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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент на Міжнародній антикорупційній
конференції: Без активної участі суспільства ми
не забезпечимо ефективність реформ
Президент взяв участь у роботі Міжнародної антикорупційної
конференції «Запобігаємо. Боремось. Діємо». Глава держави наголосив у
своєму виступі, що для успішного розвитку держави і залучення інвесторів
Україна має продемонструвати ефективні зусилля із забезпечення миру та
ефективні заходи боротьби з корупцією, «раковою пухлиною, на яку 24 роки
хворіє Україна».
«Без участі суспільства, без активної участі громадян ми не зможемо
забезпечити ефективність реформ», – особливо підкреслив Президент.
Говорячи про стартові умови, глава держави зазначив: «Коли минулого
року я зайшов в офіс Президента, на моєму пульті не працювала жодна
кнопка, якою б можна було запустити механізм боротьби з корупцією. Та
інакше й бути не могло, бо правоохоронні нереформовані органи самі
погрузли в ній, крокували в перших рядах корупціонерів. Законодавча база
залишала купу лазівок, щоб уникати відповідальності. Це були дуже непрості
стартові умови, бо корупція випестувалась, вирощувалась всі 24 роки нашої
незалежності».
За словами глави держави, нині завершується перший етап –
інституціонального і законодавчого забезпечення боротьби з корупцією.
«Сокиру ми вже загострили. Головна роль, ключова відповідальність і
найбільша надія зараз покладаються на Національне антикорупційне бюро»,
– сказав П. Порошенко.
Президент зазначив, що високоповажні громадські авторитети шляхом
безпрецедентно відкритого, прозорого і висококонкурентного конкурсу
знайшли директора Антикорупційного бюро. Так само на прозорих
конкурсних засадах, з використанням найсучасніших професійних та
психологічних тестів, підбирали кожного детектива з тих 140, які, наголосив
Президент, «зараз вже відібрані, навчені, озброєні і чекають спеціалізованої
антикорупційної прокуратури як останнього чинника, який дозволить
стартувати цьому процесу».
Конкурсні процедури з формування спеціалізованої антикорупційної
прокуратури так само відбуваються прозоро. З 11 членів спеціалізованої
конкурсної комісії дев’ять представляють громадські організації, лише дві
особи є прокурорами. «Наголошую, решта – громадські діячі, правник, герой
антитерористичної операції, представник наших партнерів зі Сполучених
Штатів Америки з досвідом прокурорської діяльності, правозахисник,
політичний аналітик», – заявив Президент, зазначивши, що такий склад
комісії гарантує об’єктивність, неупередженість та оновленість.
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Президент звернув увагу на те, що кілька громадських діячів зі складу
спеціалізованої комісії дуже критично висловлювалися на адресу влади,
Президента, але пройшли до складу комісії, у тому числі й завдяки голосам
депутатів від «Блоку Петра Порошенка» в парламенті. «Я звернувся і
попросив, що ми маємо зробити все, щоб процедура і склад комісії
гарантували обрання незалежного, в тому числі і незалежного від влади
антикорупційного прокурора», – наголосив Президент.
«Я категорично відкидаю будь-які пропозиції, які можуть відкласти,
відсунути або зірвати конкурс, під приводами вдосконалення законодавства.
Я наголошую на тому, що 1 грудня комісія має представити Генеральному
прокурору, і Генеральний прокурор має призначити антикорупційного
прокурора, бо саме з цього дня всі антикорупційні справи мають бути
передані з Генеральної прокуратури до Антикорупційного бюро, і цього
чекають не лише Президент, уряд, парламент і громадські організації. Цього
чекає українське суспільство, інвестори, міжнародні партнери, і я особисто
впевнений в тому, що результат буде такий, який дозволить стверджувати,
що ефективність боротьби з корупцією буде значно підвищена», – заявив
Президент.
Глава держави зазначив, що прокуратуру вже позбавлено функції
загального нагляду, однак важливим є кардинальне оновлення її складу. Вже
звільнено 4 тис. старих прокурорських кадрів. Нині відбувається конкурс з
обрання 700 місцевих прокурорів. «Впевнений в тому, що нові люди –
юристи та правники – зможуть привнести абсолютно нову якість
прокурорських структур», – наголосив П. Порошенко.
