Совместного центра по
контролю и координации сторон (СЦКК).
«По результатам полученной информации трехсторонняя контактная
группа сделала следующие выводы и рекомендации:
1. Отвод вооружений калибром менее 100 мм идет в соответствии с
утвержденным планом. С учетом важности отвода этих орудий, призвали
ускорить данный процесс.
2. В связи с имеющими место быть единичными случаями нарушений
режима прекращения огня со стороны представителей отдельных районов
Донецкой и Луганской областей, обратились к СММ ОБСЕ и СЦКК с
призывом расследовать эти факты и прекратить их.
3. Как и было заявлено ранее, призвали увеличить количество
наблюдателей СММ ОБСЕ, а также обеспечить их соответствующей
техникой – дронами и камерами наблюдения, поставить этот вопрос на
заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 4 ноября и на встрече министров
иностранных дел стран “нормандской четверки” в Берлине 6 ноября.
4. Ускорить реализацию минских договоренностей об освобождении
незаконно удерживаемых лиц.
5. В соответствии с парижскими договоренностями призвали обеспечить
допуск СММ ОБСЕ на территорию отдельных районов Донецкой и
Луганской областей и неподконтрольную Украине часть украинскороссийской границы.
6. Дали импульс политической подгруппе ускорить процесс
рассмотрения украинской концепции закона о местных выборах.
7. Приняли к сведению заявление представителя отдельных районов
Луганской области о допуске иностранного эксперта по восстановлению
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водоснабжения в отдельные районы Луганской области», – написала
Д. Олифер (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 4.11).
***
В Европе раскритиковали расследование событий в Одессе 2 мая.
Международная группа считает неэффективным расследование этой
трагедии соответствующими органами в Украине.
Привлеченная от Совета Европы Международная консультативная
группа (МКГ) по надзору за расследованием насильственных действий в
Одессе 2 мая 2014 г. опубликовала отчет расследовании, текстом которого
располагает агентство «Интерфакс-Украина».
МКГ считает неэффективным расследование этой трагедии
соответствующими органами в Украине.
«По мнению МКГ, в расследовании трагических событий в Одессе 2 мая
2014 г. не удалось достичь существенного прогресса. Несмотря на то что
такой результат можно в определенной мере объяснить сложными
условиями, в которых проводились эти расследования, МКГ считает, что
недостатки следствия, указанные в этом отчете, негативно сказались на
способности органов власти выяснить обстоятельства преступлений,
совершенных во время событий в Одессе, и установить виновных лиц», –
говорится в отчете.
Согласно отчету, препятствия на пути расследования этой трагедии
являются серьезными, однако они не могут оправдать недостатки следствия.
«Исходя из доказательств, которые указывают на причастность сотрудников
милиции к массовым волнениям 2 мая 2014 г. в Одессе, ст. 2 и 3
(Европейской конвенции по правам человека) требуют, чтобы расследование
массовых беспокойств в целом осуществлялось органом, полностью
независимым от сотрудников милиции. Учитывая структурные связи между
ГСЧС и МВД, расследование действий пожарной службы нельзя считать
независимым. Эти проблемы еще раз подчеркивают необходимость
независимого и эффективного механизма расследования серьезных
нарушений
прав
человека,
осуществленных
сотрудниками
правоохранительных органов и другими государственными должностными
лицами», – сказано в отчете.
В целом, эксперты группы пришли к выводу, что распределение
расследования между Генпрокуратурой и МВД является малопродуктивным
и вредит эффективности расследования, а решение поручить проведение
расследования местным органам внутренних дел негативно сказалось на
качестве и эффективности расследования.
«МКГ считает, что в каждом из производств следственные органы не
проявили надлежащей полноты и тщательности, как на стадии открытия
производства, так и во время дальнейшего его расследования, в результате
чего общая эффективность расследования была поставлена под угрозу», –
отмечается в отчете.
Также группа высказала серьезную обеспокоенность по поводу решений
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«о прекращении дела в отношении двух подозреваемых из-за отсутствия
доказательств». Упоминаются и неоднократные отводы судей, что привело к
задержке начала судебного рассмотрения уголовных производств в целом.
