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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко:
Україна вдячна ЄС за підтримку реформ
Президент П. Порошенко під час зустрічі з високим представником ЄС
із закордонних справ та політики безпеки, віце-президентом Європейської
комісії Ф. Могеріні наголосив на важливості подальшої підтримки для
України з боку Європейського Союзу в запровадженні реформ і втіленні в
життя Угоди про асоціацію з ЄС.
Високий представник ЄС у заяві для ЗМІ після зустрічі наголосила, що
Європейський Союз залишається об’єднаним у підтримці України – як щодо
деескалації ситуації на Донбасі, у питанні Криму, так і щодо підтримки
реформ в Україні.
Співрозмовники детально обговорили програму реформ. «Дякую за те,
що ми маємо постійну політичну підтримку, підтримку на рівні радників по
цілій низці реформ, які ми зараз імплементуємо в Україні», – заявив
Президент.
Окремо було зосереджено увагу на конституційній реформі в частині
децентралізації. Президент відзначив високу оцінку зусиль щодо підготовки
цієї реформи до другого читання.
Президент повідомив, що детально поінформував віце-президента про
підготовлену реформу Конституції в частині судової системи. Глава держави
висловив сподівання, що до кінця поточного тижня цей варіант, який
підтриманий Венеціанської комісією, Радою Європи, Європейським Союзом,
багатьма міжнародними експертними установами, з’явиться в парламенті.
Окремо глава держави висловив подяку за макрофінансову допомогу,
яка є визначальною для забезпечення фінансової стабільності країни.
Президент наголосив, що лише з лютого поточного року на
облаштування тимчасово переміщених осіб ЄС надав Україні як гуманітарну
допомогу понад 100 млн євро. Також обговорено можливість продовження
цієї співпраці.
Окрема увага під час зустрічі була приділена співпраці в реалізації плану
дій щодо запровадження безвізового режиму ЄС для України. «Високо
оцінюючи зусилля української сторони щодо виконання цього плану, ми
сконцентрувалися на виключній важливості голосування, я сподіваюся,
завтра (10 листопада. – Прим. ред.) або на цьому тижні у парламенті тих
законів, які залишилися для виконання українських зобов’язань», –
повідомив Президент.
Глава держави наголосив на тому, що це не є якісь спеціальні вимоги
для України. «Це – абсолютно рівні позиції для всіх країн, які претендували
як на членство в Євросоюзі, так і на отримання статусу безвізового режиму.
Я дуже вдячний пані віце-президенту за те, що вона підтвердила чітку
налаштованість Європейського Союзу щодо надання Україні безвізового
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режиму за умови виконання тих кроків, реформ, про які ми домовилися з
нашими європейськими колегами, які стосуються як реформ в
антикорупційній сфері, так і в галузі повернення активів, трудового
законодавства, недискримінації», – сказав П. Порошенко.
Підсумовуючи, глава держави подякував віце-президенту за активну
підтримку українських реформаторських зусиль. Він передав вітання та
відзначив успішну координацію з президентом Європейської комісії
Ж.-К. Юнкером і президентом Європейської ради Д. Туском.
П. Порошенко повідомив, що нещодавно Україна отримала лист від
очільника Єврокомісії, у якому чітко наголошено на необхідності подальших
кроків щодо реалізації реформ. «Дуже вдячний всім. Ми маємо просуватися
та демонструвати прогрес в здійсненні всіх без виключення напрямів та
реформ, які Україна повинна здійснити для європейської інтеграції та
імплементації Угоди про асоціацію», – зазначив глава держави. Зокрема, за
словами Президента України, декілька днів тому Україна врегулювала
питання щодо членів комісії з обрання антикорупційних прокурорів.
Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки
повідомила, що значна увага переговорів була приділена перебігу
імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом,
яка повністю набере чинності з 1 січня 2016 р. Вона зазначила, що «було
зроблено дуже багато на етапі підготовки до цієї дати в плані практичного
вирішення та застосування положень цієї Угоди», включно з активною
посередницькою місією ЄС щодо газових переговорів між Україною та
Російською Федерацією.
Ф. Могеріні наголосила на пріоритетності антикорупційних реформ, які,
за її словами, «є ключовими задля формування довіри та стабільного
подальшого розвитку усіх сфер реформування, імплементації торговельної
частини Угоди про асоціацію та виконання Плану дій щодо лібералізації
візового режиму». Вона зауважила про необхідність якомога скорішого
проведення прозорого конкурсного відбору та початку роботи
антикорупційних
органів
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 9.11).
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
наукову і науково-технічну діяльність»
Законопроект за № 2244а спрямований на модернізацію законодавчого
забезпечення сфери наукової і науково-технічної діяльності та передбачає
створення нових підходів до керування і фінансування в науці, забезпечення
ефективності та прозорості при здійсненні наукових досліджень і розробок та
при їх фінансуванні, підвищення рівня ефективності взаємодії представників
наукової громадськості, органів виконавчої влади та реального сектору
економіки у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері
наукової та науково-технічної діяльності, створення законодавчого підґрунтя
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для комерціалізації результатів фундаментальних наукових досліджень,
прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних)
розробок, що здійснюються державними науковими установами, а також
актуалізації окремих положень чинного Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.11).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Маріуполь: незакінчений виборчий процес
25 жовтня в Україні відбулися вибори до місцевих органів влади, але в
кількох містах на Сході України виборчий процес було зірвано. Найбільша
інтрига склалася навколо Маріуполя, мешканці якого в тяжкий час для
України не допустили окупації свого міста сепаратистами. У цьому місті у
день виборів дільниці зранку так і не відкрилися, бо міськвиборчком
відмовився приймати вже надруковані бюлетені. Категорично проти
використання бюлетенів, надрукованих у друкарні місцевої газети
«Приазовский рабочий», підконтрольної мільярдерові Р. Ахметову,
виступили представники демократичних партій. Як інформують ЗМІ,
бюлетені друкувалися з порушенням процедури проведення місцевих
виборів, передбаченої законом. Крім порушення законодавства,
безпосередньо якість бюлетенів залишала бажати кращого.
За словами кандидата в мери Ю. Тарнавського, на фотографіях
бюлетенів помітні помилки. Визначити точний тираж цих бюлетенів
неможливо, що вказує на невдалу спробу фальсифікувати вибори. Зокрема,
на деяких бюлетенях Ю. Хотлубей, який балотується в депутати міськради
від партії «Наш край», вказаний як кандидат від партії «Нова держава». За
день до виборів деякі бюлетені просто були розкидані на підлозі друкарні. Не
на всіх пачках з бюлетенями стояли печатки. На деяких стояли одразу дві
печатки. На одній з пачок тираж літерами не збігався з цифрами.
Частина членів ТВК і частина кандидатів у депутати вимагали дати
згоду на передрук бюлетенів в іншій друкарні, за межами Маріуполя. Проте
ЦВК направила службову телеграму із вказівкою отримати виборчі бюлетені
від підприємства, яке їх виготовило, під загрозою кримінальної
відповідальності за невиконання. Натомість представники демократичних
партій звернулися до ЦВК із проханням перенести вибори на інше число,
щоб запобігти фальсифікації. Утім голова ЦВК М. Охендовський заявив, що
у випадку отримання бюлетенів на виборчих дільницях і початку їхньої
роботи в Маріуполі та Красноармійську навіть о 18:00 вибори можуть бути
визнані такими, що відбулися. У підсумку виборчі дільниці так і не отримали
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бюлетенів. Серед значної частини маріупольців, які прийшли голосувати,
інформація про зрив виборів викликала невдоволення. Частина з них навіть
навідалася в друкарню, щоб отримати пояснення, чому немає бюлетенів на
виборчих дільницях.
За інформацією ЗМІ, у перші години «голосування» явка була на рівні
попередніх місцевих виборів (близько 35 % у 2010 р), але стала спадати,
після того як у ЗМІ поширилася інформація про зрив виборів.
Після зриву виборів у Маріуполі почалися «пошуки винуватців», адже
ситуація неоднозначна і завдає значної шкоди іміджу країни. В
Опозиційному блоці одразу ж звинуватили в зриві виборів владу. На
переконання представників Опозиційного блоку, саме Президент України,
уряд і ЦВК не змогли забезпечити виборчого процесу належним чином.
Натомість опоненти Опозиційного блоку заявляють, що вибори не відбулися
через спробу так званих «опозиціонерів» сфальсифікувати результати
волевиявлення. Найбільше звинувачень спрямовано на адресу ЦВК. Зокрема,
З. Шкіряк заявив, що провина за зрив виборів у Маріуполі лежить на голові
Центральної виборчої комісії М. Охендовському. «Головний винуватець
зриву виборів в Маріуполі – Охендовський! Переконаний, що він від самого
початку був у злочинній схемі “опо” – Ахметова і, напевно, отримав за це
хороший “куш”», – наголосив З. Шкіряк.
Він вважає, що М. Охендовський є першим, кого мають допитати
правоохоронні органи, СБУ та ГПУ. «Особисто у мене немає сумнівів, що
Охендовський є адептом Януковича і російських спецслужб в Україні. Його
спроба перекласти провину за зрив виборів на членів Маріупольської міської
виборчої комісії – це спроба уникнути особистої відповідальності», –
запевнив З. Шкіряк.
При цьому він не навів якихось конкретних фактів, які б підтвердили
його заяви. Проте він наголосив, що готовий аргументовано довести свою
точку зору. «Мати такого голову ЦВК – ганьба!» – підкреслив З. Шкіряк.
Президент України П. Порошенко виявив невдоволення ситуацією із
зривом виборів у Маріуполі й наголосив на необхідності виправити ситуацію
найближчим часом – провести вибори ще в цьому році, але не порушуючи
законодавство. Щодо винуватців зриву виборчого процесу, то П. Порошенко
доручив правоохоронцям розслідувати ситуацію зі зривом виборів у
Маріуполі. «Я дав доручення правоохоронним органам ретельно
розслідувати причини, з яких проведення виборів у Маріуполі було
ускладнено. І я чекаю інформацію від правоохоронних органів», – зазначив
Президент України.
При цьому він назвав ситуацію з виборами в Маріуполі категорично
неприйнятною та нагадав, що із самого початку наголошував на необхідності
проведення місцевих виборів у цьому місті.
Тим часом, як інформують ЗМІ, міліція Донецької області порушила
справу за фактом зриву голосування на місцевих виборах у Маріуполі
25 жовтня. «За фактом зриву процесу голосування в Маріуполі слідчим
управлінням ГУ МВС в області відкрито кримінальне провадження», –
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ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що цей факт слідчим управлінням ГУ МВС України в
Донецькій області було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань
з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу
України «Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати
участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи
діяльності офіційного спостерігача, вчинені за попередньою змовою групою
осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з
використанням свого службового становища». Санкція статті передбачає
покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк від двох до трьох років. «В рамках відкритого кримінального
провадження правоохоронцями буде проведено повне, всебічне
розслідування даних подій, з’ясовані всі фактори, які вплинули на виборчий
процес в Маріуполі, в тому числі перевірено діяльність Маріупольської
міської виборчої комісії, і надана правова оцінка всім встановленим фактам»,
– заявив начальник ГУ МВС України в Донецькій області В. Аброськін.
Закордонні партнери також занепокоєні ситуацією з виборами в
Маріуполі. Зокрема, США закликають українську владу провести вибори в
Маріуполі та інших містах якомога швидше. «Ми закликаємо українську
владу провести відстрочені вибори в Маріуполі та інших містах якомога
швидше. Ми цінуємо те, що Президент Порошенко наполягає на їх
проведення 15 листопада разом з другим туром виборів мера», – заявив
посол США в Україні Д. Пайєтт.
Разом з тим він відзначив високу явку на місцевих виборах в Україні, які
відбулися 25 жовтня. «За попередніми даними, явка становила 46 %, що
відповідає рівню попередніх місцевих виборів в Україні і значно перевищує
результат місцевих виборів у США... Висока явка і результати виборів
свідчать про те, що український народ твердо вирішив домогтися змін.
Новообрані лідери повинні сприймати ці вимоги серйозно і твердо
дотримуватися курсу реформ, у тому числі щодо децентралізації влади», –
зазначив Д. Пайєтт.
Тим часом, як зазначив голова Центральної виборчої комісії
М. Охендовський, вибори в Маріуполі та Красноармійську Донецької області
можуть відбутися 15 листопада, якщо Верховна Рада ухвалить відповідний
закон про проведення голосування не пізніше вівторка, 10 листопада.
«Ухвалення закону у вівторок дасть змогу провести голосування
15 листопада», – запевнив М. Охендовський. При цьому він заявив, що немає
сумнівів у тому, що повторне голосування у всіх 29 містах буде спокійним.
М. Охендовський також повідомив, що профільний комітет Верховної
Ради схвалив законопроект про проведення виборів у Маріуполі та
Красноармійську і якщо Верховна Рада ухвалить закон 10 листопада, то вже
в середу його можна буде опублікувати, а наступного дня ЦВК зможе
розпочати організацію друку бюлетенів.
Крім того, за словами голови ЦВК, уже сформовані нові склади
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територіальних виборчих комісій у Маріуполі та Красноармійську і в цілому
міста до проведення виборів готові. «Але без проведення голосування, без
встановлення результатів завершити відповідні виборчі процеси
встановленим
законом
способом
не
зможуть»,
–
підкреслив
М. Охендовський.
Проте мало хто з експертів сподівається, що вибори в Маріуполі
відбудуться саме 15 листопада, але навіть якщо і відбудуться, то це буде
привід для судових позовів. Про це говорять, зокрема, і в громадянській
мережі «Опора». Координатор цієї організації О. Айвазовська переконана,
що місцеві вибори в Маріуполі неможливо провести до кінця 2015 р. «Заяви
щодо того, що до Нового року можна організувати вибори в Маріуполі
повторно або до другого туру, сьогодні є лише заявами, яким юридично
немає практичного застосування», – заявила вона.
За її словами, Верховна Рада повинна призначити позачергові вибори, на
що потрібен час. «Чому до Нового року ми не встигаємо? Тому що, поперше, буде деякий час тривати розслідування. По-друге, парламент повинен
зібратися і почати нарешті працювати. По-третє, є регламент, який визначає,
коли має бути перше читання, друге, коли підпише Президент», – наголосила
О. Айвазовська. При цьому вона зауважила, що не бачить політичної волі
для організації виборів в Маріуполі та Красноармійську. «Ніхто не буде з
цим поспішати. Це мій прогноз. Він може не збутися, але всі факти говорять
про те, що вибори до Нового року навряд чи вдасться організувати. Тому що
у нас є другий тур – 15 листопада. Виборчий процес триває 50 днів, ми не
встигаємо до Нового року», – зазначила О. Айвазовська.
Комітет виборців України (КВУ) також закликає провести вибори в
Маріуполі на початку 2016 р. Про це заявив генеральний директор КВУ
О. Кошель. «Необхідно відповідно до чинного законодавства провести
повторні вибори в Маріуполі в 10-денний період часу для оголошення
виборів, 60-денний час відведено на виборчий процес і орієнтовно на початок
2016 р. провести вибори в місті Маріуполі», – вважає О. Кошель.
Аналітики «Опори» і КВУ вважають, що права громадян-мешканців
Маріуполя та Красноармійська мають бути уповні забезпечені Верховною
Радою України. До виборчого ж законодавства потрібно внести відповідні
зміни для створення належних умов участі громадян у реалізації місцевого
самоврядування. Адже ситуація, яка склалася в Маріуполі та
Красноармійську, не є унікальною порівняно з іншими містами чи регіонами
України, у яких також виникли проблеми з виготовленням виборчих
бюлетенів та з їх отриманням від підприємств-виготовлювачів. Але, на
відміну від аналогічних ситуацій, відповідні перешкоди, наприклад, у
Маріуполі не були вирішені в законний спосіб.