За словами Президента, досвід реформи МВС підтвердив ефективність
практики пошуку нових людей шляхом конкурсного відбору та рекрутингу
кадрів з-за кордону. «Іноземці, які прийняли українське громадянство і
сьогодні працюють в Уряді, в поліції, в прокуратурі, в Антикорупційному
бюро та в інших інституціях довели ефективність своєї присутності, бо нам
вкрай важливо було заповнити посади фахівцями, які би не наступали на
граблі, а робили ефективні кроки в реформуванні органів», – зазначив
П. Порошенко. Президент наголосив, що оновлені Збройні сили України та
нова Патрульна поліція, які нині користуються найвищою довірою серед
суспільства, мають стати орієнтиром для реформованої прокуратури,
Національного антикорупційного бюро, Національної поліції.
Глава держави підкреслив, що кардинальні зміни мають відбутися в
усіх сферах, де громадяни зустрічаються з представниками влади, починаючи
від
дільничного
інспектора
і
завершуючи
центрами
надання
адміністративних послуг. «Має бути скасована значна частина папірців, які
держава видавала, та значна частина бюрократії має бути звільнена», – заявив
П. Порошенко. Президент також відзначив ефективність системи
електронних закупівель та електронного урядування в боротьбі з корупцією.
При цьому Президент констатував, що найгірша ситуація – у судовій
системі, особливо в частині незалежності суддів. Пропоновані зміни до
Конституції щодо реформи правосуддя спрямовані на усунення політичного
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впливу на суддів та одночасно зняття недоторканності, розширення переліку
підстав для притягнення суддів до відповідальності та оновлення складу
шляхом незалежного оцінювання.
Президент висловив упевненість, що судова реформа буде успішною,
оскільки вона має підтримку міжнародних експертів, у тому числі
Венеціанської комісії, та українських фахівців, а також існує великий запит
суспільства на перезавантаження суддівського корпусу. «Дуже важливо, щоб
конкурс на суддівські посади, присяжних, прокурорів був такий самий
високий, як конкурс на патрульну поліцію, коли він починався декілька
місяців тому в місті Києві», – сказав глава держави (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
16.11).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Т. Гранчак, зав. отделом «СІАЗ» НБУВ

Информационная атака на ПриватБанк:
цель не достигнута
В соответствии с результатами ежегодного рейтинга лучших мировых
банков и лидеров банковского рынка в регионах мира и отдельных странах,
опубликованного американским изданием Global Finance, в Украине лучшим
банком признан ПриватБанк. «Лучшие банки – не обязательно крупнейшие
банки, это финансовые институты, обладающие качествами, на которые
клиентам следует обратить внимание при выборе банка, – говорится в
редакционной статье журнала. – Эти банки предлагают лучший сервис,
лучшие продукты и обладают наиболее эффективными системами рискменеджмента. Они постоянно инвестируют в лучшие в своем классе решения
и персонал, чтобы превзойти своих коллег». В Украине, по мнению
аналитиков американского издания, лучшим банком является ПриватБанк,
который входит в этот престижный рейтинг уже десятый год подряд.
Напомним, крупнейшими акционерами банка являются Г. Боголюбов и
И. Коломойский с долями по 45,3182 %. Как сообщает Global Finance, для
традиционного рейтинга World’s Best Banks-2015 лучшие банки в
143 странах и восьми регионах мира выбирали ведущие аналитики и
руководители финансовых компаний. При этом победители определялись как
по результатам своей деятельности, так и субъективным критериям, таким
как
репутация
банка
и
качество
его
менеджмента
(https://ru.tsn.ua/groshi/privatbank-voshel-v-reyting-luchshih-mirovyh-bankov2015-goda-522427.html;
http://expert.ua/novosti/0/712-global-finance-priznalprivatbank-luchshim-bankom-ukraini-v-2015-godu).
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Ранее Международное агентство Fitch подтвердило рейтинг
секьюритизированных еврооблигаций ПриватБанка, который на пять
позиций выше рейтинга Украины.
Отметим, что лидирующие позиции ПриватБанка в банковской сфере
Украины отмечаются и отечественными экспертами. По объемам интернетплатежей населения и привлеченным депозитам физлиц банк лидирует не
первый год. По данным на сентябрь 2015 г., объем депозитов физлиц
составил 120 млрд грн. Для сравнения: в следующем за ПриватБанком
государственном «Ощадбанке» объем депозитов физлиц составляет
42 млрд грн. Кроме депозитов физлиц, в банке размещены депозиты
юридических лиц.
Тем не менее, несмотря на признанное экспертами лидерство,
последние две недели отечественными СМИ тиражировалась информация о
проблемах, которые якобы переживает Приват, и возможной национализации
банка. В самом ПриватБанке происходящее расценили как информационную
атаку и сделали соответствующее обращение в силовые структуры.