Напомним, 2 мая 2014 г. в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло
48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в
Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе
были организованы и умышленно спланированы (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 4.11).
***
Заместитель Генерального секретаря ООН, руководитель офиса
ООН по координации гуманитарных вопросов С. О’Брайен прибыл в
Донецк. Об этом УНН сообщила представитель пресс-службы ООН в Киеве
В. Андриевская (http://korrespondent.net/ukraine/3584489-zamestytel-hensekaoon-prybyl-v-donetsk).
«Сейчас С. О’Брайен находится в Донецке. Он занимается
гуманитарными вопросами, это вообще не имеет никакого отношения к
политике. Гуманитарная помощь регламентируется международным
гуманитарным правом, которое говорит о том, что гуманитарная помощь
должна быть доставлена тем, кто наиболее нуждается в ней, где бы они ни
находились. О политике здесь вообще речь не идет», – сказала она.
В то же время информационные ресурсы ДНР сообщают, что
С. О’Брайен также намерен посетить Дебальцево и с. Центральное
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 3.11).
***
ЄС відмовив Україні у фінансуванні антикорупційної прокуратури.
Представництво Європейського союзу повідомило українську владу про
те, що ЄС втратив довіру до процесу створення Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури й наразі утримується від його фінансування.
Про це стало відомо під час засідання конкурсної комісії в четвер,
5 листопада, повідомляє «Європейська правда».
Під час цієї події голова комісії К. Левченко прочитала лист, що
надійшов від представництва.
«ЄС і надалі готовий підтримувати зусилля України щодо боротьби з
корупцією, оскільки це лишається ключовим пріоритетом порядку денного
співпраці України та ЄС», – йдеться в документі.
Створення незалежної антикорупційної прокуратури – одна з ключових
вимог для встановлення безвізового режиму подорожей для громадян ЄС, а
також надання значної допомоги ЄС Україні.
Однак довіра до кінцевого результату цієї процедури залежить від
цілісності та гідності довіри всіх кроків, які ведуть до такого результату.
«Тому ми дуже сподіваємося, що наша занепокоєність щодо деяких
осіб, які братимуть участь у виборі (кандидатів), знайде необхідну реакцію,
що дозволить завершення технічної частини відбору за допомогою
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Євросоюзу», – йдеться в листі.
К. Левченко зазначила, що компанія Hey Group, яка проводила
тестування для осіб, що претендували на прокурорські посади і мала
проводити фінансування для заповнення посад в САП, відмовляється
проводити тестування без фінансування, а ЄС не перераховує їм кошти.
Через це комісія вирішила відкласти початок тестування і погодилася,
що це загрожує запланованим строкам обрання антикорупційного прокурора
(Високий замок online (http://wz.lviv.ua/world/147641-yes-vidmovyv-ukraini-ufinansuvanni-stvorennia-antykoruptsiinoi-prokuratury-zupyneno). – 2015. –
5.11).
***
А. Турчинов угрожает отменить отвод вооружения.
Глава СНБО А. Турчинов заявил, если сепаратисты не прекратят
обстрелы
силовиков,
отвод
вооружений
будет
прекращен
(http://korrespondent.net/ukraine/3585240-turchynov-uhrozhaet-otmenyt-otvodvooruzhenyia).
«В случае дальнейших провокационных действий, которые угрожают
жизни и безопасности украинских военных и мирных граждан, вооружение и
военная техника немедленно будут возвращены на места прежнего
расположения, а украинские военные будут действовать согласно
имеющимся вызовам со стороны сепаратистов», – сказал А. Турчинов.
Секретарь СНБО напомнил, что в течение минувших суток
зафиксировано девять случаев нарушения режима прекращения огня. «Но в
отличие от предыдущих провокаций, огонь был прицельным и высокой
интенсивности, в результате чего пятеро военнослужащих получили
ранения», – добавил он (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015.
– 4.11).
***
Повторно мэра будут выбирать в Киеве, 18 областных центрах и
10 городах районного значения (http://korrespondent.net/ukraine/3585347vtoroi-tur-vyborov-mera-proidet-v-29-horodakh).