Аналітик ГМ «Опора» О. Клюжев вважає, що події в Маріуполі та
Красноармійську пов’язані з політичним протистоянням. Одна сторона
обрала стратегію затягування в питанні про бюлетені, інша – шлях звернення
не до суду, а до ЦВК. «У ЦВК, у свою чергу, вирішили припинити
повноваження тих членів комісії, які затягували процес прийняття рішень
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про виготовлення виборчих бюлетенів. Так, у Маріуполі проголосували лише
сім членів комісії. Хоча це був і не повний склад комісії, проте більша його
частина», – зазначив аналітик.
На його думку, такий формат голосування спричинив новий політичний
конфлікт. Одна сторона в комісії пов’язана з Опозиційним блоком, партією
«Нова держава» та іншими політичними силами. Друга – місцеві організації
партій, які входять у парламентську коаліцію: «Батьківщина», «БПП
“Солідарність”», «Самопоміч». «Політичне протистояння цих конкуруючих
сторін і призвело до зриву виборів у Маріуполі. Цьому процесу також
посприяли некоректні політичні заяви про те, що в комісіях у Маріуполі та
Красноармійську більшість мав Опозиційний блок. Та більшість у комісіях
якраз мали парламентські партії», – наголосив О. Клюжев.
За його словами, конфлікт загострився, коли комісія вирішила не
передавати виборчі бюлетені до дільниць, на підставі судового рішення, за
яким їх не міг друкувати відповідний підприємець. Але суд не забороняв
передачу бюлетенів, хоча і визнав приватного підприємця неналежним
суб’єктом. «Щось подібне відбувалося у всіх регіонах. Але там вплив
політичних сил на членів виборчої комісії був не настільки потужний. На
жаль, у Маріуполі та Красноармійську політика вийшла на перший план, а
посадові обов’язки не виконувалися», – вважає аналітик.
Голова ради Українського незалежного центру політичних досліджень
Ю. Тищенко, відповідаючи на запитання журналістів, кому може бути
вигідний зрив виборів у Маріуполі, зазначила, що багато сторін можуть бути
зацікавлені в цьому. «Було багато заяв різних посадовців з різних боків про
те, що вибори на тих територіях проводити, м’яко кажучи, не потрібно.
Можуть бути зацікавлені представники Опозиційного блоку, бо вони
розуміють, що це вже не буде 99,9 % присутності в органах самоврядування.
Зацікавленими можуть бути представники бізнесу, які в тому ж Маріуполі
володіють 99 % активів», – вважає експерт.
Щодо дати проведення виборів у Маріуполі, то, на думку експерта, це
питання значною мірою політичне. Ще один нюанс у ситуації, яка виникла,
пов’язаний з виборами міського голови Маріуполя. Ніхто не може
гарантувати, що вони відбудуться в один тур, а отже, виникає питання: коли і
на яких підставах проводити другий тур? Цю проблему також треба буде
розв’язувати. «Треба зазначити, що Маріуполь – це дуже делікатне питання.
Саме до ситуації в цьому місті сьогодні прикута увага не тільки з точки зору
України, а й демократичних міжнародних організацій», – зазначила
Ю. Тищенко.
За її словами, опоненти діючої влади акцентують увагу на
неспроможності України організувати вибори. Тобто перевибори треба
проводити за наявності міжнародних спостерігачів, за наявності прозорості
безпосередньо процесу виборів.
Глава Єдиного координаційного центру «Донбас» О. Сааякян покладає
провину за зрив виборів на владу. При цьому він наголошує, що в цьому
випадку після зриву виборів у місті варто говорити про те, що Маріуполь не
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просто втратив свого «господаря», а про те, що це прецедент об’єднання.
Представники політичних сил і громадянського суспільства Маріуполя
об’єдналися для того, щоб не допустити фальсифікацій. «Вони не змогли
відстояти демократичних виборів, але вони відстояли в цілому демократію та
не допустили сфальсифікованих виборів у Маріуполі. Це показує, що люди
не згодні давати капітал лояльності місцевим елітам», – наголосив експерт.
На його думку, ця ситуація показала, що центральна влада з тих чи
інших причин не впливала на ситуацію та не впоралася з проведенням
виборів у Маріуполі й деяких інших містах Донецької області. «Звичайно, це
неприпустима ситуація за формою, тому що вибори мали відбутися. Це
прифронтові території і на них звертає увагу не лише Україна, а й світова
спільнота. Україна мала показати свою спроможність як на внутрішньому
просторі, так і на зовнішньому. Саме від ефективності влади на цих
територіях залежить її легітимність і кредит довіри різних сторін», – вважає
О. Сааякян.
У свою чергу політтехнолог Т. Березовець вважає, що перед тим, як
проводити місцеві вибори в Маріуполі, потрібно покарати причетних до
захоплення міста сепаратистами. «Місцеві вибори в Маріуполі не потрібно
проводити зараз. Адже там не покарані ті, хто був причетний до захоплення
міста сепаратистами. Зокрема, це діючий міський голова. За таких умов
проведення голосування просто легалізує у владі злочинців. В ідеальному
випадку, вибори в Маріуполі треба провести після повного очищення
політикуму міста від сепаратистів», – зазначив Т. Березовець.
Проте найбільш радикальну точку зору оприлюднив лідер «Правого
сектору» народний депутат Д. Ярош, який закликав Президента України П.
Порошенка спочатку провести необхідні реформи, а вибори в Маріуполі
перенести на 2017 р. Щоправда, чому саме це має зробити Президент
України, Д. Ярош не пояснив. Адже проведення реформ і проведення
виборів, у першу чергу, залежить від Верховної Ради, уряду і ЦВК.
Але Д. Ярош більше покладається на Президента. При цьому він вважає,
що ситуація з виборами в Маріуполі – один з головних викликів для України.
На думку Д. Яроша, існують два шляхи для вирішення ситуації в цьому місті
з виборами. Зокрема, можна виконати те, чого вимагають від Президента
України США, Німеччина та представники деяких інших країн, і провести
вибори 15 листопада цього року. Але Д. Ярош переконаний, що є інша
можливість, яка полягає в тому, щоб «дати регіону шанс на видужання».
Призначити вибори на більш пізній час та спробувати провести певні
реформи в регіоні. «Використати ситуацію, яка склалася в Маріуполі, як
“дорожню карту”, як своєрідний експеримент, на прикладі якого розробити
сценарій щодо подальшої соціалізації на даний час окупованої території
Донбасу. Для прийняття рішення вивчити ситуацію в місті, без фальшивих
шаблонів та облудних гасел, дивлячись правді у вічі», – зазначив лідер
«Правого сектору».
Він також заявив, що реальними причинами зриву виборів у Маріуполі
були не технічні питання місця друку бюлетенів чи протести проти
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можливих фальсифікацій. «Не треба мати ілюзій щодо можливості швидкого
перепроведення виборів. Слід усвідомлювати, що навіть формування іншого
складу комісій, привезення бюлетенів навіть з водяними знаками,
забезпечення проведення голосування в день виборів не гарантує проведення
підрахунку голосів, доставку бюлетенів до комісій, визнання комісіями їхніх
результатів і таке інше. Варіантів дій у патріотів більш ніж достатньо, щоб не
допустити поразки України. Бо Україна, а не вибори понад усе», – наголосив
Д. Ярош.
При цьому він нагадав, що довкола міста у великій кількості зосереджені
добровольчі підрозділи, а також батальйони МВС, Міністерства оборони та
Нацгвардії, які приїхали захищати Україну. «Вони не сидітимуть, склавши
руки, дивлячись, як київські можновладці спихують місто у ДНР. ДУК “ПС”,
“Азов”, “Донбас” тут для захисту України, а не виборів», – попередив
Д. Ярош.
Подібні заяви не принесуть стабільності в регіоні, вибори
демократичнішими не стануть. Щодо термінів і можливості їх проведення в
Маріуполі, то все залежатиме від рішення народних депутатів та позиції
місцевої громади (Роботу написано з використанням інформації таких
джерел: Порошенко наказав розслідувати обставини зриву виборів у
Маріуполі
//
http://espreso.tv/news/2015/10/25/poroshenko_nakazav_rozsliduvaty_obstavyny_
zryvu_vyboriv_u_mariupoli. – 2015. – 25.10; За фактом зриву виборів у
Маріуполі
порушено
кримінальну
справу
//
http://espreso.tv/news/2015/10/27/za_faktom_zryvu_vyboriv_u_mariupoli_porus
heno_kryminalnu_spravu. – 2015. – 27.10; КВУ пропонує перенести вибори в
Маріуполі
на
початок
2016
року
//
http://espreso.tv/news/2015/10/26/kvu_proponuye_perenesty_vybory_v_mariupol
i_na_pochatok_2016.
–
2015. – 26.10; ОПОРА: выборы в Мариуполе
невозможно провести до конца года // http://elections.rbc.ua/rus/news/oporavybory-mariupole-nevozmozhno-provesti-1445784414.html. – 2015. – 25.10;
Скандальні невибори в Маріуполі: чому не відбулося голосування та чи
«зливають» місто Ахметову // http://tsn.ua/politika/skandalni-nevibori-vmariupoli-chomu-ne-vidbulosya-golosuvannya-ta-chi-zlivayut-misto-ahmetovu520396.html. – 2015. – 25.10; Головним винуватцем зриву виборів у
Маріуполі
є
Охендовський,
–
Шкіряк
//
http://espreso.tv/news/2015/10/27/golovnym_vynuvatcem_zryvu_vyboriv_u_mari
upoli_ye_okhendovskyy_shkyryak. – 2015. – 27.10; Местные выборы. Точка
кипения – Мариуполь // http://glavcom.ua/articles/34192.html. – 2015. – 26.10;
Після зриву виборів у Маріуполі у Донбасу більше немає «господаря» –
експерт // http://www.slovoidilo.ua/2015/10/27/pogljad/polityka/pislya-zryvuvyboriv-u-mariupoli-u-donbasu-bilshe-nemaye-hospodarya-ekspert. – 2015. –
27.10; Хто зацікавлений у зриві виборів в Маріуполі. Думка експерта //
http://newsradio.com.ua/2015_10_26/Hto-zac-kavlenij-u-zriv-vibor-v-v-Marupol-Dumka-eksperta-2184. – 2015. – 26.10; Експерт ОПОРИ розповів про
зрив
виборів
у
Маріуполі
і
Красноармійську
//
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http://regionews.ua/news/143974. – 2015. – 26.10; Вибори в Маріуполі та
Красноармійську 15 листопада – цілком реальні – Охендовський //
http://www.radiosvoboda.org/content/news/27349709.html. – 2015. – 6.11;
Вибори
у
Маріуполі
зараз
не
потрібні,
–
політолог
//
http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1564991. – 2015. – 25.10).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман наголошує на
спроможності українського парламенту консолідуватися та ухвалити
необхідні для європейської інтеграції рішення. Про це він заявив під час
зустрічі з високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової
політики, віце-президентом Європейської комісії Ф. Могеріні.
В. Гройсман підкреслив, що Верховна Рада продовжує роботу над
створенням законодавчої бази для здійснення внутрішніх реформ, а також на
виконання Угоди про асоціацію Україна – ЄС і Плану дій щодо лібералізації
візового режиму.
Керівник парламенту також заявив, що Україна віддана виконанню
мінських домовленостей, але Росія продовжує політику «контрольованої
ескалації ситуації на Донбасі» – тому санкції проти неї необхідно зберегти
доти, доки російська сторона не виконає в повному обсязі власні
зобов’язання в рамках мінського процесу.
У свою чергу Ф. Могеріні зазначила, що її візит відбувається
напередодні розгляду у Верховній Раді важливих для українських громадян
рішень. Вона назвала «спільним порядком денним» України та Євросоюзу
питання щодо виконання мінських домовленостей та лібералізації візового
режиму. У цьому контексті Ф. Могеріні висловила думку, що для громадян
України є надзвичайно важливим ухвалення антикорупційних законів.
Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики
зазначила, що у ЄС підтримують конституційну реформу в частині
децентралізації та реформи судочинства.
Народні депутати України – представники депутатських фракцій і груп,
які взяли участь у зустрічі, зазначали, що візит високого представника ЄС
напередодні важливих голосувань у парламенті є свідченням підтримки
України та процесу внутрішніх реформ з боку ЄС. Наголошувалося на
необхідності посилення тиску на Російську Федерацію та збереження
відповідних санкцій з метою спонукання Росії до безумовного виконання
мінських домовленостей.
На думку народних депутатів, питання європейської інтеграції та миру
на Сході України є пріоритетними як для України, так і для країн Євросоюзу.
Підсумовуючи, керівник парламенту зазначив, що Україна та її
парламент переживають «надзвичайно важливий період». В. Гройсман
зазначив, що для України «дуже важливі спільні з ЄС пріоритети». У цьому
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контексті серед першочергових завдань В. Гройсман назвав ухвалення
антикорупційних законів, завершення конституційної реформи в частині
децентралізації та судової реформи.
«Думаю, завтра (10 листопада. – Прим. ред.) ми проявимо політичну
зрілість і проголосуємо за “безвізові” закони», – сказав він.
Голова Верховної Ради також подякував інституціям ЄС за увагу до
реформи з децентралізації, зазначивши, що закріплення на конституційному
рівні відповідних змін позитивно позначиться на створенні умов для
розвитку економіки. «Хочу підкреслити нашу відданість європейським
цінностям, ми далі працюватимемо над пошуком спільних рішень,
необхідних для європейської інтеграції України», – заявив В. Гройсман
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 9.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман планує створити робочу
групу для опрацювання проектів фіскальної реформи.
«Є очевидним, що якщо ми системно не втрутимося у роботу над
податковою реформою, навряд чи зможемо знайти порозуміння між двома
проектами», – сказав В. Гройсман, підбиваючи підсумки засідання
погоджувальної ради в понеділок, 9 листопада.
Тому, сказав керівник парламенту, буде створено робочу групу, до
складу якої увійдуть народні депутати й експерти, яка «по пунктах
працюватиме над тим варіантом, який може бути прийнятним». «Наша
відповідальна позиція як людей, що мають проєвропейські погляди, полягає
у тому, що ми маємо це робити спільно і у координації з нашими
міжнародними партнерами», – наголосив В. Гройсман, не виключивши, що
до цього пакета можуть увійти й інші законопроекти, які регулюють сферу
оподаткування. «Треба комплексно і системно визначатися з цими
питаннями. Думаю, що ми зможемо знайти спільну мову і працювати», –
сказав
він
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман закликає депутатів до
плідної роботи заради ухвалення важливих законодавчих актів. «Маємо
не тільки обговорювати питання, а маємо їх приймати, – заявив В. Гройсман,
відкриваючи засідання погоджувальної ради в понеділок, 9 листопада. –
Тому розраховую, що всі політичні чвари або розбіжності у політичних
поглядах не будуть негативно впливати на нашу системну роботу у залі
парламенту».
В. Гройсман наголосив, що нинішній пленарний тиждень є «надзвичайно
відповідальним». Зокрема, нагадав керівник парламенту, на минулому тижні
для забезпечення результативного голосування було прийнято рішення щодо
перенесення розгляду пакета законопроектів на виконання Плану дій щодо
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лібералізації візового режиму на 10 листопада. Також народним депутатам
буде запропоновано розглянути законопроекти про зменшення ренти на газ,
продовження мораторію на землю, а також питання стосовно проведення
виборів у Маріуполі.
В. Гройсман зазначив, що раніше дав доручення профільним комітетам
невідкладно провести засідання та підготувати проекти «безвізових» законів
до другого читання. «Я би просив голів комітетів дуже відповідально до
цього поставитися, оскільки вся країна очікує на прийняття цих важливих
рішень», – сказав Голова Верховної Ради.