Начало информационной волны обозначили сеющие панику
публикации в социальных сетях и фейковые новости на малоизвестных
сайтах, а также массовые СМС и звонки о введении в банк временной
администрации, которые стали поступать клиентам банка 4 ноября. «В
ПриватБанк заход временной администрации запланирован на вечер пятницы
(6 ноября. – Прим. авт.). Если там есть у кого какие деньги, забирайте
срочно!» – такое СМС-сообщение, по словам пресс-секретаря ПриватБанка
О. Серги, получали с неизвестных номеров клиенты банка в регионах. По его
информации, чаще всего на получение СМС жаловались клиенты в Харькове.
«Самое смешное, что они прислали СМС нашему председателю правления
(А. Дубилету. – Прим. авт.)», – написал в своем Facebook первый заместитель
председателя правления банка О. Гороховский.
В ночь на 5 ноября на одном из сайтов появилось анонимное
сообщение о введении временной администрации в банк с воскресенья
8 ноября. Якобы такая информация поступила из неких источников в
Харьковской ОГА и Запорожской ГФС. «В первую очередь это касается
Харькова, Запорожья, Днепропетровска и Полтавы», – говорилось на сайте.
Напомним, что ввод временной администрации в банк уже пережили
вкладчики более 50 украинских банков, объявленных в течение 2014–2015 гг.
банкротами после работы в них таких временных администраций.
В сложной ситуации в конце 2008 г. оказался Проминвестбанк, когда в
Украине только начинался финансовый кризис. Тогда публикации в прессе,
слухи и черный пиар в наружной рекламе вызвали массовое снятие
депозитов. За неделю из банка вынесли 5 млрд грн, заявлял на тот момент
глава совета НБУ П. Порошенко. СБУ начала искать заказчика
информационной атаки, вскоре в банк ввели временную администрацию. В
последующем Проминвестбанк продали агенту российского правительства –
Внешэкономбанку.
Появление первых проблем в «Дельта банке» весной 2014 г. также
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сопровождалось волной анонимных негативных публикаций. Когда банк
спустя год все же обанкротился, в частности из-за значительного портфеля
активов в аннексированном Крыму и оккупированной части Донбасса, его
инвестором захотел выступить оператор мобильной связи «МТС Украина»,
бенефициаром которого является российская компания «АФК-Система». У
оператора «МТС Украина» в банке было 1,4 млрд грн. Активы «Дельта
банка» также заинтересовали ПриватБанк. Но эти сделки не состоялись.
И если физлица в случае негативного развития ситуации могут
рассчитывать на компенсацию вклада, если он не превышает 200 тыс. грн, то
юридические лица теряют свои депозиты безвозвратно.
Чуть позже к сообщениям о возможном введении в ПриватБанк
временной
администрации
подключились
эксперты
со
своими
комментариями. В частности, в ряде СМИ был размещен комментарий
старшего партнера адвокатской компании «Кравец и партнеры» Р. Кравца
относительно вероятного введения в банк временной администрации и
дальнейшей его национализации.
Отвечая на вопрос о том, есть ли основания для введения в ПриватБанк
временной администрации, Р. Кравец отметил, что на возможность такого
развития событий указывает множество факторов. «На мой взгляд, это в
любом случае произойдет, но не раньше, чем через полтора-два месяца.
Фактически отчетность банка за ІІІ квартал, которая недавно появилась и
официально обнародована, говорит о нарушении ПриватБанком целого ряда
нормативов и ухудшении его состояния. Кроме того, как показывает
практика, количество судебных споров в отношении возврата депозитов
значительно возросло. Количество исполнительных производств, которые
можно официально увидеть в реестре судебных решений (я имею в виду
юридических лиц), указан перечень производств, которые открыты в
отношении ПриватБанка, растет в геометрической прогрессии, и 90 % из них
за 2015 г. О чем это говорит? Это еще раз подтверждает то, что ПриватБанк
фактически массово не возвращает депозитные вклады. В свете того, что
ПриватБанк не планирует докапитализироваться, я думаю, что вероятность
введения временной администрации крайне высока. Там же, в реестре
судебных решений, есть решение о том, что расследуются уголовные дела в
отношении должностных лиц ПриватБанка в части выведения 19 млрд грн
рефинансирования Национального банка Украины компаниями, имеющими
непосредственное отношение к ПриватБанку, в которых учредителями
являются сотрудники того же ПриватБанка. Это тоже указывает на то, что
ПриватБанк, как это было и с “Дельта банком”, и с банком “Финансы и
кредит”, просто выводит свои активы за границу. В связи с тем что банк
очень крупный, с довольно большим вкладом физических лиц, я думаю, что
он будет национализирован. И государство возьмет на себя все затраты»
(http://rian.com.ua/analytics/20151108/376584394.html).