Второй тур выборов мэра состоится в 29 городах, сообщила прессслужба Центральной избирательной комиссии.
25 октября в большинстве регионов Украины прошли местные выборы.
По их результатам, в городах с населением больше 90 тыс. избирателей, где
ни один из кандидатов не набрал более 50 % голосов избирателей, будет
проведен второй тур выборов. Он назначен на 15 ноября.
Второй тур выборов мэра назначен в Киеве и 18 областных центрах:
Виннице, Луцке, Днепропетровске, Житомире, Ужгороде, Запорожье, ИваноФранковске, Кировограде, Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Сумах,
Херсоне, Хмельницком, Черкассах, Черновцах и Чернигове.
Повторно за мэра проголосуют также в десяти следующих городах:
Днепродзержинске, Кривом Роге, Никополе, Павлограде (Днепропетровская
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область), Краматорске (Донецкая область), Бердянске, Мелитополе
(Запорожская область), Белой Церкви (Киевская область), Кременчуге
(Полтавская область), Северодонецке (Луганская область).
Между тем, по-прежнему под вопросом остается проведение
голосования в Мариуполе и Красноармейске, где 25 октября выборы были
сорваны. Напомним, изначально Центральная избирательная комиссия не
дала добро на проведение второго тура выборов в Павлограде. Количество
избирателей в городе равнялось 90 295, в связи с чем Павлоград относился к
городам, где мэра избирают в два тура.
Однако после первого тура Центральная избирательная комиссия
решила отменить выборы в Павлограде из-за того, что, по новым данным,
число избирателей уменьшилось. Позже Киевский административный суд
разрешил проводить выборы в Павлограде. Однако 30 октября ЦИК
обратилась
в
Высший
админсуд
с
апелляционной
жалобой
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 4.11).
***
В. Сальдо снимает свою кандидатуру с выборов мэра Херсона.
Кандидат в мэры Херсона от партии «Наш край» В. Сальдо заявил о
снятии своей кандидатуры с выборов мэра Херсона, второй тур которых был
назначен на 15 ноября, сообщает местное издание «Херсонские факты».
«Нынешняя избирательная кампания – самая грязная в истории
Херсона… В результате горожане стали заложниками нечистых на руку
политиков, которые любым способом пытаются удержаться у власти. Я
снимаю свою кандидатуру, но остаюсь вместе с вами. Я – ваш представитель
в городском совете. Моя команда – это жители Херсона», – сказал В. Сальдо
на пресс-конференции во вторник, 3 ноября.
Он заявил, что продолжит борьбу за развитие города и его благополучие
вне политики, однако сказал, что партия «Наш край» «не допустит принятия
любых решений, ухудшающих жизнь в городе».
На вопрос, кого он поддержит во втором туре выборов мэра, В. Сальдо
заявил, что хочет поддержать хозяйственника, а не того, кто хочет быть
политиком. При этом он напомнил, что во второй тур проходит кандидат,
который занял третье место в первом туре выборов городского головы.
Как сообщается на официальном сайте ЦИК, по результатам обработки
100 % протоколов на выборах городского головы Херсона, прошедших
25 октября, 24,8 % голосов получил действующий мэр Херсона,
самовыдвиженец, член Всеукраинского объединения «Батьківщина»
В. Николаенко, а В. Сальдо, который был мэром Херсона в 2002–2012 гг.,
набрал 16,9 % голосов. На третьем месте – выдвинутый ВО «Батьківщина»
В. Мангер, который набрал 12,4 % голосов.
Всего в выборах городского головы Херсона принимали участие
20 кандидатов; остальные 17 набрали менее 9 % голосов каждый (пять –
менее 1 %) (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 4.11).
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***
В Киеве и области расследуют более 30 случаев подкупа на выборах.
Сотрудники правоохранительных органов открыли 26 уголовных
производств по факту подкупа на местных выборах в Киеве и еще восемь – в
Киевской
области,
сообщает
«Интерфакс-Украина»
(http://korrespondent.net/city/kiev/3585206-v-kyeve-y-oblasty-rassleduuit-bolee30-sluchaev-podkupa-na-vyborakh).