В. Гройсман також повідомив, що на розгляд депутатів буде винесено
важливий законопроект, який стосується розвитку освітянської сфери, – про
науково-технічну діяльність. «На базі комітету проведено достатньо
системна робота, і я б дуже хотів, щоб у вівторок ми це питання розглянули і
ухвалили», – додав він.
У четвер, сказав В. Гройсман, планується розглянути близько
40 законопроектів, пов’язаних з економічним розвитком і дерегуляцією. «Я
сподіваюся, що ми дуже ефективно будемо працювати, щоб їх прийняти,
адже розвиток економіки – один з найважливіших пріоритетів і викликів», –
зазначив керівник парламенту, додавши, що такі «тематичні дні розвитку
економіки» планується проводити регулярно (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.11).
***
Дострокові парламентські вибори можуть спричинити загострення
і дестабілізацію ситуації в країні. Про це заявив Голова Верховної Ради
України В. Гройсман, відповідаючи в неділю, 8 жовтня, на запитання
журналістів у Житомирі.
«Я думаю, що питання позачергових виборів до Верховної Ради зараз не
стоїть на порядку денному, – зазначив В. Гройсман – Позачергові вибори
можуть стати ще одним кроком до загострення і дестабілізації ситуації в
країні». Голова Верховної Ради зауважив, що «процес взаємодії у парламенті
є достатньо складним», при цьому висловив думку, що «у рамках коаліції є
резерви, щоб побудувати якісну роботу». «Думаю, що у всіх сьогодні є
можливості запропонувати суспільству чіткий план дій на наступний рік і
взяти на себе відповідальність у рамках чинної коаліції і чинної Верховної
Ради», – наголосив він (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.11).
***
Мораторій на продаж землі має бути продовжено, допоки не будуть
законодавчо закріплені зрозумілі й прозорі правила поводження із землею.
«Не можна продавати землю до тих пір, поки не буде зрозумілих, якісних
європейських правил поводження з землею і не буде дотримано право
власників на вільне і безпечне розпорядження нею», – заявив Голова
Верховної Ради України В. Гройсман в інтерв’ю парламентському
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телеканалу «Рада» в п’ятницю, 6 листопада.
«Якщо цього немає, то який має бути продаж землі?» – запитав
В. Гройсман. За його словами, «величезний ризик полягає у тому, що
наявність вільного ринку земель може зробити українців, які володіють
землею, бідними». «Дуже важливо не повторити помилок так званої
“ваучерної” приватизації, коли окремі люди стали мільярдерами, а люди
залишилися без своїх інтересів, – наголосив В. Гройсман. – Тоді можна
переходити до розгляду питання продажу землі. Зараз – тільки мораторій»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 6.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман наполягатиме на
якомога скорішому проведенні місцевих виборів у тих населених пунктах
Донбасу, де вони не відбулися 25 жовтня. «Кожен громадянин України має
святе право – право вибору, і дуже важливо, щоб влада була здатна
забезпечити право вибору демократично, відкрито і без будь-яких перешкод,
– заявив В. Гройсман. – Моя позиція полягає у тому, що вибори мають бути
призначені якомога швидше». В. Гройсман зазначив, що питання про
призначення дати місцевих виборів у тих населених пунктах Донбасу, де
вони не відбулися 25 жовтня, зокрема і в Маріуполі, має бути розглянуто
Верховною Радою. «Я буду закликати колег підтримати проведення виборів
до місцевих органів влади у цих містах. Це питання стоїть на вівторок у
порядку денному. Я вважаю, що ніхто не має права забирати у людей
можливість або право голосувати за свою владу, особливо місцеву», – сказав
він.
За словами керівника парламенту, зареєстровано один законопроект і
одна постанова з цього питання. «Під час підготовки до голосування
подивимося, які будуть висновки комітету, які будуть думки депутатів. Саме
головне, щоб технічно можливо було організувати вибори на цій території,
але я вважаю, що якомога раніше», – сказав він (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 6.11).
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання
рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною Плану дій щодо
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно
уточнення підслідності органів досудового розслідування».
Законодавчий акт спрямований на виконання рекомендацій
Європейського Союзу щодо запобігання організованій злочинності та
боротьби з нею в частині чіткого розмежування підслідності кримінальних
правопорушень між органами досудового розслідування й обмеження
повноважень Служби безпеки України з досудового розслідування
кримінальних правопорушень здійсненням кримінального провадження щодо
злочинів у сфері національної безпеки та оборони й пов’язаних з тероризмом.
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Законом внесено зміни до ст. 216 Кримінального процесуального
кодексу України, якими:
– обмежено Службу безпеки України повноваженнями щодо здійснення
досудового розслідування злочинів у сфері національної безпеки й оборони
та пов’язаних з тероризмом (ст. 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 201,
258–258-5, 265-1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 359, 422 Кримінального кодексу
України);
– конкретизовано підслідність злочинів органам Державного бюро
розслідувань, наділивши їхніх слідчих повноваженнями щодо досудового
розслідування:
а) вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне
становище відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про державну службу»,
особами, посади яких віднесено до І–ІІІ категорій посад державних
службовців, суддями, прокурорами та працівниками правоохоронних органів,
крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до
підслідності Національного антикорупційного бюро України згідно з ч. 5 цієї
статті;
б) вчинених службовими особами Національного антикорупційного
бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури,
крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до
підслідності
підрозділу
внутрішнього
контролю
Національного
антикорупційного бюро України згідно з ч. 5 цієї статті;
в) проти встановленого порядку несення військової служби (військові
злочини), крім злочинів, передбачених ст. 422 Кримінального кодексу
України» тощо.
3аконом п. 1 розд. XI «Перехідні положення» викладено в редакції,
згідно з якою «до дня введення в дію положень частини четвертої статті 216
цього Кодексу повноваження щодо досудового розслідування здійснюють
слідчі органів прокуратури, які користуються повноваженнями слідчих,
визначеними цим Кодексом, – щодо злочинів, передбачених частиною
четвертою статті 216 цього Кодексу.
Після введення в дію положень частини четвертої статті 216 цього
Кодексу кримінальні провадження, розпочаті слідчими органів прокуратури,
у тримісячний строк передаються слідчими цих органів відповідному органу
досудового розслідування з урахуванням підслідності, визначеної цим
Кодексом.
До дня введення в дію частини п’ятої статті 216 цього Кодексу
повноваження щодо досудового розслідування передбачених нею злочинів
здійснюють слідчі органів прокуратури, які користуються повноваженнями
слідчих, визначеними цим Кодексом.
Після введення в дію частини п’ятої статті 216 цього Кодексу матеріали
кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснюється
органами прокуратури, передаються слідчими органів прокуратури
Національному антикорупційному бюро України».
Згідно з «Прикінцевими положеннями» цей Закон набирає чинності з
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дня, наступного за днем його опублікування.
Кримінальні провадження, розпочаті слідчими органів внутрішніх справ,
безпеки та прокуратури до дня набрання чинності цим Законом, у
тримісячний термін передаються слідчими цих органів відповідним органам
досудового розслідування з урахуванням підслідності, визначеної
Кримінальним процесуальним кодексом України.
Законопроект зареєстровано за № 2542а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань
накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при
його застосуванні».
Законодавчим актом удосконалено положення Кримінального
процесуального кодексу України щодо накладення та підстав арешту майна,
відшкодування шкоди, завданої протиправними діями підозрюваного,
обвинуваченого, унеможливлення недобросовісного використання наявних
законодавчих механізмів для уникнення конфіскації майна, спеціальної
конфіскації або відшкодування завданої шкоди, у тому числі в разі
задоволення цивільного позову, забезпечення застосування заходів
кримінально-правового характеру до юридичної особи, а також підвищення
ефективності проведення спеціального досудового розслідування.
Відповідні зміни внесено до ст. 170–173, 236, 2971 КПК.
Законопроект зареєстровано за № 2540а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Кримінального кодексу України щодо вдосконалення інституту
спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її
застосуванні».
Законодавчим актом ч. 4 ст. 962 викладено в редакції, згідно з якою
«гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських
рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше
майно, зазначені в цій статті, передані особою, яка вчинила злочин,
передбачений цим Кодексом, третій особі, яка отримала чи придбала у
підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно, одержане
злочинним шляхом, у випадках, передбачених частиною першою статті 961
цього Кодексу, безоплатно або в обмін, на суму, значно нижчу ринкової
вартості, або знала чи повинна були знати, що мета такої передачі –
уникнення конфіскації або спеціальної конфіскації, підлягає спеціальній
конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в
судовому порядку на підставі достатності доказів.
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Спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке
перебуває у власності добросовісного набувача».
Законопроект зареєстровано за № 2541а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.11).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України (щодо
негайного розгляду судами позовів про примусове видворення або щодо
затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового
видворення іноземців та осіб без громадянства або забезпечення передачі
іноземців та осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів
про реадмісію)».
Метою законопроекту є забезпечення виконання п. 34 Національного
плану заходів з виконання другої фази Плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 805-р,
для вдосконалення нормативно-правової бази з питань ефективного
управління міграцією та протидії нелегальній міграції.
Законопроектом пропонується передбачити негайний розгляд місцевими
загальними судами як адміністративними судами адміністративних справ про
примусове видворення або щодо затримання з метою ідентифікації та
забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без громадянства.
Відповідні зміни пропонується внести до п. 6 ч. 1 ст. 18, ч. 1 і 2 ст. 183-5,
п. 5 ч. 2 ст. 256 Кодексу адміністративного судочинства України.
Законопроект зареєстровано за № 3154 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо діяльності Національної
поліції».
Законодавчим актом приведено законодавство України у відповідність
до Закону України «Про Національну поліцію».
Законом внесено відповідні зміни до деяких законодавчих актів України.
Документом замінено у відповідних законодавчих актах слова «міліція»
на «Національна поліція», «осіб начальницького та рядового складу органів
внутрішніх справ» на «поліцейських, осіб начальницького та рядового
складу» тощо.
Законопроект зареєстровано за № 3387 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону
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України “Про Національну поліцію”».
Законодавчим актом передбачено приведення законодавства України у
відповідність до Закону України «Про Національну поліцію».
Відповідні зміни внесено до деяких законодавчих актів України.
Закон прийнято з доповненням, яким у зв’язку з прийняттям Закону
України «Про Національну поліцію» та втратою 7 листопада 2015 р. чинності
Закону України «Про міліцію», на який покладаються окремі норми Закону
України «Про Національне антикорупційне бюро України», у Законі України
«Про Національне антикорупційне бюро України» в п. 15 ч. 1 ст. 17 та у ч. 1
ст. 18 слово «міліцію» замінено словами «Національну поліцію».
Закон прийнято з поправками, згідно з якими дія цього Закону також
поширюється на працівників Державної фіскальної служби та Державної
служби охорони.
Документ зареєстровано за № 3225 (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.11).
***
Ю. Тимошенко со своей фракцией 6 ноября покинула сессионный зал,
а из БПП ушло три депутата.
Как только начался час вопросов к правительству, фракция
«Батьківщина» покинула сессионный зал. Как сообщалось ранее, в партии
«Батьківщина» заявили, что фракция не будет принимать участия в
заседаниях ВР, пока народный депутат А. Тетерук (фракция «Народный
фронт») не сложит с себя депутатские полномочия.
Кроме того, в пятницу (6 ноября) три народных депутата вышли из
состава парламентской фракции «Блок Петра Порошенко».
Согласно объявлениям, сделанным вице-спикером А. Парубием на
заседании парламента в пятницу, народные депутаты-мажоритарщики
А. Шевченко, Е. Рыбчинский и Т. Батенко вышли из фракции «Блока Петра
Порошенко».
Кроме того, нардеп М. Ланьо, который был избран по мажоритарному
округу № 70, покинул депутатскую группу «Воля народа».
Таким образом, в «Воле народа» остается 19 парламентариев, а в партии
«Блок Петра Порошенко» – 139 народных депутатов (Четверта Влада
(http://4vlada.net). – 2015. – 6.11).
***
Руководитель фракции «Батьківщина» Ю. Тимошенко заявила, что
ее политическая сила не собирается выходить из коалиции, поскольку в
Украине идет борьба против российского агрессора, сообщает прессслужба партии.
«Мы – ответственная политическая сила. Я хочу остановить все
провокационные разговоры о том, что “Батьківщина” выйдет из коалиции.
Пока в Украине война на восточных границах, “Батьківщина” никуда из
коалиции выходить не будет», – заявила Ю. Тимошенко в программе
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«Подробности
недели»
на
телеканале
«Интер»
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3586992-tymoshenko-batkyvschyna-nesobyralas-vykhodyt-yz-koalytsyy).
Председатель партии «Батьківщина» также заявила, что во вторник,
10 ноября, фракция обязательно будет голосовать за «евроинтеграционные
законы» и добиваться принятия двух проектов постановлений, внесенных
женщинами парламента: об обращении к Генпрокурору с просьбой внести
представление на снятие депутатской неприкосновенности с представителя
«Народного фронта» А. Тетерука и обращение к нему о добровольном
сложении депутатского мандата из-за поведения несовместимого со званием
народного депутата.
Она напомнила, что депутат от партии «Батьківщина» А. Кужель
находится в больнице с сотрясением мозга после того, как в четверг,
5 ноября, ее ударил депутат А. Тетерук (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 9.11).
***
У Верховній Раді України відбувся семінар-круглий стіл з питань
державної допомоги в контексті Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом.
Круглий стіл за участі народних депутатів, представників
Антимонопольного комітету, українських та закордонних експертів відбувся
9 листопада. Головною темою обговорення було приведення у відповідність
до вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС системи надання
державної допомоги підприємствам. А саме забезпечення прозорості
витрачання державних коштів, створення реєстру надавачів державної
допомоги і його доступності для громадськості, напрацювання нормативних
актів, які визначають, що є державною допомогою і що не можна віднести до
цієї категорії. Очікувані наслідки реформи надання державної допомоги –
деолігархізація економіки та збільшення залучення малих і середніх
підприємств до отримання державної допомоги та отримання контрактів на
державні замовлення.
«Завдання української влади в існуючих кризових економічних умовах –
якнайшвидше налагодити комплексну систему надання державної підтримки
передусім малому та середньому бізнесу, виробникам, експортерам. Перейти
від компенсаторних до стимулюючих механізмів підтримки і забезпечити їх
ефективність, з одного боку, та відповідність Директивам ЄС – з іншого», –
наголосив В. Галасюк, головуючий на круглому столі, голова Комітету з
питань промислової політики та підприємництва, заступник голови
української частини Парламентського комітету асоціації.
В. Галасюк також поінформував, що на четвер, 12 листопада, у
Верховній Раді заплановано розгляд законопроекту про створення експортнокредитного агентства, яке на прозорих і конкурентних умовах надаватиме
фінансову й технічну допомогу різним підприємствам, зокрема приватним,
малим і середнім компаніям для виходу на зовнішні ринки з українською
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продукцією.
О. Семерак, голова української частини Парламентського комітету
асоціації, зазначив: «Ми маємо закласти таку систему державної допомоги,
яка є в ЄС – взяти за зразок цілісну модель і почати її застосовувати, а не
вносити точкові зміни у законодавство. І цю модель прописано в Угоді про
асоціацію між Україною та ЄС».
Державний уповноважений Антимонопольного комітету України А.
Артеменко розповіла про завдання АМКУ в реформуванні системи
державної допомоги: «Необхідно провести повну інвентаризацію усієї
системи надання державної допомоги: хто і скільки отримував, створити
реєстр усіх структур, що надають державну допомогу, розробити і
запровадити конкурсну процедуру надання державної допомоги, визначити
форми і критерії державної допомоги і роз’яснити ці норми всім, кого це
стосується у держслужбі й бізнесі».