Достаточно симптоматичным выглядит также оперативно появившийся
в СМИ негативный прогноз экс-первого вице-премьера Украины, экс-главы
НБУ С. Арбузова, размещенный им в своей колонке Forbes (напомним, в
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отношении С. Арбузова ГПУ Украины в 2014 г. было начато уголовное
производство в связи с фактами незаконного использования государственных
средств). По словам бывшего соратника В. Януковича, ПриватБанк,
крупнейший банк Украины, в котором сегодня хранится каждая третья
гривня населения, имеет все шансы стать следующим потрясением не только
для банковской системы, но и для страны в целом. «Сейчас Приват уверенно
идет по стопам других недавно почивших проблемных банков. Несмотря на
многомиллиардные суммы рефинансирования, за первые три квартала банк
никак не улучшил свои показатели, более того, наращивает проблемы. В
частности, норматив адекватности капитала (Н2) снизился за квартал с
9,97 до 9,93 %», – отметил С. Арбузов.
При этом, по его словам, есть все основания подозревать вывод денег
собственниками. «В данном случае, учитывая объемы рефинансирования,
уже денег государственных, которых, согласно сообщению пресс-службы
ПриватБанка, на 1 октября в его балансе было 27 млрд грн. В ІІІ квартале
Приват в 4,5 раза увеличил максимальный размер кредитного риска по
операциям со связанными с банком лицами – этот норматив достиг уровня
45,23 %. Максимальный размер кредитного риска на одного контрагента
составил 25,72 % от регулятивного капитала при лимите не больше 20 %. И в
реальности эти цифры могут быть еще хуже из-за сложности проверки этих
показателей», – пояснил С. Арбузов.
Он также сообщил, что, по разным подсчетам, до конца года
акционерам ПриватБанка необходимо влить в банк 6–8 млрд грн. «Будут ли
владельцы заводить деньги, учитывая открытую войну с властями, не
понятно. По крайней мере, желания делать это собственники явно не
демонстрируют. Можно вспомнить, что еще до завершения стресс-теста
глава ПриватБанка заявлял, что считает завышенной требуемую НБУ сумму
деформирования резервов. Впрочем, проблема в том, что докапитализация
нужна не только ПриватБанку. Широко анонсированное мероприятие,
призванное улучшить состояние финучреждений, буксует и в других
банках», – отметил экс-глава НБУ (http://pressorg24.com/news?id=203960).
12 ноября возможность вмешательства государства в работу
крупнейшего банка страны допустил народный депутат, глава
парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской
деятельности С. Рыбалка. Причем такой сценарий им озвучен со ссылкой на
информацию председателя Национального банка Украины, в соответствии с
которой Нацбанк имеет план по оздоровлению ПриватБанка. «Пока, по
словам главы НБУ, этого плана полностью придерживаются. Реперная точка
– март следующего года», – сказал С. Рыбалка (http://news.finance.ua/ru/news//363011/privatbank-poprosil-zashhity-u-mvd-i-sbu).
Высказывание
парламентария стало поводом к размещению ведущими интернет-изданиями
страны материалов под заголовками «Глава НБУ Валерия Гонтарева не
исключает национализацию ПриватБанка», «Гонтарева не исключает смены
собственников и национализации ПриватБанка», «У Гонтаревой не
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исключают национализацию ПриватБанка» и т. п. 1.
Комментируя озвученную С. Рыбалкой информацию, экономический
эксперт,
кандидат
экономических
наук,
управляющий
партнер
консалтинговой компании «Финансовая студия» Е. Невмержицкий в эфире
радиостанции «Голос столицы» охарактеризовал подобные заявления со
стороны регулятора как безответственные, поскольку ПриватБанк, по его
словам, является первым в рейтинге НБУ. «Это крупнейший банк Украины
почти по всем показателям, и от его стабильности в очень большой степени
зависит стабильность всей банковской системы Украины. Поэтому подобные
заявления лучше не делать. Все заявления от регулятора должны быть
взвешенными, потому что, в любом случае, они не лучшим образом влияют
на финансовый рынок и даже на курс гривни», – считает Е. Невмержицкий.