«В целом за все это время зарегистрировано 1,7 тыс. правонарушений,
внесено в Единый реестр досудебных расследований 80 уголовных
производств, 70 сейчас находятся в расследовании, из них 26 фактов подкупа
избирателей на данное время расследуются», – сообщил начальник штаба ГУ
МВД Украины в Киеве Ю. Деревяга.
Он также сообщил, что в день повторного голосованиия на выборах
мэра Киева 15 ноября в охране общественного порядка будет задействовано
около 4,8. тыс. правоохранителей.
Кроме того, заместитель начальника киевского облуправления МВД
И. Драпей сообщил, что за время выборов в Единый реестр досудебных
расследований было внесено 58 уголовных производств, из них восемь – по
факту подкупа избирателей (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 4.11).
***
Печерский районный суд Киева не удовлетворил заявление защиты
лидера партии УКРОП Г. Корбана об отводе следственной судьи
Л. Цокол, которая слушает ходатайство о применении меры пресечения
в отношении Г. Корбана. Такое решение огласил судья В. Карабань,
передает корреспондент «ПрессОрг» (http://pressorg24.com).
Судья В. Карабань также отметил, что решение обжалованию не
подлежит.
Соответственно после этого решения следственная судья Л. Цокол
должна продолжить рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения
для Г. Корбана.
Напомним, адвокат О. Томчук объявила ходатайство об отводе
следственной судьи Л. Цокол из-за предвзятости.
Ранее, 4 ноября пресс-секретарь политсилы Е. Кравчук отметила, что
новые обвинения против Г. Корбана напрямую связаны с выборами мэра в
Днепропетровске.
Представитель СБУ Е. Гитлянская отметила, что следователь ГПУ
принял решение о задержании Г.Корбана и поручил СБУ доставить его для
проведения следственных действий.
Напомним, 3 ноября Е. Кравчук сообщила, что Г. Корбана из здания суда
в Чернигове вывели и вывезли сотрудники СБУ. (ПрессОрг
24 (http://pressorg24.com/news?id=202053). – 2015. – 5.11).
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ЕКОНОМІКА
Глава Минфина Н. Яресько заявила, что Украина достигла
макроэкономической стабильности, но она очень хрупкая. Об этом она
пишет
в
статье
на
страницах
«Зеркала
недели»
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3584661-yaresko-my-dostyhly-khrupkoistabylnosty).
Она подчеркнула, что важнейшей основой для поступления инвестиций
и роста экономики Украины является макроэкономическая стабильность. «В
то же время эта макроэкономическая стабильность еще очень хрупкая: у нас
до сих пор нет доступа к внешним рынкам. Нет значительной подушки
безопасности в виде резервов. Отсутствует хорошо функционирующая
банковская система. Еще не решены все проблемы структурных дисбалансов
в экономике, что приводит к существованию значительного скрытого
дефицита», – сказала она.
Наконец, добавила Н. Яресько, Украина до сих пор чрезвычайно
зависит от кредитования со стороны международных партнеров, прежде
всего МВФ, «ведь предоставление всех других кредитов привязано к
выполнению Украиной программы МВФ». «Следовательно, проводя
реформы или формулируя свою политику в любой сфере, Украина не имеет
права рисковать макроэкономической стабильностью», – резюмировала
Н. Яресько.
Как сообщал Корреспондент.net, по итогам ІІІ квартала в НБУ заявили о
росте экономики на 1 % (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 3.11).
***
Всемирный банк разрешил Международному банку реконструкции и
развития предоставить заем на 560 млн дол. на финансирование проекта
развития дорожной отрасли в Украине. Об этом сообщает пресс-служба
Всемирного банка.
Заем предназначен для реализации ряда мер, связанных с улучшением
управления сетью автомобильных дорог, транспортного сообщения и
эксплуатации дорог и дорожной безопасности на участке автомагистрали
Полтава – Харьков.
В частности, значительная часть финансирования пойдет на
модернизацию приблизительно 100 км автодороги М-03, а именно участка
Полтава – Валки. «Модернизация будет проходить по стандартам дороги
первой категоризации: это будет автомагистраль с четырьмя полосами
движения и высоким уровнем безопасности, включая аварийный барьер по
центру и, при необходимости, барьерами по сторонам дороги», – говорится в
сообщении пресс-службы банка.