Член Комітету з економічної політики В. Пташник сказала, що успішна
реформа системи надання державної допомоги приведе до деолігархізації
української економіки: «Вплив олігархів на економіку України досі є
величезним, але впровадження інституту державної допомоги за
європейськими стандартами допоможе подолати руйнівний вплив олігархів –
їхні підприємства не зможуть, як раніше, непрозоро отримувати мільярдні
суми у якості державної допомоги, за які нема ніяких звітів і нема
економічного ефекту. Провідна роль у цій реформі в Антимонопольного
комітету. АМКУ має провести ґрунтовну реформу своїх підрозділів,
залучити висококваліфікованих фахівців і забезпечити повну прозорість
витрачання бюджетних коштів у формі державної допомоги підприємствам».
Керівник Проекту ЄС «Гармонізація систем конкуренції, державної
допомогти та державних закупівель України зі стандартами ЄС» Ю. Стюарт
озвучив завдання для Верховної Ради в реформі державної допомоги:
«Українські парламентарі мають протягом 2015–2016 рр. ухвалити 20
законодавчих ініціатив, що реформують систему державної допомоги і
державних закупівель».
Круглий стіл організовано за підтримки Комітету з питань промислової
політики і підприємництва та української частини Парламентського комітету
асоціації. Серія круглих столів у рамках проекту «Рада за Європу»
впроваджується Лабораторією законодавчих ініціатив і фінансується
Європейським Союзом (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.11).
***
9 листопада відбулася спільна нарада Комітету з питань
промислової політики та підприємництва та Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України.
Під час виступу міністр економічного розвитку і торгівлі України
А. Абромавичус нагадав учасникам обговорення про мету зібрання. «За
результатами наради ми маємо розробити свого роду “дорожню карту” і
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визначитися, які законодавчі ініціативи ми підтримуємо, а що потрібно
доробити», – зазначив він.
Перший заступник міністра Ю. Ковалів наголосила на важливості участі
в обговоренні представників бізнесу: «Ключова задача цих механізмів –
індустріальних парків та економічних зон – залучити інвестора і дати йому
той пакет, який для нього буде комфортний для того, щоб запустити в
Україні своє виробництво».
Голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва
В. Галасюк зазначив, що для того, аби індустріальні парки запрацювали,
потрібні, по-перше, чіткі «правила гри», які планується запровадити
проектом закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо зняття регуляторних бар’єрів для розвитку мережі індустріальних
парків в Україні)» № 2844, що очікує другого читання. Другою складовою, за
словами народного депутата, мають бути фіскальні стимули, які
пропонується забезпечити стимулюючим пакетом законопроектів, до якого
входить проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України
щодо розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення
інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки» № 2554а
та проект закону «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
розвитку вітчизняного виробництва шляхом стимулювання залучення
інвестицій в реальний сектор економіки через індустріальні парки» № 2555а.
«Встановивши чіткі “правила гри”, достатньо ліберальні, відкриті,
ринкові, законопроектом № 2844 та математично захистивши навіть від
потенційної можливості податкових втрат, ми запустимо цей механізм і
зробимо його роботу максимально ефективною», – пояснив В. Галасюк,
надаючи позитивний прогноз щодо голосування з цього пакета
законопроектів.
В. Галасюк запропонував за прикладом Туреччини включити режим
максимального сприяння розвитку індустріальних парків за всіма ключовими
напрямами: фіскальним, регуляторним та інфраструктурним. Голова комітету
зазначив, що «у Туреччині резиденти промислових парків купують
електроенергію на 30 % дешевше, ніж на ринку. Вже не кажу про ready to use
infrastructure та ефективність регуляторних процедур».
В. Галасюк погодився з позицією міністерства стосовно того, що
індустріальні парки не є панацеєю для індустріального розвитку, та
запропонував спільно напрацьовувати законопроект щодо реабілітації
існуючих виробничих потужностей (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.11).
***
Члени Комітету у закордонних справах провели зустріч з
депутатами парламенту Королівства Швеція.
Під час зустрічі українська сторона поінформувала іноземних гостей та
дипломатів про поточні політичні події в Україні в контексті протистояння
російській агресії, реалізації важливих внутрішніх реформ і європейської
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інтеграції, безпекову ситуацію на Сході України, стан імплементації
мінських домовленостей, розвиток внутрішньополітичної ситуації в Україні
напередодні другого туру місцевих виборів у Києві та відповідні
конституційні реформи (децентралізація влади), економічні реформи в країні
тощо. Українська сторона також зазначила, що високо цінує послідовну та
тверду підтримку України, яку демонструє Швеція як на двосторонньому
рівні, так і під час контактів з іншими державами та в міжнародних
організаціях в умовах боротьби України проти російської агресії та анексії
Криму.
Представники парламенту Швеції акцентували увагу парламентарів на
своєму намірі щодо розширення співпраці в напрямах поточного
співробітництва, зокрема, у політичній, економічній і гуманітарній сферах,
відзначили важливість співпраці на рівні відповідних комітетів. Сторони
наголосили на важливості відновлення та збереження територіальної
цілісності України, наданні підтримки в процесі децентралізації влади
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 9.11).
***
Член постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській
асамблеї ЧЕС І. Кириленко виступив під час спільного засідання
Комітету старших посадових осіб ОЧЕС та Постійного комітету
ПАЧЕС.
Спільне засідання Комітету старших посадових осіб ОЧЕС та
Постійного комітету ПАЧЕС відбулося 5 листопада 2015 р. у м. Стамбул.
І. Кириленко від імені України привітав прийняття в червні цього року
Радою міністрів закордонних справ країн-членів ЧЕС документа «Спільний
план дій з посилення співробітництва між ОЧЕС та ПАЧЕС на 2016–2018
роки». Він зазначив, що ухвалення цього документа є важливим практичним
кроком на шляху посилення співробітництва між ОЧЕС і ПАЧЕС.
Парламентар висловив переконання, що Спільний план дій, погодження
якого тривало понад два роки, буде затверджено на засіданні Постійного
комітету ПАЧЕС 25 листопада 2015 р. та він набере чинності.
І. Кириленко наголосив, що «Україна чітко дотримується основних цілей
ПАЧЕС, зокрема в питанні забезпечення правової основи для всебічного
розвитку співробітництва в регіоні, сприяння національним парламентам у
справі зміцнення парламентської демократії та поваги прав людини, розвитку
економічних контактів країн-учасниць ОЧЕС (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.11).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту
прийняти за основу законопроект про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо керівництва єдиною державною
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системою цивільного захисту.
Як повідомили інформаційному управлінню в секретаріаті комітету,
законопроект (№ 3086) розроблено у зв’язку з необхідністю запровадження
інституту начальників цивільного захисту, які здійснюватимуть керівництво
єдиною державною системою цивільного захисту, її територіальними та
функціональними підсистемами та їхніми ланками, а також уточнення
функцій Кабінету Міністрів України та ДСНС України щодо керівництва
єдиною державною системою цивільного захисту.
Проектом, зокрема, пропонується встановити, що начальником
цивільного захисту України є Прем’єр-міністр України, начальником
цивільного захисту Автономної Республіки Крим – голова Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, начальником цивільного захисту області, міст
Києва та Севастополя, району, району в Києві та Севастополі – голова
відповідної місцевої державної адміністрації, начальником цивільного
захисту обласного центру, міста обласного й районного значення – міський
голова, начальником цивільного захисту центрального органу виконавчої
влади, суб’єкта господарювання – керівник органу, суб’єкта господарювання
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 9.11).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування ухвалив рішення взяти до відома
інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту використання
субвенції з державного бюджету міському бюджету Києва на виконання
функцій столиці у 2014 р.
Відповідно до рішення комітету, Кабінету Міністрів України
рекомендовано врахувати пропозиції Рахункової палати щодо необхідності
внесення змін до ст. 4 Закону України «Про столицю України – місто-герой
Київ» у частині визначення пріоритетом використання коштів субвенції на
виконання функцій столиці, розвиток столичної інфраструктури.
Представник Рахункової палати вказав, що аудитом встановлено, що
міському бюджету Києва за пропозицією Міністерства фінансів України
змінами до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»
передбачено й надано субвенцію на виконання функцій столиці в сумі
1,8 млрд грн як видатки споживання. Це рішення відповідає ст. 67
Бюджетного кодексу України та ст. 4 Закону України «Про столицю України
– місто-герой Київ», згідно з якими спрямовувати таку субвенцію можна на
всі потреби міста, проте не враховує існуючої до 2012 р. практики надання
міському бюджету Києва субвенцій на виконання функцій столиці.
За інформацією Рахункової палати, весь обсяг наданої субвенції у
2014 р. використано за напрямами, визначеними за погодженням з Київською
міською державною адміністрацією і затвердженими Постановою Кабінету
Міністрів України від 17.09.2014 р. № 452. Зокрема, 821,3 млн грн (майже
половину коштів субвенції) було використано на погашення заборгованості
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та оплату постачання бюджетним установам і комунальним підприємствам
Києва тепла, води та електроенергії; 421,2 млн грн (23,4 %) – на виплату
заробітної плати з нарахуванням працівникам цих установ; 370,3 млн грн
(20,6 %) – на обслуговування боргових зобов’язань за запозиченнями
міського бюджету.
Як зазначається в документі, через витрати тільки на видатки
споживання не завершено роботи на життєво важливих об’єктах шляхотранспортної інфраструктури, які будувалися в попередніх роках за рахунок
коштів на виконання столичних функцій, зокрема Подільського мостового
переходу через р. Дніпро та другої нитки головного міського каналізаційного
колектора. Відсутність у Державному бюджеті на 2015 рік цільового
міжбюджетного трансферту посилює ризик невиконання в поточному
бюджетному році Київською міською державною адміністрацією та
Київською міською радою столичних функцій у сфері містобудування
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 6.11).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів зустріч з високим
представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки, віцепрезидентом Європейської комісії Ф. Могеріні. «Україна залишається
високим, першим пріоритетом у зовнішній політиці Європейського Союзу»,
– наголосив за підсумками зустрічі Президент.
За час після останнього візиту Ф. Могеріні в грудні минулого року
багато чого вдалося зробити, зазначив глава держави. «Перш за все ми маємо
певний прогрес в реалізації мінських угод, який полягає в тому, що зараз у
нас є режим припинення вогню, нехай крихкий, нехай з провокаційними
обстрілами, але з 29 серпня діє режим припинення вогню. Ми майже
завершили виконання запропонованого Україною процесу відведення
артилерії, мінометів і танків, що також буде сприяти деескалації конфлікту»,
– сказав П. Порошенко.
Президент повідомив, що під час зустрічі вони з високим представником
ЄС обговорили питання політичного врегулювання ситуації, підготовки
процесу виборів на території, яка нині окупована. Детально обговорено
співпрацю та координацію щодо вирішення гуманітарних питань, звільнення
заручників, соціально-економічного розвитку цих територій.
Глава держави наголосив на тому, що ключовим елементом було і
залишається безпекова складова, виведення російських військ. «Мені було
дуже приємно почути тверду позицію віце-президента щодо санкцій, які
чітко прив’язані до імплементації мінських угод і деокупації Донбасу», –
відзначив П. Порошенко.
Президент подякував віце-президенту Європейської комісії за те, що
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вона твердо відстоює позицію необхідності повної імплементації мінських
угод, і відзначив важливу роль високого представника ЄС із закордонних
справ та політики безпеки в деескалації ситуації на Сході України.
Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки
Ф. Могеріні зазначила, що це її четвертий візит до України і другий за
останній рік. «Основна мета мого візиту в Україну, крім всіх конкретних тем,
які ми обговорили, – продемонструвати, що ситуація в Україні залишається
однією з найпріоритетніших в порядку денному Європейського Союзу», –
зазначила вона.
Ф. Могеріні відзначила прогрес у виконанні мінських домовленостей –
розпочатий процес відведення озброєння та техніки є значним досягненням
спільної роботи моніторингової місії ОБСЄ, контактної групи, зустрічі
міністрів закордонних справ «нормандського формату» та всієї міжнародної
спільноти, яка задіяна в процес мирного врегулювання ситуації на Донбасі.
Вона висловила сподівання на «здійснення подальших кроків у рамках
виконання взятих на себе усіх без виключення зобов’язань в рамках
мінського процесу – як у безпековому, так й у політичному вимірах, які
базуватимуться на українському законодавстві та міжнародних стандартах,
яких необхідно дотримуватися». При цьому вона відзначила необхідність
забезпечення доступу гуманітарних організацій та моніторингової місії
ОБСЄ до всієї окупованої території України.
Окремо обговорювалася координація дій у питанні Криму. Під час
візиту Ф. Могеріні провела зустріч з уповноваженим Президента з питань
кримськотатарського народу М. Джемілєвим (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 9.11).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з делегацією
Європейського парламенту, яка прибула до Києва для участі в другому
засіданні Парламентського комітету асоціації між Україною та
Європейським Союзом. Глава держави наголосив під час зустрічі, що
Україна наполегливо втілює в життя програму реформ відповідно до Угоди
про асоціацію з Європейським Союзом та потребує єдності й солідарності з
боку Європейського Союзу як щодо поступу реформ, так і щодо подальшого
врегулювання ситуації на Донбасі.
Глава держави подякував європейським парламентарям за послідовну
підтримку України, насамперед у відстоюванні територіальної цілісності та
суверенітету Української держави і звільненні українських громадян,
незаконно утримуваних на території Росії.
Президент особливо відзначив важливість міжнародної єдності щодо
подальшого врегулювання ситуації на Донбасі. Україна й надалі розраховує
на посилення ролі Європейського Союзу в стабілізації ситуації на Донбасі,
враховуючи миротворчий потенціал та досвід ЄС.
Глава держави та члени делегації Європейського парламенту
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обговорили прогрес України у виконанні зобов’язань у рамках Плану дій з
лібералізації візового режиму з ЄС у світлі розгляду Верховною Радою
України пакета відповідних законів, прискорення ратифікації Угоди про
асоціацію, а також підготовку до започаткування поглибленої та
всеохоплюючої зони вільної торгівлі з 1 січня 2016 р.
Євродепутати запевнили, що Європейський парламент готовий
підтримати рішення про надання Україні безвізового режиму в разі
позитивної оцінки Європейською комісією виконання Україною відповідних
рекомендацій, а також активно допомагати в контексті проведення
консультативного референдуму в Королівстві Нідерланди щодо ратифікації
Угоди про асоціацію з Україною.
Користуючись нагодою, глава Української держави вручив орден «За
заслуги» III ступеня членам делегації Європейського парламенту: депутату
Європейського парламенту, співголові Парламентського комітету асоціації
Україна – ЄС А. Пленковичу, депутатам Європарламенту П. Ауштрявічіусу
(Литовська Республіка) та М. Демесмакеру (Королівство Бельгія) за їхній
вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Української
держави, популяризацію її історичної спадщини та сучасних надбань
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 5.11).
***
Президент П. Порошенко наголошує на важливості ухвалення
Верховною Радою у вівторок, 10 листопада, законопроектів, необхідних
для запровадження безвізового режиму з боку Європейського Союзу.
Під час зустрічі зі студентами і викладачами Київського університету ім.
Т. Шевченка глава держави наголосив, що народ України виборов право на
безвізовий режим з ЄС. «Вчора (ідеться про 5 листопада. – Прим. ред.) був
фактично передостанній день. Останній день буде у вівторок», – сказав
П. Порошенко, зазначивши, що на сьогодні немає більш актуального
питання, ніж це. «Україна ніколи не мала такого високого рівня відносин з
Європейським Союзом, як зараз. Сьогодні ЄС демонструє єдність і
солідарність з Україною, – заявив глава держави. – Лідери європейських
країн в умовах, коли в Європі вірує криза мігрантів, дають потужні сигнали
українцям: ми готові надати вам безвізовий режим, як ми й обіцяли».