При этом эксперт подчеркнул свою незаинтересованность в вопросе и
убежденность в том, что ситуация стабильная: «Я не имею сейчас никаких
государственных должностей, я выступаю в качестве эксперта, и, как
эксперт, я хочу сказать, что ситуация – стабильная. Из официального
комментария от НБУ понятно, что Нацбанк проводит диагностику топ-20
банков, куда входит и ПриватБанк. И судьба этих банков будет решена в
марте 2016 г.». Вместе с тем Е. Невмержицкий отметил, что сегодня
происходит перераспределение банковского капитала. По его словам, «мы
стали свидетелями “банкопада”, как уже высказываются СМИ и
специалисты. Это очень негативно повлияло на банковскую систему, и
сейчас события развиваются очень быстро, поэтому трудно прогнозировать
на столь длительное время. Мы не можем прогнозировать, что будет в марте,
потому что и с курсом валют происходят постоянные изменения, и с
банками, и т. д. К сожалению, политика регулятора не направлена на защиту
клиентов банков. Регулятор в первую очередь должен защищать денежную
единицу государства и стабильность банковской системы», – резюмировал
эксперт (http://rian.com.ua/economy/20151113/1000234061.html).
Со своей стороны ПриватБанк опроверг информацию СМИ о своей
национализации и вводе временной администрации в финучреждение, а
также обратился к силовым ведомствам с просьбой расследовать факты
информационной атаки на банк и найти ее заказчиков. «Это спланированная
информационная атака на банк, на банковский рынок, которая должна была
создать негативный информационный фон в ряде промышленно развитых
регионов Украины. По имеющимся у нас данным, акция была спланирована,
негативная информация запускалась целенаправленно по многим каналам,
все эти факты уже переданы банком в силовые структуры», – сообщил
1

Цензор.Нет
(http://censor.net.ua/news/360272/gontareva_ne_isklyuchaet_smeny_sobstvennikov_i_natsionalizatsii_privatbanka);
NEWsru.ua (http://rus.newsru.ua/finance/11nov2015/rybalko.html); Сводка независимых новостей
(http://svodka.net/ekonomika/obschestvo-ekonomika/63259); Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/business/financial/3588592-hontareva-ne-yskluichaet-natsyonalyzatsyui-pryvatbanka); Главком
(http://glavcom.ua/news/339530.html); РИА Новости. Украина
(http://rian.com.ua/analytics/20151112/1000169509.html).
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первый заместитель председателя правления банка О. Гороховский в
интервью радио «Вести».
При этом он отметил, что негативный информационный фон не оказал
существенного влияния на работу банка: за первые 10 дней ноября
ПриватБанк сохранил положительную динамику прироста депозитов на
уровне 70 млн грн. Ранее, согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября
2015 г. по размеру общих активов (241,809 млрд грн) ПриватБанк стал
лидером среди 123 действовавших в стране банков. Кроме того, по словам
зампредправления банка, ПриватБанк является единственным банком из
первой десятки, который выполняет норматив адекватности капитала –
10,02 % (норматив – 10 %).
По оценке О. Гороховского, с учетом значительного прироста
активности вкладчиков в октябре ПриватБанк покажет положительный
результат по итогам текущего квартала.
Вместе с тем первый заместитель председатель правления банка
обратил внимание на то, что возникшей вокруг ПриватаБанка ситуацией
поспешили воспользоваться недобросовестные коллеги, в частности
Укргазбанк, попытавшийся переманить клиентов ПриватБанка. В качестве
подтверждения
О. Гороховский обнародовал СМС-сообщения от
Укргазбанка: «ПриватБанк заблокировал счета. Переходите к нам. Получите
вовремя. Укргазбанк. Черкассы». О. Гороховский пообещал в ответ на это
аналогичные меры. «Уважаемые коллеги из Укргазбанка! Мы очень рады за
вас и за ваш Черкасский филиал. Будет примерно так: группа сотрудников
(два-три человека) будет дежурить перед входом в каждое Ваше отделение в
Черкассах и привлекать всех, кто идет туда обслуживаться. Если в течение
трех дней мы не получим официальные извинения – такая акция пройдет по
всей стране. Мы и не ожидали особой поддержки от коллег. Да она нам и не
нужна. Но банковский беспредел не пройдет!» – заявил он.
Зампред ПриватБанка также уточнил, что сотрудники его
финучреждения сейчас практикуют такие агрессивные продажи в торговых
центрах.
Отметим, что заместитель председателя правления Укргазбанка
А. Александров уже выступил с опровержением высказанных обвинений:
«Могу только сожалеть о том, что… представители самого технологичного
банка не сумели распознать откровенный фейк. Ведь слово Ukrgazbank в
адресном поле так откровенно устремлено ввысь, что не нужно быть
специалистом в дизайне, чтобы это увидеть. Плюс, Укргазбанк в своих SMS
рассылках подписывается UKRGASBANK – исключительно через S и только
капслоком. И наконец, SMS-рассылку в Укргазбанке инициирует и
осуществляет ТОЛЬКО главный офис: областные дирекции этого делать
просто не в состоянии... О чем, очевидно, попросту было неизвестно
изготовителям
столь
нелепой
подделки»
(http://finbalance.com.ua/news/Ukrhazbank-vidkida-zakidi-Privatbanku-vnesumlinniy-konkurentsi).