Об этом также в своем посте на Facebook написал министр
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инфраструктуры Украины А. Пивоварский: «М-03 (Киев – Харьков) будет по
всей протяженности первой категории».
Проект планируется завершить в 2021 г. По результатам, длительность
поездки из Полтавы в Харьков должна будет сократиться со 140 мин до 96.
Кроме того, часть финансирования предназначена для технического
обслуживания и улучшения дорожной безопасности на приблизительно 840
км основных национальных транспортных коридоров Украины.
Данный заем – часть более широкого пакета финансовой поддержки со
стороны Всемирного банка, объявленного в феврале этого года, который
предусматривает выделение Украине до 2 млрд дол. в 2015 г.
Напомним, ранее сообщалось, что решение Всемирного банка по
предоставлению Украине 500 млн дол. на закупку газа ожидается в декабре
2015 – январе 2016 г. (Главком (http://glavcom.ua). – 2015. – 4.11).
***
Германия выделит Украине 136 млн евро.
МЭРТ уже согласовало с немецкой стороной выделение Украине
кредитных гарантий на 500 млн евро. Правительство Германии намерено
выделить в 2015 г. 136 млн евро на поддержку реформ, проводимых в
Украине. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минэкономразвития и
торговли страны.
Сообщается, что глава МЭРТ и директор департамента сотрудничества
Федерального министерства развития Германии А. Гис уже подписали
протокол переговоров о сотрудничестве в целях экономического, а также
социального развития Украины. По протоколу, в 2015 г. Германия
предоставляет Украине 136 млн евро в рамках двустороннего финансового
сотрудничества (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015. – 4.11).
***
Миссия Международного валютного фонда планирует прибыть в
Украину по итогам подготовки проекта Госбюджета на 2016 год и после
согласования налоговой реформы. Об этом рассказал журналистам первый
замминистра финансов И. Уманский.
По его словам, техническая миссия уже прибыла. Как только все будет
ясно с политикой по Налоговому кодексу, а также по бюджету, это все будет
передано в МВФ, они все это изучат, и после этого будут возобновлены
переговоры, сказал И. Уманский. Ранее же глава правительства А. Яценюк
отметил, что проект Бюджета-2016 должны согласовать с Международным
валютным фондом. Проект должен соответствовать плану реформ, который
уже был одобрен правительством (УРА-Информ (http://ura-inform.com). –
2015. – 4.11).
***
С начала 2015 г. чистая покупка Национальным банком валюты на
межбанковском валютном рынке составляет около 1,5 млрд дол. Об этом
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сообщает пресс-служба Нацбанка.
Сообщается, что 2 ноября состоялся аукцион по продаже иностранной
валюты. «Во время аукциона Национальный банк продал 37,5 млн дол.
Средневзвешенный курс продажи по результатам аукциона составил
23 грн/дол.», – говорится в сообщении.
Национальный банк для продажи и покупки иностранной валюты может
использовать как интервенции на межбанковском валютном рынке, так и
валютные аукционы (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 3.11).
***
Украинцы заплатили в бюджет 7,5 млрд единого налога. За девять
месяцев 2015 г. «упрощенцы» уплатили в бюджет почти 7,5 млрд грн единого
налога. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.
«По сравнению с соответствующим периодом прошлого года уплата
возросла на 42 %. За январь – сентябрь 2014 г. бюджет получил
5,3 млрд грн», – говорится в сообщении.
Большая часть уплаченного налога поступила от физических лицпредпринимателей. За указанный период они направили в бюджет почти
4,8 млрд грн. «Юридические лица, осуществляющие свою деятельность на
упрощенной системе налогообложения, пополнили бюджет на 2,7 млрд грн»,
– подчеркивается в сообщении.
«В сентябре текущего года упрощенцы уплатили в бюджет 660 млн грн,
из которых 395,6 млн грн поступило от юрлиц и 264,4 млн грн – от физлицпредпринимателей»,
–
отметили
в
ГФС
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 3.11).