Президент повідомив, що за останній тиждень мав телефонні розмови з
великою кількістю лідерів європейських країн і президентом Європейської
комісії. «ЄС тримає своє слово. І політичне рішення, яке було прийнято на
саміті “Східного партнерства” в Ризі та саміті Україна – ЄС у Києві, буде
виконуватися», – сказав Президент і наголосив, що, у свою чергу, Україна
має виконати свої зобов’язання.
При цьому глава держави зауважив, що всі країни, які отримали
безвізовий режим, пройшли такий самий шлях і виконали ті ж самі умови: «і
щодо толерантності, і щодо боротьби з корупцією, прозорості і
демократичності».
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«Не мають права народні депутати, які не голосують ці закони,
позбавляти 45 млн громадян права на безвізову подорож до країн
Шенгенської зони. Дуже довго за це боролися і Президент, і дипломати, і
урядовці, і, головне, народ України, який виборов це право», – зазначив глава
держави та повідомив, що має на меті провести ще одну зустріч з
депутатами. «Я буду робити все як Президент, щоб країна отримала
безвізовий режим», – заявив П. Порошенко (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 6.11).
***
Країна не може далі чекати судової реформи, заявив Президент
П. Порошенко, відкриваючи обговорення питання про конституційні
зміни щодо судової реформи на 14 засіданні Національної ради реформ.
«Сьогодні – фінальна дискусія. За її підсумками, враховуючи
обговорення, я найближчим часом, на цьому тижні, збираюся внести
узгоджений проект до Верховної Ради», – повідомив глава держави.
Президент процитував ст. 6 «Справедливий суд» Конвенції про захист
прав людини та основоположних свобод: «Кожен має право на справедливий
і публічний розгляд його справи упродовж розумного терміну незалежним і
безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його
прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість
будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення».
«Це наш дороговказ. Саме такий справедливий суд ми маємо збудувати
в результаті судової реформи», – наголосив П. Порошенко.
Президент підкреслив, що судова реформа – найбільш очікувана в
суспільстві. «Вона – гарантія приходу до країни інвестицій, гарантія
ефективної боротьби із корупцією, щоби ті, хто пійманий на корупції, були
не лише затримані, але й засуджені. По великому рахунку, судова реформа –
це гарантія справедливості. Сьогодні ми маємо забезпечити її. Ми вже
зрозуміли ціну свободи і зараз починаємо розуміти ціну справедливості», –
заявив Президент.
Він висловив подяку Конституційній Комісії, а також зазначив, що з
початку вересня відбувався інтенсивний обмін думками із залученням
великої кількості фахових експертів – як вітчизняних, так і міжнародних.
Венеціанська комісія двічі надала схвальний висновок щодо цього проекту.
30 жовтня Конституційна Комісія переважною більшістю голосів схвалила
проект змін до Конституції в частині правосуддя.
Глава держави назвав найважливішими складовими проекту очищення
та оновлення суддівського корпусу через персональне оцінювання кожного
судді, а також жорсткий контроль за видатками суддів на предмет їхньої
відповідності доходам. «Це і боротьба з так званими “колядниками”,
“подарунками”, які за красиві очі чи за червоні дипломи суддям не
даруються. Як правило, подарунки пов’язані з неправосудними судовими
рішеннями», – зазначив Президент.
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Ще одним ключовим положенням судової реформи П. Порошенко
назвав скасування суддівської недоторканності. «Ми маємо захистити суддів
від хабарів і спокус, у тому числі і через невідворотність покарання,
захистити від тих чи інших політичних діячів, які будуть позбавлені
можливості тим чи іншим способом мотивувати суддів на неправосудні
рішення», – сказав глава держави.
Для вирішення цих питань пропонується створити новий орган – вищу
раду правосуддя, до компетенції якої належатимуть такі важливі питання, як
внесення подання про призначення судді, ухвалення рішення про звільнення
судді з посади й переведення судді з одного суду до іншого. «Суддя
позбавляється того абсолютного імунітету, який він має зараз. Імунітет буде
обмежуватися виключно функцією відправлення правосуддя. Суддя не може
бути притягнутий до відповідальності за рішення, яке він приймає. Але
скоєння будь-якого іншого правопорушення, починаючи зі створення
дорожньо-транспортної пригоди і закінчуючи отриманням хабара, створює
можливість для прямого і безпосереднього притягнення судді до
відповідальності», – наголосив Президент.
Глава держави звернув увагу на нову підставу для звільнення судді –
неможливість пояснити легальність джерел походження майна. «Це ще один
додатковий механізм боротьби з корупцією в судовій системі», – заявив
П. Порошенко.
Члени Конституційної Комісії разом з експертами Венеціанської комісії
та представниками громадськості напрацювали дієві способи оновлення
суддівського корпусу. «Йдеться про процедуру оцінювання всіх без винятку
суддів та реорганізацію окремих судів, де це необхідно. При цьому це має
відбутися в дуже короткий термін, а процедура оцінювання, тестування має
бути дуже схожа на те, що ми бачили при створенні нової патрульної поліції і
яка сьогодні запроваджується при наборі нових працівників місцевих
прокуратур», – зазначив Президент.
«Проект Конституційної Комісії несе реальні фундаментальні зміни;
схвалений міжнародною експертною спільнотою; врахував суспільні
очікування щодо очищення суддівського корпусу; пройшов широке
громадське обговорення в Україні», – резюмував глава держави (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 9.11).
***
Президент наголошує на відповідальності суддів за неправові рішення
та необхідності прийняття парламентом рішення щодо скасування
суддівського імунітету.
«В парламенті уперто не хочуть голосувати за скасування депутатської
недоторканності. Сьогодні вже, навіть в умовах, коли ця позиція скасування
суддівської і депутатської недоторканності включена в якості критерія
отримання безвізового режиму, це також не спонукало депутатів до активних
дій. Сподіваюся, що хоча б в першу чергу …не з себе, хоча б із суддів цей
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нічим не виправданий привілей буде найближчим часом знято», – заявив
Президент під час зустрічі зі студентами КНУ ім. Т. Шевченка.
Говорячи про зміни до Конституції в частині судової реформи,
Президент повідомив: «Ще одна пропонована новація. Судді позбавляться
того абсолютного імунітету, який вони мають зараз. Імунітет обмежимо
виключно і винятково функцією відправлення правосуддя. Тобто суддю не
можна буде притягнути до відповідальності за його правову позицію, яка
викладена у рішенні. Не можна. І тут перегинати палку не треба. В усьому
іншому він буде рівний звичайному громадянинові. Кого з нас не обурювали
випадки, коли депутати або судді, порушуючи закон, залишаються
безкарними».
Глава держави повідомив, що Вищою радою юстиції, нарешті, прийнято
рішення про звільнення суддів, які виносили незаконні рішення проти
учасників Революції гідності. «До речі, по чотирьох суддях постанови
виносилися буквально вчора», – зазначив Президент. Глава держави
повідомив, що Вища рада юстиції підтвердила факти порушення присяги в
діях суддів, що полягали в обмеженні прав затриманих активістів, виборі
суддею занадто суворого запобіжного заходу без урахування характеристик
затриманих осіб, ігнорування суддею вимог Кримінального процесуального
кодексу, відповідно до яких він мав дати оцінку заявам затриманих про
побиття тощо. «Я можу про це казати, бо я особисто безпосередньо під час
Революції гідності брав участь у десятках подібних процесів. І, безумовно,
мені було соромно – соромно за державу, і соромно за таких суддів. Я був
впевнений в тому, що притягнення до відповідальності є невідворотнім», –
сказав глава держави.
Президент зазначив, що першим кроком на шляху судової реформи став
Закон «Про забезпечення права громадян на справедливий суд», який
розблокував роботу дуже важливих органів, відповідальних за суддівську
кар’єру та притягнення суддів до відповідальності, – Вищої ради юстиції і
Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Глава держави поінформував про процес очищення суддівського
корпусу. За кілька місяців своєї роботи новий склад Вищої ради юстиції вніс
до Верховної Ради України подання на звільнення 388 суддів. «На жаль,
парламентом наразі прийнято рішення про звільнення і усунення лише
127 суддів з 388. Я впевнений, що ця затримка нічим не виправдана», –
заявив Президент.
Глава держави також повідомив про рішення стосовно відповідальності
одіозного судді Р. Кіреєва, який також рішенням від 5 листопада був
позбавлений високого статусу судді, і це рішення ґрунтується на практиці
Європейського суду з прав людини і відкриває шлях, нарешті, до вирішення
питання про відповідальність усіх суддів, у діях яких рішеннями
Європейського суду з прав людини було констатовано порушення (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 6.11).
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***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з віцепрезидентом США Д. Байденом.
Президент поінформував американську сторону про ситуацію на
Донбасі та підкреслив необхідність повного виконання мінських
домовленостей Росією та проросійськими бойовиками, зокрема в частині
звільнення всіх заручників, виведення окупаційних військ і надання доступу
ОБСЄ до всієї території окупованого Донбасу та до кордону.
Віце-президент підтвердив готовність Сполучених Штатів Америки
продовжувати працювати задля повної реалізації мінських домовленостей та
відновлення територіальної цілісності України. Сторонами була
підтверджена спільна позиція щодо необхідності збереження існуючих
міжнародних санкцій для досягнення зазначених цілей.
Президент П. Порошенко поінформував про результати місцевих
виборів в Україні 25 жовтня, які підтвердили, що Україна впевнено рухається
європейським шляхом розвитку.
Глава держави висловив вдячність американській стороні за послідовну
політичну підтримку України, а також гуманітарну, фінансову та військову
допомогу, сприяння в проведенні реформ, зокрема у сфері боротьби з
корупцією (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 5.11).
***
Президент України П. Порошенко привітав президента Турецької
Республіки Р. Ердогана з перемогою Партії справедливості та прогресу на
дострокових парламентських виборах, що відбулися 1 листопада 2015 р.
Співрозмовники обговорили шляхи подальшої розбудови стратегічного
партнерства між Україною та Туреччиною, зокрема стан реалізації
домовленостей, досягнутих під час останнього засідання міждержавної
Стратегічної ради високого рівня в березні 2015 р. у Києві. Р. Ердоган
запросив П. Порошенка відвідати Туреччину наступного року.
Президенти України та Туреччини під час розмови також приділили
особливу увагу питанням консолідації зусиль із протистояння зовнішнім
викликам і загрозам. П. Порошенко подякував Р. Ердогану за підтримку
Туреччиною територіальної цілісності України.
Президент Туреччини наголосив, що його країна надалі сприятиме
відновленню територіальної цілісності України дипломатичним шляхом. Він
ще раз підкреслив, що Туреччина не визнає незаконної анексії українського
Криму, і подякував Президентові України за увагу, яку той приділяє правам
кримських татар на окупованому півострові.
Співрозмовники наголосили на неприпустимості утисків з боку
російської влади, яких зазнають кримські татари в Криму, і висловилися за
продовження взаємодії з метою захисту їхніх законних прав.
П. Порошенко та Р. Ердоган також скоординували зусилля напередодні
саміту G20, який відбудеться 15–16 листопада в Анталії, де, серед іншого,
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обговорюватиметься
українське
питання
(Офіційне
інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 5.11).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з головою Закарпатської
обласної державної адміністрації Г. Москалем.
Г. Москаль повідомив главі держави, що після завершення відпустки має
намір повернутися до роботи на посаді.
Президент дав позитивну оцінку роботі Г. Москаля на посаді. «У цілому
я задоволений тими тенденціями і змінами, які зараз ми спостерігаємо на
Закарпатті, – сказав він, відзначивши ситуацію на митниці, боротьбу з
контрабандою тютюнових виробів, наркотичних засобів. – Закарпаття і
закарпатці відчули, що в області з’явився рішучий керівник, який робить
серйозні зусилля для подолання корупції і наведення ладу».
Говорячи про підсумки місцевих виборів, глава держави звернув увагу
на необхідність формування демократичної коаліції. «Треба забезпечити
стабільність і єдність краю, всіх, хто живе на Закарпатті. Цілком покладаюся
на вас, ви маєте повну довіру Президента», – сказав П. Порошенко.
Голова ОДА подякував Президенту за високу оцінку праці всієї
облдержадміністрації та запевнив у подальшій роботі задля поліпшення
ситуації в краї. «Незважаючи на ту складну ситуацію, яка є з дорогами і
підготовкою до зими, – ми з цією ситуацією впораємося. Завдяки вашій
підтримці, Закарпаття буде рухатися вперед», – сказав Г.Москаль.
Він також поінформував главу держави про ситуацію в області. За його
словами, за час його роботи було відновлено вертикаль влади, припинено
контрабанду цигарок, спирту. Крім того, зазначив голова ОДА, триває
боротьба з незаконною вирубкою лісу.
Окрему увагу Г. Москаль звернув на питання припинення роботи
підпільних нафтопереробних підприємств, які постачали фальсифікований
бензин на всю Україну (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 6.11).
***
9 листопада Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з
верховним представником Європейського Союзу із закордонних справ та
безпекової політики, віце-президентом Європейської комісії Ф. Могеріні.
А. Яценюк високо оцінив інтенсивність і результативність
співробітництва уряду України та Європейської комісії з широкого кола
політичних, економічних, фінансових, безпекових і гуманітарних питань
спільного порядку денного. Особливу увагу глава українського уряду
звернув на підготовку до запланованого на грудень засідання в Брюсселі
Ради асоціації Україна – ЄС, де відбудеться предметне обговорення всіх
аспектів нинішньої взаємодії та планів на перспективу.
Відзначаючи поступальний процес ратифікації Угоди про асоціацію між
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Україною і ЄС нашими європейськими партнерами, Прем’єр-міністр України
водночас наголосив на важливості консолідації зусиль задля його
якнайскорішого завершення.
А. Яценюк також підкреслив необхідність зміцнення єдності й
солідарності ЄС у протидії викликам, які мають виразну антиєвропейську та
антиукраїнську природу – від безпекових загроз та політичного шантажу з
боку Росії до проектів економічного монополії й тиску на ЄС, як, наприклад,
«Північний потік-2», плани зі створення якого вже викликали категоричну
негативну відповідь як уряду України, так і глав багатьох європейських
урядів – від Словаччини до Балтійських держав.
Окремо під час бесіди йшлося про заходи на підтримку внутрішніх
реформ в України. Зокрема, було обговорено ініціативу створення фонду для
підвищення виплат для українських посадовців та держслужбовців, про що
нещодавно йшлося в листі А. Яценюка президенту Єврокомісії Ж.-К.
Юнкеру. «Це – один із вагомих засобів подолання корупції в системі
державної влади», – зазначив Прем’єр-міністр.
Співрозмовники також обговорили процес мирного врегулювання на
Сході України, актуальні питання економічних перетворень і законодавчої
підтримки курсу європейської інтеграції Української держави (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 9.11).
***
6 листопада в рамках робочого візиту до Риги Прем’єр-міністр
України А. Яценюк удруге за останні два тижні зустрівся з президентом
Латвійської Республіки Р. Вейонісом.
Глава українського уряду високо оцінив підтримку Латвії в боротьбі
України за збереження суверенітету та територіальної цілісності.
Р. Вейоніс наголосив на підтримці реформаторської діяльності уряду
України з боку Латвії та підкреслив важливість поглиблення двосторонніх
відносин між обома країнами (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2015. – 6.11).
***
6 листопада в рамках робочого візиту до Риги Прем’єр-міністр
України А. Яценюк зустрівся зі спікером Сейму Латвії І. Мурнієце.
А. Яценюк висловив вдячність спікеру Сейму Латвії за вагомий
особистий внесок у консолідацію підтримки міжнародною спільнотою
України, а також за гуманітарну й медичну допомогу Латвії українським
військовослужбовцям,
пораненим
в
АТО,
дітям
загиблих
військовослужбовців та населенню тимчасово окупованих територій
Луганської й Донецької областей.