Укреплению позиций ПриватБанка и упреждению панических
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настроений способствовала и оперативно (13 ноября, на следующий день
после комментария С. Рыбалки) размещенная в СМИ информация об
успешном завершении ПриватБанком переговоров с западными инвесторами,
и укреплении таким образом своих позиций на 10 млрд грн.
Как сообщили «главному» в ПриватБанке, одобрение инвесторами
предложения банка позволит ему уже в ближайшее время направить
привлеченные средства на увеличение регулятивного капитала, который с
учетом инвестиций акционеров банка составит 220 млн дол. США или около
5 млрд грн. Также положительные результаты переговоров с кредиторами
позволят продлить до 2018 г. погашение евробондов банка на сумму
200 млн дол. США. «Банк получил столь широкую международную
поддержку инвесторов. Нас поддержали почти 99 % владельцев обязательств
банка. Доверие банку оказали большое количество частных инвесторов c
небольшими суммами из Европы, Азии, Южной и Северной Америки, –
заявил председатель правления ПриватБанка А. Дубилет. – Банк провел
большое количество встреч и звонков с кредиторами и высоко ценит доверие,
которое ему оказали международные инвесторы».
Как говорится в официальном сообщении организатора сделки
немецкого Commerzbank, успешные переговоры будут способствовать
укреплению позиций ПриватБанка. Этот результат говорит о высоком уровне
надежности ПриватБанка, что очень важно с учетом особенной роли,
которую ПриватБанк играет в банковской системе Украины.
По мнению экспертов, подобная сделка стала уникальной для
украинского рынка и ПриватБанк в очередной раз подтвердил позицию
первопроходца в применении инновационных инструментов – на этот раз на
международных рынках капитала.
В перспективе успешное завершение сделки укрепит лидирующие
позиции ПриватБанка в Украине, позволит и в дальнейшем в сложных
экономических условиях демонстрировать устойчивую и стабильную работу.
«У нас есть возможность сотрудничать с лидером инноваций не только на
украинском, а и на европейском рынке – ПриватБанком. И мы очень рады,
что наш банк-партнер продолжает развиваться и становится все более
надежным и прогрессивным, используя самые современные технологии и
привлекая инвестиции на международных рынках», – отметила В. Платонова,
генеральный директор представительства MasterCard Europe в Украине,
Молдове, Грузии, Туркменистане, Таджикистане, Киргизстане и Узбекистане
(http://glavnoe.ua/news/n249341).
Закреплению позитивного эффекта способствовало размещение в СМИ
небольших информационных сообщений о развитии линейки услуг и клиенториентированности банка. В частности, о развитии системы популярных в
Европе почтоматов в отделениях банка и торговых центрах, создании
системы онлайн-обучения для персонала торгово-сервисных предприятий
(http://dnpr.com.ua/content/privatbank-ustanavlivaet-pochtomaty-v-zonahsamoobsluzhivaniya; http://nikvesti.com/news/politics/78399).
Не остался в стороне от происходящего и собственно Нацбанк
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Украины.
5 ноября первый заместитель главы Национального банка Украины
А. Писарук опроверг слухи о проблемах в ПриватБанке. Информация об этом
была размещена на официальной странице НБУ в Facebook. «ПриватБанк
является системно важным для финансовой системы и самым крупным
сберегательным специализированным банком, который обслуживает 34 %
вкладов населения страны. Регулятор осуществляет постоянный мониторинг
деятельности через кураторов и уделяет особое внимание всем системным
банкам. В данный момент ПриватБанк выполняет нормативы ликвидности,
работает в обычном режиме и бесперебойно обслуживает клиентов», – заявил
А. Писарук.
15 ноября, спустя 10 дней после первых сообщений о «проблемах»
ПриватБанка, появилось интервью председателя Национального банка
Украины В. Гонтаревой телеканалу «1+1» (с учетом подконтрольности
канала все тому же И. Коломойскому интервью можно рассматривать как
эффективную информационную поддержку противодействию ПриватБанка
негативным информационным влияниям). «ПриватБанк является системно
важным для финансовой системы и крупнейшим сберегательным банком
страны. Он обслуживает значительное количество пенсионеров, большой,
малый и средний бизнес, зарплатные проекты, успешно развивает платежные
системы и является ведущим инновационным банком», – заявила глава НБУ.