***
Украина вошла в тройку экспортеров зерна в мире. Украина вошла в
топ-3 мировых экспортеров зерна в сезоне 2015–2016 маркетингового года с
показателем 36 млн т. Об этом сообщил министр аграрной политики
Украины А. Павленко на своей странице в Facebook.
Первое место в тройке лидеров заняли США, экспорт которых в
указанный период составил 84,5 млн т зерна, на второй позиции – страны
Европейского Союза, экспортировавшие 42 млн т.
Согласно данным, опубликованным А. Павленко, в прошлом году
Украина экспортировала на 1,2 млн т меньше, чем сейчас (34,8 млн т)
(Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 4.11).
***
Украина продолжает наращивать экспорт металлолома.
Украинские предприятия по операциям с ломом черных металлов в
январе – октябре 2015 г. нарастили экспорт этой продукции на 41,1 % по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. – до 1 млн 124,988 тыс. т (за
10 месяцев 2014 г., по данным таможенной службы, экспортировано
797,484 тыс. т).
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Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной
фискальной службой Украины 4 ноября, экспорт металлолома в денежном
выражении возрос на 6,4 % – до 269,353 млн долл.
При этом в январе – октябре 2015 г. страна сократила импорт
металлолома в натуральном выражении на 92,2 % по сравнению с январем –
октябрем-2014 – до 2,154 тыс. т (за 10 месяцев 2014 г. импортировано
27,489 тыс. т). В денежном выражении импорт сократился на 83,8 % – до
2,262 млн дол.
Ввоз осуществлялся в основном из Турции (93,81 % поставок в
денежном выражении) и Молдовы (3,89 %), экспорт – в Турцию (79,10 %) и
Молдову (19,36 %).
Как сообщалось, Украина в 2014 г. экспортировала 936,937 тыс. т лома
черных металлов на сумму 295,191 млн долл., в то время как в 2013 г. –
255,272 тыс. т металлолома на 79,648 млн долл. (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 4.11).
***
Для Украины оптимальный уровень доли государственных расходов
составляет 37 % от ВВП. Об этом свидетельствуют данные исследования
«Каков оптимальный масштаб государственных расходов в Украине»,
проведенного экспертами Центра экономической стратегии.
«Уровень государственных расходов в Украине является высоким по
сравнению с другими странами мира. Среди 180 стран мира, данные о
которых приводит Международный валютный фонд, Украина занимает
девятое место по доле совокупных расходов государственного сектора ВВП»,
– говорится в пресс-релизе Центра экономической стратегии.
«Вместе с тем институциональная способность к эффективному
перераспределению экономических ресурсов через государственный сектор в
Украине ограничена. По показателям институциональной способности World
Governance Indicators Всемирного банка, Украина в 2,5–10 раз отстает от
развитых стран, имеющих сопоставимый с Украиной уровень
перераспределения ВВП через государственные расходы», – сообщают
эксперты (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 3.11).
***
Госшахты Донецкой области объединят в одну компанию.
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
П. Жебривский сообщил о создании рабочей группы по объединению всех
шахт области в единую угольную компанию. Об этом он заявил во время
встречи с активом Профсоюза работников угольной промышленности
Украины.
«Сегодня проблема в том, что многие объекты угольной
промышленности
в
Донбассе
монополизированы.
Центральнообогатительные фабрики, угольные поля отдали частным структурам, а
государственным предприятиям оставили одни убытки. Фактически очень
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много денег разворовывается. Поэтому Донецкая ОГА ставит перед собой
амбициозную задачу», – сказал он.
По его словам, речь идет о возвращении угольных полей и ЦОФ в
распоряжение шахт и государственную собственность, а также их вхождении
в структуру новой компании. «Каким образом это будет происходить, будем
решать вместе. От каждой шахты в состав рабочей группы войдет один
представитель. Мы найдем комплексное решение, чтобы решить возможные
противоречия. Единая донецкая угольная компания должна получить
возможность сама реализовывать продукцию и распоряжаться средствами», –
отметил П. Жебривский.