Окремо було обговорено питання співробітництва між парламентами
двох країн і можливість здійснення візиту спікерів балтійських і
північноєвропейських країн до України в лютому 2016 р. (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 6.11).
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***
6 листопада в рамках участі в щорічній конференції в Ризі Прем’єрміністр А. Яценюк зустрівся з віце-президентом Європейської комісії з
питань соціального діалогу та зони євро В. Домбровскісом.
Під час зустрічі було обговорено ситуацію на Сході України та
наголошено на необхідності збереження чіткої прив’язки санкційної політики
ЄС до повного виконання мінських домовленостей.
Прем’єр-міністр України також висловив сподівання на отримання
позитивної рекомендації Єврокомісії щодо безвізового режиму для
українських громадян (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
6.11).
***
6 листопада Прем’єр-міністр України А. Яценюк у рамках робочого
візиту до Латвії відвідав центр НАТО зі стратегічних комунікацій у Ризі
та провів зустріч з його директором Я. Сартсом.
Під час зустрічі наголошувалося, що одним з елементів гібридної війни
є інформаційна війна, яка ведеться Російською Федерацією і наразі
перетворилася на брудну геббельсівську пропаганду. Відзначалося, що
російську пропаганду можна перемогти лише правдою і весь світ має бути
об’єднаним у цьому.
А. Яценюк і Я. Сартс обговорили конкретні плани співпраці України та
Центру НАТО, обмін досвідом, залучення українських фахівців та навчання.
Центр стратегічної комунікації НАТО функціонує із січня 2014 р. Місія
Центру НАТО в Латвії – дослідження та розробка рекомендацій за
декількома напрямами комунікацій: інформаційні та психологічні операції,
громадські відносини, контрпропаганда. Таких центрів у державах Альянсу
20, три з яких розташовані в державах Балтії: Естонія (кібербезпека), Литва
(енергетична безпека), Латвія (стратегічні комунікації) (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 6.11).
***
«Для ЄС дуже важливо мати єдину енергетичну політику.
І Україна стане невід’ємною частиною цієї єдиної енергетичної
політики», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у п’ятницю,
6 листопада, під час Х Ризької конференції, яка цьогоріч присвячена темі
геоекономіки.
«Видається, що ЄС втратив багато часу в формуванні реальної єдиної
енергетичної політики. Ви втратили мільярди. Росія, як завжди, грає в ігри.
Російський “Газпром” встановлює ціни для різних країн за різними
формулами, – підкреслив глава українського уряду. – Якщо у вас є єдина
потужна енергетична політика, ви ніколи нікому не дозволите грати з вами в
такі ігри».
Він зазначив, що рішення надати вільний доступ для зрідженого
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природного газу зі США для ЄС «також створить додаткову конкурентність
на ринку і, звичайно, позитивно вплине на ціни».
А. Яценюк також підкреслив, що «Північний потік-2» – це проект, який
має на меті обійти Україну, позбавити Україну 2 млрд дол. прибутку,
Словаччину – 0,8 млрд дол., Польщу – 0,3 млрд дол., «а також створити
“газовий кран” у Європі, який буде контролюватися “Газпромом” і деякими
західним країнами для контролю над цінами в ЄС». «Цей проект не має
нічого спільного ні з енергетичною незалежністю Європейського Союзу, ні з
енергополітикою ЄС. “Північний потік-2” – це антиєвропейський та
антиукраїнський проект», – наголосив він.
Глава українського уряду зазначив, що в Україні найбільша
газотранспортна система в Європі з найбільшим обсягом підземних сховищ.
Крім того, українська ГТС – «це найшвидший і найдешевший шлях».
А. Яценюк нагадав, що український парламент ухвалив окремий закон,
який дає змогу лише компаніям з ЄС і США придбати до 49 % операційної
системи української ГТС: «Ми готові спільно оперувати і модернізувати
українську ГТС. Давайте робити це разом» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 6.11).
***
6 листопада в рамках робочого візиту до Латвії Прем’єр-міністр
України А. Яценюк узяв участь у Х Ризькій конференції, присвяченій
цьогоріч темі геоекономіки, безпекових викликів в інформаційну епоху та
епоху гібридних війн, трансатлантичного співробітництва.
«Світ дуже змінився. Моя країна і не лише моя країна – увесь вільний
світ постали перед величезними викликами», – підкреслив А. Яценюк. Він
нагадав, що міжнародна спільнота переживала так звану золоту еру після
падіння Берлінського муру, і нагадав слова Р. Рейгана «Пане Горбачов,
знесіть цю стіну». «Але Путін глухий. Він вирішив звести нову стіну. І
вирішив провести нові кордони після Другої світової війни», – сказав глава
уряду України.
А. Яценюк підкреслив, що ці процеси почалися 2008 р. у Грузії:
«Відверто кажучи, реакція світу на російську агресію проти Грузії мала бути
більш злагоджена. Ми “переварили” цю агресію. Путін перетнув червону
лінію і потім російський президент і російський режим вирішили незаконно
анексувати Крим, вторгтися в Донецьк і Луганськ і почати повномасштабну
наступальну операцію проти незалежної країни. Він бореться з лідерством
вільного світу».
А. Яценюк наголосив, що геополітичні виклики мають сильний вплив
на економіку: «Після російського вторгнення ми втратили 20 % української
економіки, військові витрати з бюджету сягнули 5 %, ми втратили 65 із
90 шахт, втратили інфраструктуру. Але найбільші втрати – втрачені людські
життя. Нам треба усвідомити, що на цей виклик потрібно дати відповідь».
Події в Сирії, за словами А. Яценюка, ще раз демонструють, що
президент В. Путін «знову бореться проти ЄС»: «Росія вирішила збудувати в
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Сирії військову базу, вона є найбільшим союзником диктатора Башара аль
Асада, і вони добре знають, що ця криза вплине на Європейський Союз, адже
міграційна криза також є катастрофою для ЄС. Він знає це, і ви це знаєте».
Глава українського уряду підкреслив, що високо цінує рішення ЄС та
США щодо запровадження санкцій проти Росії, «пов’язаних як із незаконною
анексією Криму, так і з російським вторгненням в Донецьк і Луганськ».
Найкращий рецепт і найкраща відповідь на агресію – «бути
об’єднаними, діяти сміливо і завжди бути на першій лінії, не позаду»:
«Російська агресія проти України – це не лише війна проти України. Він
розв’язав війну проти європейських цінностей та цінностей вільного світу.
Це вторгнення, і увесь цей клептократичний тоталітарний режим має
величезні й жахливі впливи на глобальну економіку. Наша безпека і наше
благополуччя під загрозою. Тож не дозволимо нікому порушувати Статут
ООН, наражати на ризик наші нації. Давайте залишатися об’єднаними і
боротися за наші права і свободи, за наші сильні й потужні економіки»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 6.11).
***
На розгляді Верховної Ради є декілька законопроектів, які
сприятимуть
стимулюванню
інвестицій.
Інвестори,
депутати,
представники галузевих асоціацій мають свої зауваження. Міністерство
економічного розвитку і торгівлі створює робочу групу, яка опрацює всі
зауваження й складе «дорожню карту» реформи державно-приватного
партнерства. Таке рішення було прийнято за підсумками круглого столу,
який відбувся за участі А. Абромавичуса.
Законодавчі ініціативи, що зареєстровані в парламенті, стосуються
запровадження стимулів для інвестування в індустріальні парки. Аналіз
досвіду створення індустріальних парків і технічних кластерів у країнах
Східної Європи доводить, що пакет стимулів складається з трьох частин:
інституційні пільги (спрощена реєстрація), легкість доступу до
інфраструктури (дороги, комунікації, електрика, комунальні послуги тощо), а
також обмежені фіскальні стимули. Аналогічний пакет потрібно
напрацювати і в Україні.
«Наше завдання – створити сприятливі умови для інвесторів. Приклад
японської компанії “Фуджикура”, яка вирішила відкрити виробництво у
Львові, доводить, що інвестори готові. Але по всьому світі їм пропонують
багато цікавих умов, і нам потрібно бути в цьому питанні конкурентними», –
розповіла перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі
Ю. Ковалів.
В. Галасюк, голова Комітету Верховної Ради України з питань
промислової політики та підприємництва, підтвердив, що умови для
індустріальних парків за кордоном створюють максимально сприятливі. Як
приклад він навів Туреччину, де резиденти індустріальних парків мають
тарифи на електроенергію на 40 % нижчі. До цього погодження
адміністративних питань обмежується терміном у 24 год. Тому не дивно, що
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виручка резидентів одного з таких парків сягає 2 млрд дол. на рік. «Ми готові
разом із Мінекономрозвитку напрацювати необхідні ініціативи і створити
загальну “дорожню карту” з цього питання», – додав В. Галасюк.
Зі свого боку А. Абромавичус зауважив, що самих лише стимулів і
пільг для залучення інвесторів в економіку буде недостатньо. «Необхідно
змінити саму сутність ставлення до бізнесу в Україні. Контролюючі органи
повинні перестати бачити в бізнесі зло. Вони повинні надавати бізнесу
сервіс», – підкреслив міністр.
Представники компаній-інвесторів підкреслили важливість створення
системи стимулів. При цьому вони пропонують орієнтуватися на підходи, які
вже запроваджені в країнах Європи, оскільки вони є ефективними та
зрозумілими для інвестора.
Учасники зустрічі домовилися про створення робочої групи, яка
займатиметься доопрацюванням уже зареєстрованих законопроектів щодо
індустріальних парків і державно-приватного партнерства, а також
напрацюванням додаткових стимулів для інвестицій. До складу робочої
групи ввійдуть представники Мінекономрозвитку, Верховної Ради, АМКУ,
компаній-інвесторів, галузевих асоціацій.
Нагадаємо, що на сьогодні на розгляді парламенту перебувають два
проекти щодо стимулювання інвестиційної діяльності. Це законопроекти №
2844 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зняття
регуляторних бар’єрів для розвитку мережі індустріальних парків в Україні)»
і № 1058 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
зняття регуляторних бар’єрів для розвитку державно-приватного партнерства
в Україні та стимулювання інвестицій)». Обидва проекти входять до пакета
дерегуляційних ініціатив, які парламент розглядатиме в день «Економічного
розвитку та дерегуляції» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015.
– 9.11).
***
Міністерство інфраструктури України в тісній співпраці зі
Світовим банком розробило законопроект «Про залізничний транспорт»,
що нині перебуває на розгляді Кабінету Міністрів України. Світовий банк
зазначив, що він підтримує основні засади цього законопроекту. Після повної
ратифікації закону та після його вступу в силу очікується, що закон повністю
змінить модель державного управління та регулювання залізничної галузі, а
також закладе основу для створення ринкових умов функціонування галузі,
на зразок тих, у яких працюють залізниці розвинутих країн. Він також
створить умови для адаптування структури галузі до принципів і стандартів
Євросоюзу.
Зокрема, Світовий банк підтримує закладені в законопроекті норми, які
уможливлюють рівний доступ усіх відповідно кваліфікованих учасників
транспортного ринку до залізничної інфраструктури, корпоратизацію
Укрзалізниці, виокремлення в складі новоствореного ПАТ «Українська
залізниця» компаній за видами бізнесу (наприклад, оператор інфраструктури
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та пасажирська служба), а також створення окремого регулятора галузі. Банк
також схвалює те, що законопроект встановлює перелік ретельно
обґрунтованих економічних, соціальних, екологічних засад і принципів
безпеки в секторі залізничного транспорту.
На думку фахівців із транспорту Світового банку, очікується, що
остаточне прийняття парламентом законопроекту «Про залізничний
транспорт» створить фундамент для кардинальних змін у залізничній галузі,
які в перспективі означатимуть кращий рівень сервісу для
вантажоперевізників і пасажирів та кращі можливості для конкуренції
залізничного транспорту з автодорожнім транспортом. Законопроект
служитиме засадничим документом, який Міністерство інфраструктури
зобов’язується підкріпити впровадженням ряду підзаконних актів. Навіть
уже у нинішній редакції проект закону дає можливість інтегрувати в
українське законодавство та інституції механізми, що відповідають
директивам ЄС щодо залізничного транспорту.
У своїй експертній незалежній оцінці Світовий банк наголошує, що
розроблений Мінінфраструктури законопроект сприятиме впровадженню
програми змін, що повністю сумісні з директивами Європейського Союзу в
залізничній галузі. Зобов’язання щодо їх виконання Україна взяла на себе
після підписання Угоди про асоціацію з ЄС у 2014 р. (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 9.11).

ПОЛІТИКА
В ЕС перенесли встречу по отмене виз для Украины. Заседание
старших должностных лиц ЕС по обсуждению вопроса о прогрессе Украины
в выполнении Плана действий по визовой либерализации, которое
планировалось на 10 ноября, перенесено. Об этом сообщает «Укринформ» со
ссылкой
на
дипломатов
в
Брюсселе
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3587395-v-es-perenesly-vstrechu-pootmene-vyz-dlia-kyeva).
Встреча состоится, но на более низком экспертном уровне.
«Должностное лицо от Еврокомиссии, которое должно было принять участие
во встрече, срочно отбывает в командировку в Турцию. Следовательно,
заседание по отмене виз для Украины перенесено. Но эксперты обменяются
мнениями по указанному вопросу», – рассказал собеседник агентства.
Напомним, 5 ноября Верховная Рада не приняла все законопроекты,
необходимые для завершения украинской стороной Плана действий по
визовой либерализации с ЕС. Парламент попытается выполнить эти
обязательства 10 ноября, чтобы получить от Еврокомиссии положительные
рекомендации для отмены визового режима (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 9.11).
***
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В Совете Европы считают невозможной полную люстрацию
судейского корпуса в Украине. Об этом сообщил спецпредставитель генсека
Совета Европы по Украине К. Джакомопулос, передает «Украинская правда»
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3587238-sovet-evropy-luistratsyia-sudeiv-ukrayne-nevozmozhna).
По его словам, существует только возможность реорганизации, которая
включает увольнение судей по конкретным критериям и на базе
индивидуальной оценки. «Не может быть такого процесса, как люстрация
судейского корпуса. Венецианская комиссия четко определила, что это даже
не ставится под вопрос. Может иметь место процесс индивидуального
оценивания эффективности судей, при котором будет возможно применить
санкции против отдельных судей, но будет соблюден принцип
независимости судебной системы», – сказал К. Джакомопулос.
В то же время, по его словам, определенные общие изменения могут
произойти в высшем судейском звене.
Проект изменений Конституции, утвержденный Конституционной
Комиссией в конце октября, не гарантирует сохранения всех
специализированных высших судов, то есть возможна реорганизация
кассационной системы. «Как при этом будет происходить замена судей:
будут ли они уволены, в частности на пенсию, будут ли дисциплинарные
увольнения – это вопрос, который Киев еще должен решить. Но при любом
развитии это не может иметь форму люстрации судей», – подчеркнул он.
К. Джакомопулос добавил, что существует возможность реорганизации,
которая включает увольнение судей по конкретным критериям и на базе
индивидуальной оценки, но это точно не является люстрацией. «И здесь, к
слову, есть существенное отличие от полиции, где допустима полная замена
личного состава. В судейской системе невозможно действовать так же, как
создали полицию. Судьи не являются работниками ни одного министерства.
Они пользуются и должны пользоваться особыми гарантиями. В конце
концов, задачей судей не является выполнение приказов или контроль за
выполнением приказов. Поэтому сотрудников правоохранительных органов
можно уволить за невыполнение приказов, а судей – нет», – сказал он.
Напомним, Кабинет Министров одобрил ключевые направления
концепции изменений к Конституции Украины относительно судебной
реформы. Реформа предполагает увольнение всех судьей страны, при этом в
ЕС выступили против увольнения украинских судей (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 9.11).