По словам В. Гонтаревой, регулятор осуществляет постоянный
мониторинг деятельности и уделяет особое внимание всем системным
банкам. «На данный момент ПриватБанк выполняет все необходимые
нормативы, в частности норматив ликвидности: сегодня в ПриватБанке
самый большой по системе остаток в кассах и банкоматах банка – около
8 млрд грн. На корсчете – около 1,5 млрд грн», – отметила председатель
НБУ.
В. Гонтарева заявила, что в 2014 г. ПриватБанк прошел стресстестирования и выполнил все необходимые условия для дальнейшей работы.
«НБУ в этом году проводит новое стресс-тестирование первых 20 банков.
Этот процесс направлен на оздоровление банковской системы и укрепления
финансовой стабильности страны. Программа рекапитализации банков после
окончания стресс-теста рассчитана на три года. Это написано в нашей
программе EFF, и мы уверены, что за это время банки справятся с
поставленными задачами по докапитализации», – подитожила глава НБУ
(http://www.rus.newsru.ua/finance/15nov2015/pryvat.html).
Несмотря на то что заявление со стороны регулятора было сделано,
эксперты отметили, что похожие слова поддержки слышали бывшие клиенты
«Дельта банка» и банка «Финансы и кредит». За месяц до введения
временной администрации в банк «Финансы и кредит» НБУ констатировал
выполнение им плана капитализации. «Дельта банк» Нацбанк признавал
системно важным, что означало едва ли не 100-процентную гарантию
национализации в случае появления проблем. Оба учреждения
обанкротились: К. Жеваго не продал часть активов для поддержки банка
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«Финансы и кредит», а Минфин не захотел спасать «Дельта банк».
Словесную поддержку ПриватБанку дал и Фонд гарантирования
вкладов физлиц. «Сейчас мы активно сотрудничаем с ПриватБанком, но
исключительно по вопросам выплаты компенсации вкладчикам
неплатежеспособных банков», – заявил директор-распорядитель ФГВФЛ
К. Ворушилин. Сейчас ПриватБанк выплачивает компенсацию клиентам
Интеграл-банка и “Капитала”. Но там речь идет о небольших суммах. Банк не
привлекли ко второй волне выплат вкладчикам “Дельта банк”».
Тем не менее, на фоне недоверия к банковской системе в сложившейся
ситуации возрастают риски массового изъятия вкладчиками своих депозитов
вплоть до преждевременного прекращения договора. В этом случае банку
пришлось бы либо соглашаться и выплачивать эти суммы, либо
притормаживать выплаты. В итоге, при худшем развитии событий, банк рано
или поздно мог бы столкнуться с проблемой кризиса ликвидности.
В соответствии с выводами руководителя портала ua-banker
А. Лупоносова, в ситуации с ПриватБанком наблюдается классическая
модель манипуляции общественным мнением. «Еще М. Твен говорил “Дайте
мне средство массовой информации, я начну говорить, что банк разорится,
придет 20 % вкладчиков и банк действительно разорится”. Таким образом
можно обанкротить любой банк. Кредитный рейтинг ПриватБанка был выше
рейтинга Украины, поэтому глупо говорить о том, что он чувствует себя
плохо. Мы видим классическую схему нагнетания атмосферы нервозности, и
если сейчас люди постоянно будут слышать о проблемах ПриватБанка, они
будут забирать оттуда деньги. А это может привести к тому, что любой банк
может прекратить существование. Схема давняя. Более всего удивляет
молчание Нацбанка», – подчеркнул в связи с ситуацией А. Лупоносов. По
словам эксперта, таким образом можно спровоцировать кризис ликвидности
банка как предлог для ввода временной администрации. «Поскольку банк не
имеет собственных денег, он их привлекает и размещает в кредитах, но есть
всегда временной разрыв. И если часть вкладчиков одновременно захочет
забрать свой вклад, то возникает так называемый кризис ликвидности. Он
может повлечь за собой ухудшение отчетности, а затем – введение
временной администрации», – пояснил А. Лупоносов.
По мнению эксперта, в данном случае имеет место информационная
атака на банк И. Коломойского. «Не являясь его адептом, я считаю, что не в
интересах всех нас на сегодня валить этот банк. Он охватывает практически
всю ритейловую сеть Украины, на него “заточены” все расчеты в малом и
среднем бизнесе, между физлицами. Ни один “Ощадбанк” не справится с тем
потоком операций. Если этот банк упадет, принцип мультипликатора может
привести к громадному банковскому кризису. А это не в интересах ни
общества, ни Украины», – подчеркнул А. Лупоносов.