Вместе с тем он заявил, что государственная поддержка угольной
промышленности не может продолжаться до бесконечности, рано или поздно
дотации остановятся. «Мы много говорим о децентрализации, передаче прав
и полномочий на места. И создание рабочей группы, которая просчитает все
варианты дальнейшей работы шахт, – это тоже готовность к ответственности.
Если у нас есть предприятия, которые никогда не выйдут на прибыльную
деятельность, значит, нужно их расформировывать. Но предварительно
создав новые рабочие места, предложив людям альтернативу», – сказал П.
Жебривский (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 4.11).
***
Украина и Таиланд заключили договор о совместном производстве
бронетранспортеров. Об этом сообщает пресс-служба СНБО Украины во
вторник, 3 ноября.
Документ был подписан в рамках участия украинской делегации в
Международной выставке вооружений Defense&Security-2015, которая
проходит в Бангкоке (http://korrespondent.net/business/financial/3584692ukrayna-budet-proyzvodyt-btry-v-taylande).
В СНБО напомнили, что Украина уже поставляет в Таиланд
бронетранспортеры, танки, машины поддержки и обслуживания.
«Налаживание такого производства – это возможность получить не
только дополнительные финансовые поступления для Украины, но и
обновить имеющиеся мощности по производству и модернизации военной
техники для собственных нужд. Кроме того, это станет отличной
возможностью укрепить позиции Украины в азиатском регионе», – сказал
первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны
Украины О. Гладковский (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 4.11).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

НБУ обещает урегулировать панику на валютном рынке в случае
необходимости. Национальный банк не видит оснований для усиления
колебаний курса валют и в то же время имеет инструментарий и
золотовалютные резервы для урегулирования паники на валютном рынке в
случае необходимости. Об этом заявила глава НБУ В. Гонтарева в ходе
встречи
с
представителями
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крупнейших
банков
(http://korrespondent.net/business/economics/3584759-hontareva-prychyn-dliaskachka-kursa-dollara-net).
«Перед местными выборами мы наблюдали нервозность на валютном
рынке. На прошлой неделе мы дважды объявляли о проведении интервенции
на межбанковском рынке, однако ни одной заявки от уполномоченных
банков на покупку валюты не было получено. 30 октября и 2 ноября мы
вышли на межбанковский рынок с аукционами, во время которых продали
67,5 млн дол. США», – сказала она.
В. Гонтарева отметила, что у Национального банка есть
соответствующий инструментарий и международные резервы для снятия
безосновательной напряженности на валютном рынке. «Еще раз
подчеркиваю, что мы придерживаемся гибкого курсообразования. Но
оснований для более значительных курсовых колебаний, чем в течение
последних месяцев, мы не видим», – добавила В. Гонтарева.
Напомним, 23 октября доллар резко вырос на межбанке и перевалил за
23 грн. Накануне доллар в обменных пунктах подскочил до 24 грн. Евро на
аналогичных платформах превысил 27 грн (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 4.11).
***
НБУ сообщил, сколько банков в Украине оказались убыточными по
итогам девяти месяцев. По итогам девяти месяцев убыток показали
37 финучреждений, тогда как в первом полугодии убыток был зафиксирован
у 35 банков. Об этом говорится в финотчетности, обнародованной на сайте
Нацбанка.
Общий суммарный убыток у этих банков составил 56,1 млрд грн.
Наибольший убыток по итогам отчетного периода получили: ВТБ Банк
(16,3 млрд грн), Укрсоцбанк (8,7 млрд грн), Укрэксимбанк (8,3 млрд грн),
Проминвестбанк (6,3 млрд грн) и «Ощадбанк» (5,4 млрд грн).
В то же время наиболее прибыльными оказались следующие банки:
Ситибанк (1,3 млрд грн), «РВС Банк» (251,3 млн грн), ING Bank (Украина)
(228,2 млн грн), «Диви Банк» (200,2 млн грн) и банк «ПетрокоммерцУкраина» (164,3 млн грн).
Как сообщало агентство, общий убыток системы за девять месяцев
составил 52,228 млрд грн (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 3.11).
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***
Вкладчикам банка «Финансы и кредит» начнут выплаты.