***
Центральная избирательная комиссия уже утвердила распределение
из госбюджета субвенций местным бюджетам на проведение
голосования на местных выборах 15 ноября 2015 г.
Так, Волынской облгосадминистрации выделили 1 млн 37 тыс. 800 грн, а
Ривненской облгосадминистрации – 856 тыс. 700 грн. Об этом сообщает
пресс-служба ЦИК. Как отметили в пресс-службе, 9 ноября прошло
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очередное заседание Центральной избирательной комиссии, которое провел
М. Охендовский.
Комиссия уже утвердила распределение субвенции местным бюджетам
на подготовку, а также на проведение повторного голосования в ходе
выборов депутатов местных советов и сельских, а также поселковых,
городских голов 15 ноября 2015 г. на сумму 1 млн 894 тыс. 500 грн (УРАИнформ (http://ura-inform.com). – 2015. – 9.11).
***
Політичні партії «ВО “Батьківщина”» і «ВО “Свобода”» ухвалили
рішення про взаємну підтримку кандидатів у другому турі виборів міських
голів та про консолідацію дій у місцевих радах нового скликання. Про це
йдеться в заяві на сайті «Батьківщини».
«Ми об’єднуємо свої зусилля в місцевих радах навколо спільних
принципів, основними з яких є – соборність і неподільність України,
впровадження реальних реформ, боротьба з корупцією, продовження
мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення, захист
добровольчого й волонтерського руху, зниження тарифів ЖКГ та підвищення
соціальних стандартів», – сказано в повідомленні.
«Закликаємо інші політичні сили підтримати кандидатів на посади
міських голів від демократичного табору та взяти участь у спільній роботі в
місцевих радах заради досягнення ідеалів Майдану та розбудови
європейської України», – ідеться в заяві.
Як відомо, другий тур виборів відбудеться 15 листопада (Ua-Pressa.com
(http://ua-pressa.com/ukraine/99070-batkvschina-ta-svoboda-domovilisya-provzayemopdtrimku-kandidatv.html). – 2015. – 9.11).
***
Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Г. Корбану в виде
домашнего ареста. Такое решение приняла судья Л. Сокол, сообщает УП.
Срок домашнего ареста судья определила в два месяца, до 31 декабря
2015 г. В частности, суд обязал Г. Корбана сдать паспорта, в том числе
заграничный,
и
носить
электронное
устройство
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3586024-korbana-vypustyly-poddomashnyi-arest).
Между тем адвокат Г. Корбана О. Томчук сообщила, что защита будет
подавать апелляцию на это решение. Также она отметила, что лидер партии
«уКРОП» будет находиться под домашним арестом круглосуточно в своем
доме в Днепропетровске.
Как сообщалось, обвинение по делу об избрании меры пресечения
Г. Корбану требовало взять его под стражу без права внесения залога.
Прокурор мотивировал это тем, что Г. Корбан может скрываться от
следствия, оказывать давление на свидетелей и совершать уголовные
преступления.
Защита Г. Корбана ходатайствовала о переносе заседания из-за позднего
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времени, но прокуроры обвинили адвокатов в затягивании судебного
заседания, ведь в 8:40 6 ноября заканчивается 72-часовой срок для избрания
ему меры пресечения.
Ранее сообщалось, что Г. Корбана готовы взять на поруки 17 нардепов
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 6.11).
***
Генпрокуратура в Апелляционном суде обжаловала домашний арест
Г. Корбана, сообщает пресс-служба ведомства.
«9 ноября ГПУ в Апелляционный суд Киева внесено апелляционную
жалобу на решение следственного судьи Печерского суда, которым отказано
в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры об избрании меры
пресечения в виде содержания под стражей и применено к подозреваемому
Г. Корбану меру пресечения в виде домашнего ареста с применением средств
электронного
контроля»,
–
сказано
в
сообщении
(http://korrespondent.net/ukraine/3587109-hpu-obzhalovala-domashnyi-arestkorbana).
В ГПУ считают, что избранная следственным судьей мера пресечения
не соответствует заявленным рискам. «Учитывая, что в отношении Корбана
осуществляется досудебное расследование в совершении ряда тяжких и
особо тяжких преступлений, в том числе совершенных в составе
организованной преступной группы», – пояснили в ГПУ.
Напомним, Г. Корбан был задержан утром 31 октября. В Генпрокуратуре
и СБУ сообщили, что Г. Корбан задержан в рамках спецоперации по
ликвидации организованной преступной группировки (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 9.11).
***
Печерский райсуд Киева 6 ноября принял решение об аресте на два
месяца экс-министра юстиции Украины Е. Лукаш, которую задержали 5
ноября. Ей также был назначен залог в размере 5 млн 115 тыс. грн. Такое
решение огласил судья.
Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционный блок»
В. Новинский уже внес требуемую в качестве залога сумму.
Вечером в понедельник, 9 ноября, экс-министр юстиции Украины
Е. Лукаш покинула здание Генеральной прокуратуры Украины с
электронным браслетом, сообщается на странице «Захист Олени Лукаш» в
Facebook. «Елена Лукаш освобождена под залог. Генеральную прокуратуру
Украины мы покинули. Все необходимые процедуры соблюдены», –
говорится в сообщении (УРА-Информ (http://ura-inform.com), ZN’UA
(http://zn.ua/POLITICS/novinskiy-vnes-zalog-za-lukash-v-razmere-5-1-mln-grnportnov-194621_.html). – 2015. – 6.11; ZN’UA (http://zn.ua/POLITICS/lukashs-elektronnym-brasletom-pokinula-gpu-194913_.html). – 2015. – 9.11).
***
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Во Львове бойцы АТО пикетировали дом А. Садового.
7 ноября к дому городского головы Львова А. Садового пришли около
30 участников АТО и женщин, требовавших встречи с мэром. Об этом
сообщает Zaxid.net (http://korrespondent.net/city/lvov/3586365-vo-lvove-boitsyato-pyketyrovaly-dom-sadovoho).
Активисты утверждают, что власти города отказываются предоставлять
им обещанные за участие в боевых действиях на Донбассе квартиры и
земельные участки.
Сначала пикетчики собрались у горсовета, однако, по их утверждению,
мэра там не оказалось, вследствие чего они направились к его дому.
Там к ним с ребенком на руках вышла жена мэра Е. Кот-Садовая. Она
сообщила, что ее муж на работе. Если его нет в горсовете, то, очевидно, он на
деловой встрече. Возле дома А. Садового протестующие провели в общей
сложности около часа.
Напомним, недавно во двор дома А. Садового бросили гранату. МВД
посчитало взрыв у дома мэра Львова терактом и открыло уголовное дело
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 7.11).
***
Аналитика от Stratfor: что ждет Украину после местных выборов.
Если Киев затянет с проведением реформ до конца года, на Востоке
Украины могут снова возобновится военные действия. Украину, скорее
всего, ожидает большая политическая перестановка, после того как партии
правящей коалиции показали неутешительный результат на недавних
местных выборах, сообщает в своем отчете американская частная
разведывательно-аналитическая компания Stratfor.
«Эта капитальная встряска, вероятно, будет включать в себя
перестановки в Кабмине, в частности замену нескольких ключевых
министров и распространение действия общественной антикоррупционной
кампании на крупных олигархов», – говорится в сообщении.
Отмечается, что проевропейское правительство во главе с П. Порошенко
и А. Яценюком в ближайшем времени, скорее всего, останется без
изменений, но растущее давление и политическая нестабильность в Киеве
серьезно повлияет на процессы внутри страны и отношения Украины с
Россией и Западом. «Растущая нестабильность положения правящей
коалиции, скорее всего, будет иметь важные последствия для украинскороссийских отношений», – отмечает издание.
Отмечается, что ситуация на Востоке Украины немного успокоилась:
после временного прекращения огня в сентябре ВСУ и сепаратисты, в
соответствии с минскими соглашениями, отводят тяжелое вооружение от
линии соприкосновения. Тем не менее, после возобновления в последние
несколько дней боевых действий секретарь СНБО А. Турчинов отметил, что
Украина может приостановить отвод техники, если пророссийские боевики
не прекратят своих провокаций с использованием тяжелого вооружения, в
частности минометов.
41

Между тем, украинское правительство сосредоточилось на
рассмотрении спорных задержек конституционных реформ, которые
предоставят Донбасскому региону широкую автономию – главное
требование Росии и сепаратистов. «Если Киев затянет с проведением реформ
до конца года, на Востоке Украины может снова возобновится активная
форма противостояния», – резюмирует издание (Четверта Влада
(http://4vlada.net). – 2015. – 6.11).

ЕКОНОМІКА
Почти 296 млрд грн наличности находилось в наличном обращении
страны на 1 ноября. Об этом на своей странице в Facebook сообщает
Национальный банк.
«По состоянию на 1.11.2015 г. в наличном обращении страны
находилось наличности на общую сумму 295,7 млрд грн, в том числе монет –
1,9 млрд грн (12,1 млрд шт.) и банкнот – 293,7 млрд грн (2,8 млрд шт.)», –
говорится в сообщении.
На первом месте по количеству в обращении находилась банкнота
номиналом 200 грн (535,4 млн шт.), на втором – 100-гривневая (476,4 млн
шт.), третье место занимала 1 грн (441,4 млн шт.).
Общее количество банкнот на душу населения – 64 шт., а разменных
монет – 270 штук.
Номинальный ряд денежных знаков Украины насчитывает сейчас
16 номиналов, из них девять номиналов банкнот и семь номиналов монет
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 6.11).
***
Украинские подземные газохранилища заполнены на 54,97 %. Об этом
стало известно на сайте ассоциации Европейских операторов подземных
газовых хранилищ (GSE).
Согласно информации, по состоянию на 7 ноября объем газа в ПХГ
составляет 17,011 млрд куб. м. Наибольший объем газа хранится в БильчеВолыцко-Угерском хранилище – 8,317 млрд куб. м газа (ПХГ заполнено на
48,78 %). Стоит отметить, что в октябре из-за снижения цен на газ в Украине
зафиксирована дефляция 1,3 % (УРА-Информ (http://ura-inform.com). –
2015. – 8.11).
***
Зерноторговые компании уже экспортировали из Украины 14,5 млн
т зерна – с начала 2015/2016 маркетингового года. Об этом 9 ноября
сообщили в пресс-службе Минагрополитики и продовольствия. Согласно
информации пресс-службы, было экспортировано пшеницы 7,96 млн т,
кукурузы – 3,05 млн т, а также ячменя – 3,46 млн т и прочих зерновых – 53
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тыс. т. Кроме того, уже загружено на суда 358 тыс. т. То есть объемы
экспортируемых и подготовленных зерновых составляют 14,9 млн т, из
которых пшеницы – 8,05 млн т, ячменя – 3,47 млн т и кукурузы – 3,32 млн т.
Напомним, что по предварительным прогнозам Минагрополитики по
результатам 2015 г. валовой сбор зерна составит 59,5 млн т (УРА-Информ
(http://ura-inform.com). – 2015. – 9.11).
***
По состоянию на 6 ноября в Украине намолотили 57,1 млн т
зерновых, а также зернобобовых культур. Это при средней урожайности
40,6 ц/га, сообщает пресс-служба Минагрополитики и продовольствия.
К примеру, кукурузы на зерно намолотили 19,3 млн т. Согласно данным
ведомства, гречку собрали с площади 125 тыс. га, намолотили 141 тыс. т.
Просо собрали с 106 тыс. га (99,8 %). При средней урожайности 20,0 ц/га
аграрии намолотили 210 тыс. т зерновых. Наиболее высокая урожайность
зерновых в Черкасской области – 58,0 ц/га, а также в Полтавской – 55,5 ц/га
(УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015. – 6.11).
***
Фискальные поступления в сводный бюджет в январе – октябре 2015
г. возросли на 34,7 % по сравнению с тем же периодом прошлого года – до
463,4
млрд
грн.
Об
этом
сообщает
фискальная
служба
(http://korrespondent.net/business/economics/3586330-postuplenyia-vhosbuidzhet-rezko-vozrosly).
По данным службы, в госбюджет за этот период поступило 384,7 млрд
грн, в местные бюджеты – 79,7 млрд грн.
Поступления в общий фонд госбюджета составили 382,9 млрд грн. При
этом индикативные показатели Министерства финансов выполнены на 102,1
%, дополнительно обеспечено поступление 7,8 млрд грн.
Как уточняет ГФС, в разрезе основных платежей в январе – октябре
2015 г. прирост к соответствующему периоду 2014 г. обеспечен за счет:
– налога на добавленную стоимость (НДС) на ввезенные на территорию
Украины товары – на 30,4 % (дополнительно поступило 26 млрд грн);
– НДС на произведенные на территории страны товары (работы, услуги)
– на 28 % (18,6 млрд грн);
– акцизного налога на произведенные в Украине подакцизные товары –
на 32,7 % (7,7 млрд грн);
– ввозной пошлины – в 3,5 раза (22,3 млрд грн);
– рентной платы за пользование недрами – на 72,8 % (9,5 млрд грн);
– акцизного налога на ввезенные в Украину подакцизные товары – в 8,6
раза (17,3 млрд грн);
– изымаемой в госбюджет части чистой прибыли – в 2,6 раза (2 млрд
грн);
– сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на газ для
потребителей всех форм собственности – на 44,4 % (0,6 млрд грн).
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С начала 2015 г. плательщикам налогов на счета возмещен НДС на
сумму 52,5 млрд грн, в том числе в автоматическом режиме – 29,6 млрд грн,
заявляют в ГФС.
Поступления единого взноса на общеобязательное государственное
социальное страхование составили 148,7 млрд грн.
Напомним, Кабинет Министров 14 сентября утвердил законопроект о
Государственном бюджете на 2016 год. Проект зарегистрировали в
Верховной Раде, но позже отозвали на доработку (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 9.11).
***
За 10 месяцев Украина экспортировала чугун на 430 млн дол.
В октябре 2015 г. Украина экспортировала чугун на общую сумму 58,791
млн дол., импортировала – на 0,062 млн дол. В сентябре текущего года эти
показатели составляли 47,9 млн дол. и 0,043 млн дол. соответственно.
Одним из основных импортеров чугуна в октябре стала Италия (29,314
млн дол.), сообщает Государственная фискальная служба.
По данным ГФС, за 10 месяцев 2015 г. экспорт чугуна из страны
оценивается в 428,325 млн дол., в то время как импорт – в 1,047 млн дол.
В 2014 г. Украина экспортировала чугун на общую сумму 802,307 млн
дол., в то время как импорт составил 2,985 млн дол.
По данным объединения «Металлургпром», в январе – октябре 2015 г. в
Украине было выплавлено 18,066 млн т чугуна – на 16 % меньше, чем за
аналогичный период 2014 г. (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 9.11).
***
Україна розглядає можливість співпраці з Китаєм щодо будівництва
третього й четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Про це під час
брифінгу журналістам повідомив голова Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України В. Демчишин, передає кореспондент УНН.
«Сьогодні ми працюємо над залученням нового партнера для добудови
цих блоків у Китаї та Європі. Це має бути міжнародний партнер, не
зважаючи на те, що ці технології розвинуті у Росії. Ми дивимося у напрямку
Китаю та інших партнерів, включаючи Westinghouse і європейських
партнерів, дивимося у всіх напрямках», – сказав він (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 9.11).
***
11 ноября Украина может полностью прекратить импортировать
электроэнергию из России. Об этом заявил глава Минэнерго Украины
В. Демчишин.
По его словам, импорт электроэнергии из России получали в связи с тем,
что один атомный энергоблок Ровенской станции был отключен – в связи с
достройкой линии Ровно – Киев. Это 1 тыс. МВт, которые не включены в
систему. И с этой целью Украина получала импорт электричества из России.