Фонд гарантирования начинает выплаты вкладчикам банка «Финансы и
кредит», по договорам, срок действия которых закончился до 1 ноября
2015 г. включительно и по договорам текущего банковского счета. Выплаты
средств будут осуществляться через учреждения четырех банков. Об этом
говорится в сообщении Фонда гарантирования. При этом выплаты
вкладчикам будут произведены в размере вклада, включая проценты,
начисленные на день начала процедуры вывода Фондом гарантирования
вкладов физических лиц банка с рынка, но не более 200 тыс. грн
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 4.11).
***
Российское электричество подорожало для Украины. Украина
возобновила импорт электроэнергии из России после месяца перерыва. В
ноябре цена импортируемого электричества возросла на 3,3 % по сравнению
с сентябрем. Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии по
регулированию
энергетики
и
коммунальных
услуг
(НКРЭКУ)
(http://korrespondent.net/business/financial/3585150-rossyiskoe-elektrychestvopodorozhalo-dlia-ukrayny).
Согласно документу, НКРЭКУ установила для госкомпании
«Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, цену
закупки электроэнергии в ноябре от госкомпании «Укринтерэнерго»,
осуществляющей ее импорт из России, в размере 930 грн за 1 МВт·ч, что на
3,3
%
выше
сентябрьской
цены
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 4.11).
***
Крупнейшие банки Европы сократят более 30 тыс. рабочих мест,
или почти каждого седьмого сотрудника. Standard Chartered планирует
закрыть 15 тыс. позиций, а это около 17 % все рабочей силы, сообщают
«Вести. Экономика».
Сокращения необходимы для снижения расходов, которые сильно
увеличились на фоне роста объема «плохих» кредитов.
На прошлой неделе Deutsche Bank сообщил о сокращении 11 тыс.
рабочих мест, в то время как Credit Suisse сократит еще 5,6 тыс.
Сейчас три крупнейших банка Европы предпринимают серьезные шаги
после финансового кризиса. Более строгие правила к капиталу оказывают
сильнейшее давление на рентабельность. И если Standard Chartered и Credit
Suisse еще планируют выплачивать прибыль своим акционерам, то Deutsche
Bank на ближайшие два года приостановил выплаты.
В то же время итальянский UniCredit SpA рассматривает возможность
сокращения 12 тыс. рабочих мест.
С июля Deutsche Bank приступил к сокращению 26 тыс. рабочих мест за
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счет продажи активов, а это четверть рабочей силы. Завершить процесс
планируется к 2018 г.
Credit Suisse будет сокращать рабочие места в США, Великобритании и
Швейцарии (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 4.11).
***
Безработица в Испании растет три месяца подряд.
Число безработных, зарегистрированных в испанских бюро по
трудоустройству, увеличилось в октябре текущего года на 82,3 тыс. человек.
Количество жителей страны, имеющих статус безработного, таким образом,
выросло в десятом месяце года на 2% и составило 4 млн. 176,4 тыс. человек.
Об этом сообщает Министерство занятости.
Как отмечает El País, показатель безработицы растет уже три месяца
подряд. Октябрь, подчеркивают аналитики газеты, вообще является
«месяцем, для которого характерно снижение занятости».
В целом за десять месяцев 2015 года в Испании стало на 350,4 тыс.
безработных
меньше
(Испания
по-русски
(http://www.espanarusa.com/ru/news/article/564168). – 2015. – 5.11).
***
Казахстанский тенге опустился до исторического минимума.
Средневзвешенный курс тенге на утренних торгах на Казахстанской
фондовой бирже (KASE) в четверг сложился на уровне 298,92 тенге за доллар
в сравнении с 284,28 тенге за доллар днем ранее. Об этом свидетельствуют
данные биржи. Таким образом, курс тенге преодолел минимальный уровень,
зафиксированный 16 сентября (284,6 тенге за 1 доллар).
На этой новости биржевой курс казахстанской нацвалюты упал до
255,26 тенге за доллар, обвалившись на 26% за сутки.
Напомним, Казахстан приступил к реализации новой денежнокредитной политики, основанной на свободно плавающем курсе тенге, и
отменил валютный коридор (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. –
5.11).
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