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До среды вопрос будет закрыт, то есть 11 ноября Украина перестанет
получать любую электроэнергию из России, заявил В. Демчишин (УРАИнформ (http://ura-inform.com). – 2015. – 9.11).
***
Из-за импорта электроэнергии из России останавливают блоки
украинских электростанций. Об этом заявил глава правления альянса
«Новая энергия Украины» В. Боровик.
«Украина планирует продолжить практику закупки электроэнергии в
России. То есть мы хотим закупать тот продукт, который у нас все время был
в профиците и который мы экспортировали, в том числе в Россию. А сейчас
наоборот хотим закупать там. Это целенаправленная политика, направленная
на
уничтожение
украинского
производителя»,
–
сказал
он
(http://korrespondent.net/business/3587298-yz-za-ymporta-yz-rf-ostanavlyvauitukraynskye-elektrostantsyy-ekspert).
По мнению В. Боровика, Украина уничтожает свой энергетический
сектор и усиливает зависимость от России. «Сегодня на украинских
электростанциях есть уголь, и они могут производить электроэнергию.
Однако их выработку ограничивают в угоду импортному контракту с
Россией, действие которого хотят продлить еще на 2016 г.», – отметил он.
Отметим, ночью 5 ноября «Укрэнерго» отдал команду Приднепровской
ТЭС опустить блоки ниже минимального состава.
В. Боровик считает, что в Украине должен действовать принцип
приоритетной загрузки своей генерации, а импортировать нужно по
остаточному принципу, если в энергосистеме образовался дефицит. «Вместо
того чтобы дать работу украинскому производителю, который платит
зарплаты и налоги в бюджет, мы выводим деньги из страны и кормим
агрессора», – говорит он.
Из-за импорта простаивают порядка 10 блоков украинских
электростанций. С начала 2015 г. импортировано 2,2 млрд кВт·ч. Потери
отечественной генерации составляют около 1,5 млрд грн.
Как сообщалось, в ноябре Россия повысила цену закупки
электроэнергии для Украины на 3,3 % по сравнению сентябрем 2015 г.
Российский поставщик «Интер РАО» за девять месяцев 2015 г. нарастил
экспорт электроэнергии на 40 % и увеличил рентабельность поставок.
Пятьдесят восемь процентов прироста обеспечили поставки электроэнергии в
Украину. Импорт электроэнергии осуществляется на условиях 100 % оплаты
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 8.11).
***
В работе ПАО «Укргаздобыча» за 2012–2014 гг. выявлены нарушения
на сумму 1939,9 млн грн. За текущий год предприятие провело
сомнительных операций на 106 млн грн. Об этом сообщила Государственная
финансовая инспекция в ответ на запрос одного из депутатов, передает
«Укринформ».
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Как указывают в ГФИ, большинство нарушений за 2015 г. составляют
подозрительные тендеры. Среди нарушений фигурируют расходы на
информационно-консультационные и консалтинговые услуги, занижение
арендных ставок при аренде скважин и др.
В ГФИ также отмечают, что «Укргаздобыча» не обеспечивает условия
для проведения операционного аудита и работает без законно утвержденного
финансового плана. Это приводит к невозможности контролировать работу
предприятия (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 9.11).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Фонд гарантирования вкладов физлиц подал в правоохранительные
органы 250 заявлений с требованием взыскать 99,86 млрд грн с
акционеров и менеджмента признанных неплатежеспособными банков.
Об этом сказал директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов
физических лиц К. Ворушилин. Всего фонд подал 2149 заявлений на сумму
132,7 млрд грн.
Эти данные К. Ворушилин привел на расширенном заседании
админсовета Фонда гарантирования. За последние два года с рынка было
выведено 63 банка. «За 2014–2015 гг. вкладчики неплатежеспособных банков
получили больше 54 млрд грн», – сказал К. Ворушилин (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 9.11).
***
Дата приезда оценочной миссии ключевого кредитора Украины
Международного валютного фонда пока не определена. Это связано с тем,
что в фонде ждут проект Государственного бюджета на 2016 год и
постатейного его анализа. Об этом заявила министр финансов Н. Яресько,
сообщает УНИАН.
При этом она подчеркнула, что, в связи с необходимостью согласования
с фондом проекта Госбюджета на 2016 год, пока неизвестна и дата подачи
окончательного варианта бюджета в Верховную Раду. «Мы подадим бюджет
сразу же, как только он будет согласован с МВФ. Мы должны проработать с
ними с МВФ по каждой статье, по каждому миллиарду, при этом у нас не так
много статей, которые можно сократить», – подчеркнула министр.
Ранее Н. Яресько отмечала, что отсутствие налоговых изменений не
позволит Украине вложиться в запланированный дефицит бюджета в 3,7 %
ВВП на 2016 г. и увеличит его до минимум 68 млрд грн, а также выведет
Украину из программы реформ, одобренных фондом (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 9.11).
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***
МВФ назвал условия продолжения сотрудничества с Украиной.
Ключевая задача Международного валютного фонда состоит в
финансировании программы реформ, и фонд может работать со страной
только
в
случае
приверженности
ее
властей
направлению
макроэкономической стабилизации. Об этом заявил представитель МВФ в
Украине Ж. Ваше в ходе выступления на форуме SFA Society Ukraine в
Киеве.
Представитель ключевого кредитора Украины подчеркнул, что задача
МВФ как международного финансового учреждения – финансировать
программу реформ, макроэкономическую стабилизацию. «Мы обязаны
сделать все для финансовой стабилизации, что возможно достичь только при
хорошей макроэкономической политике. Последние 23 года были
непростыми для Украины. Мы видели и проведение реформ, и отклонение от
курса. Мы можем работать только в том контексте, когда со стороны страны
есть приверженность направлению макроэкономической стабилизации», –
сказал Ж. Ваше, отвечая на вопрос, продолжит ли фонд сотрудничество с
Украиной.
Он напомнил, что в настоящее время Украина и МВФ реализуют
четырехлетнюю программу реформ.
Присутствующий на форуме заместитель главы Национального банка
Украины Д. Сологуб, комментируя заявление Ж. Ваше, согласился, что при
проведении реформ важно, чтобы страна чувствовала, что это ее реформы.
«Важно, чтобы Украина и ее власти чувствовали, что это их реформы. МВФ
дает рекомендации и средства, но реформы принадлежат стране и это наша
ответственность», – сказал он.
Миссия МВФ 2 октября завершила свою работу в Украине в рамках
второго пересмотра программы, но конкретное решение по поводу
дальнейшего сотрудничества с нашей страной пока не принято.
Очередной приезд миссии планировался на этой неделе, однако 4 ноября
первый замминистра финансов И. Уманский сообщил, что миссия фонда
приедет в Украину только после подготовки проекта Государственного
бюджета на 2016 год и согласования налоговой реформы.
11 марта МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с
использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund
Facility) общим объемом 17,5 млрд дол. сроком на четыре года. Первый
транш по новой программе в объеме 5 млрд дол. Украина получила 13 марта,
второй на 1,7 млрд дол. – 4 августа (Четверта Влада (http://4vlada.net). –
2015. – 6.11).
***
Действующее налоговое законодательство Украины может
привести к потерям бюджета в 2016 г. на 68 млрд грн и потере
программы расширенного финансирования с МВФ. Об этом, выступая на
украинско-американском бизнес-совете в Киеве, сообщила министр
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финансов Н. Яресько.
Она пояснила, что программа с МВФ предусматривает переход крупных
сельхозпроизводителей на общую систему налогообложения. Министр также
уточнила, что потери бюджета 2016 г. от отказа от выполнения этой
договоренности с фондом составят 12 млрд грн. Н. Яресько уверена, что
главной альтернативой может стать принятие разработанного Минфином
проекта налоговой реформы. В таком случае в следующем году потери
доходов государственного бюджета сократятся до 60 млрд грн и потребует
такого же сокращения расходов. Министр признала, что в правительстве пока
отсутствует решение проблемы такого сокращения.
По ее словам, оно не должно касаться обороны и социальных
стандартов. Отвечая на вопросы, Н. Яресько сообщила, что о дате визита
миссии фонда пока не известно. По ее словам, МВФ ожидает окончательного
решения правительства по пакету налоговой реформы и Госбюджета на 2016
год. Отметим, что ранее Премьер-министр А. Яценюк сообщил, что
Госбюджет-2016 обсудят также с МВФ и кредиторами (УРА-Информ
(http://ura-inform.com). – 2015. – 9.11).
***
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил
прогноз падения экономики Украины в 2015 г. до 11,5 с 9 %,
прогнозируемых ранее. Как сообщается на сайте банка, в 2016 г. ЕБРР
прогнозирует рост ВВП Украины на 2 %.
По оценкам ЕБРР, рецессия в Украине углубилась. «Существует
осторожная надежда, что экономика достигла дна в середине 2015 г. и
объемы производства стабилизируются во второй половине года в условиях
местных и региональных рисков, которые остаются существенными», –
прокомментировали обновленный прогноз в пресс-службе банка.
ЕБРР отмечает, что программа Международного валютного фонда
Украиной в целом выполняется.
Как сообщал УНИАН, по оценкам Национального банка Украины,
которые совпадают с оценками одного из крупнейших кредиторов Украины –
Всемирного банка, ВВП Украины в ІІІ квартале 2015 г. по сравнению с
предыдущим кварталом и с учетом сезонного фактора возрос на 1 %.
Согласно последним данным Госстата, падение ВВП Украины во ІІ
квартале 2015 г. замедлилось до 14,6 % в годовом выражении после падения
на 17,2 % в І квартале.
Кабинет Министров рассматривает три сценария развития экономики
Украины в 2015 г., согласно которым падение ВВП страны ожидается на
уровне от 11,9 до 5,5 %.
Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда,
ВВП Украины в 2015 г. упадет на 11 % (Четверта Влада (http://4vlada.net).
– 2015. – 6.11).
***
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Киевская власть не договорилась с кредиторами о реструктуризации
внешнего долга столицы.
Представители киевской власти при участии Министерства финансов
Украины и Специального комитета кредиторов – владельцев облигаций
Киева не достигли согласия насчет условий реструктуризации долга в ходе
переговоров, которые продолжались в течение последних нескольких
месяцев.
Как сообщается на сайте Минфина, Киев и министерство считают свое
последнее предложение справедливым и разумным компромиссом, который,
тем не менее, не нашел поддержки у кредиторов.
Как известно, 5 ноября Киевсовет согласовал предварительные условия
реструктуризации внешнего долга столицы в отношении двух выпусков
еврооблигаций на 550 млн дол., одобрив его перевод в состав
государственного долга.
По информации Минфина, он также согласовал предварительные
основные условия обмена облигаций и выражает поддержку киевской власти
в процессе осуществления предложенного обмена.
Также сообщается, что Киевсовет ожидает объявления о начале
формальной сделки по реструктуризации долга на согласованных условиях в
течение ближайших недель.
Как сообщал УНИАН, 8 октября Киевсовет принял решение с 6 ноября
ввести временный мораторий на выплату внешних долгов города. В рамках
этого решения городская власть прекращает долговые выплаты из двух
займов на общую сумму 550 млн дол., привлеченным в 2005 и 2011 г. путем
размещения еврооблигаций.
5
ноября
Киевсовет
согласовал
предварительные
условия
реструктуризации внешнего долга столицы, согласно которому владельцы
непогашенных облигаций со сроками погашения в 2015 и 2016 г. получат
облигации внешнего госзайма Украины с погашением в 2019 и 2020 г. и
государственные деривативы на условиях, определенных Кабинетом
Министров.
Новые облигации должны распределяться между собственниками,
которые примут участие в долговой операции Киева, после списания 25 %
существующих облигаций. По новым облигациям будет начисляться доход в
размере 7,75 % годовых (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 5.11).
***
В Украине падают объемы добычи угля.
В январе – октябре 2015 г. угледобывающие предприятия Украины
снизили добычу угля на 42,1 % по сравнению с прошлым годом. Как
сообщили в Минэнерго, добыча коксующегося угля за 10 месяцев упала на
54 % – до 6 млн 763,2 тыс. т, энергетического – на 38 % (на
16 млн 212,9 тыс. т), до 26 млн 411,9 тыс. т.
Угледобывающие предприятия, которые входят в сферу управления
Минэнергоугля, в январе – октябре 2015 г. снизили добычу на 65,4 % (на
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10 млн 586,3 тыс. т) – до 5 млн 598,6 тыс. т.
Так, шахты Донецкой области за десять месяцев 2015 г. обеспечили
добычу 11 млн 887,4 тыс. т угля (–49,4 % к январю – октябрю 2014 г.),
Луганской – 3 млн 576,1 тыс. т (–78,3 %), Днепропетровской –
15 млн 833,9 тыс. т (+1,3 %), Львовской – 1 млн 672,0 тыс. т (+11,9 %),
Волынской – 205,7 тыс. т (–15,1 %).
Как сообщалось ранее, летом Украина начала накапливать запасы угля
для отопительного сезона. За последнюю неделю лета накопила 150 тыс. т
угля (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015. – 9.11).
***
Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила
прогноз роста мировой экономики. ОЭСР ожидает, что в 2015 г. рост
глобальной экономики замедлится до 2,9 %.
В ближайшие два года организация ждет роста экономики: на 3,3 % в
2016 г. и на 3,6 % в 2017 г. Для более высокого роста нужны
перераспределение активности в Китае и больший объем инвестиций в
страны с развитой экономикой.
По оценкам организации, рост экономики Китая замедлится до 6,8 % в
2015 г. и продолжит снижаться, достигнув 6,2 % к 2017 г. Снижение
показателей мировой торговли может привести к замедлению роста мирового
ВВП.
ОЭСР также сохранила прогноз роста экономики США в этом году на
уровне 2,4 %, но снизила прогноз на 2016 г. до 2,5 с 2,6 %. Согласно данным,
приведенным в докладе, 2,4-процентный рост продолжится и в 2017 г.
Экономика еврозоны, по расчетам организации, сократится на 1,5 % в
этом году и 1,8 % в будущем году против ранее прогнозируемого роста на
уровне 1,6 и 1,9 % соответственно (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 9.11).
***
Объем внешней торговли Китая сократился.
Внешнеторговый оборот Китая в октябре составил всего 323,19 млрд
дол., сократившись на 12,2 % в годовом выражении. Об этом
свидетельствуют опубликованные данные Главного таможенного управления
КНР, сообщает ТАСС.
При этом китайский экспорт уменьшился в октябре на 7 % – до
192,41 млрд дол., импорт упал на 19 % – до 130,77 млрд дол. Положительное
сальдо внешнеторгового баланса составило 61,64 млрд дол.
В январе – октябре внешнеторговый оборот Китая сократился на 8,5 % в
годовом выражении, составив 3,227 трлн дол.
Экспорт Китая составил в первые 10 месяцев 2015 г. 1,856 трлн дол., что
на 2,5 % меньше показателей января – октября 2014 г.
Импорт сократился за этот период на 15,7 % – до 1,371 трлн дол.
Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР в январе – октябре
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составило 485 млрд дол. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
9.11).
***
UniCredit, крупнейший банк Италии по активам, намерен уволить
12 тыс. сотрудников, пишет Financial Times со ссылкой на
осведомленные источники. Это – 9,4 % всего штата.
По информации газеты, банк 11 ноября вместе с отчетом за ІІІ квартал
представит антикризисный план. В нем предусмотрено сокращение
персонала и продажа некоторых зарубежных активов, включая австрийское
розничное подразделение. Unicredit уже второй год пытается продать
украинскую «дочку».
Месяц назад UniCredit планировал сокращение 10 тыс. рабочих мест, но
позже пересмотрел цифру до 12 тыс.
Напомним, Unicredit – единственный итальянский банк, входящий в
глобальный список системных (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 9.11).
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