Вялая реакция на ситуацию со стороны Нацбанка на фоне
продолжающегося в рамках «борьбы с олигархами» конфликта между
Президентом П. Порошенко и И. Коломойским дала основания для выводов
ряда обозревателей о том, что за информационной атакой на ПриватБанк
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стоит очередная попытка власти взять под контроль и минимизировать
влияние последнего. «По неофициальной информации, рынок и чиновники
Нацбанка допускают, что в какой-то момент ПриватБанк может быть
выведен с рынка. Он не пойдет на Фонд гарантирования (вкладов физлиц,
ФГВФЛ) – это будет слишком. Это будет национализация. В меморандуме с
МВФ заложены суммы, которые превышают потребность даже с учетом
выплат “Дельта банка”, банка “Финансы и кредит”, лишних порядка 30 млрд.
Задавались вопросы: зачем такие лимиты? Неофициальным ответом было
напоминание о Привате», – сообщил один из финансовых аналитиков на
условиях
анонимности
(http://rian.com.ua/analytics/20151109/1000000656.html).
Шантаж национализацией ПриватБанка может быть применен в
качестве «последнего аргумента» в противостоянии Президента
П. Порошенко с И. Коломойским. «По моему мнению, если Порошенко их
сломает, он сильно укрепит свою личную позицию. Ни Оппоблок, ни
коммунисты Майдан Порошенко организовать не могли, а Коломойский
может, денег у него достаточно, как и буйных голов. Ярош и добровольцы
при этом могут выступить в качестве ударного, штурмового отряда. Не по
всей стране, но в каком-то месте они могут собраться и выступить, если
удастся раскачать общество до массовых выступлений», –
считает
политолог, руководитель аналитического центра «Третий сектор»
А. Золотарев.
Политическую подоплеку идеи национализации ПриватБанка
рассматривают также финансовые аналитики. «Если Коломойский “станет на
дыбы”, будет национализация. Одно дело, когда банк закрывают, а через
пару дней он опять работает, но уже с новыми людьми и на всех телеканалах
рассказывают, что прежний хозяин плохой, но государство как новый
собственник гарантирует выполнение обязательств… Отбирать банк не
будут, но если примут решение, то просто размоют пакет. Если капитал
банка 19 млрд, то государство может довести долю до 50 % за счет
зарезервированных средств по меморандуму с МВФ… Это крайний вариант,
но все понимают, что Игорь Валерьевич может “стать на дыбы”. Он также
прекрасно понимает, что деолигархизация его касается в первую очередь. Но
банк, безусловно, никто не хочет хоронить», – пояснил агентству «РИА
Новости.
Украина»
финансовый
эксперт
(http://rian.com.ua/analytics/20151109/1000000656.html).
В этом контексте симптоматичным выглядит заявление заместителя
председателя ПриватБанка О. Гороховского о том, что 98 % размещенных в
банке вкладов попадает под гарантии Фонда страхования вкладов. «Мы
имеем 34 % рынка вкладов по сумме и 52 % по количеству вкладчиков.
Нашим вкладчикам глубоко все равно, что будет с банком. У них небольшой
вклад и размещен он не в ПриавтБанке, а в Фонде гарантирования. Все
крупные, кто мог испугаться и забрать деньги, уже испугались во время
войны. Теперь нам уже все равно», – написал О. Гороховский в своем
Facebook. Добавим, что на начало октября объем депозитов физлиц в
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ПриватБанке составлял 121,5 млрд грн.
Вместе с тем главный аналитик рейтингового агентства «Экспертрейтинг» В. Шапран обращает внимание на то, что нынешняя попытка
пошатнуть банк – уже не первая, и отмечает, что «ни Фонд гарантирования
вкладов, ни Нацбанк не заинтересованы в дестабилизации ПриватБанка».
«Подобного рода рассылки (смс. – Прим. авт.) указывают, что был
внутренний конкурент, который бы хотел получить часть этого бизнеса», –
считает В. Шапран.
В свою очередь президент Украинского аналитического центра
А. Охрименко отмечает, что слухи негативно влияют не только на
ПриватБанк, но и на всю банковскую систему. «Украинцы нервничают, рост
курса, проблемы с депозитами и любые слухи плохо отражаются на
экономике, – отметил эксперт. – У Коломойского есть масса врагов, и в их
интересах создать ему проблемы. В бизнесе не бывает друзей, а в украинском
бизнесе и подавно. Я надеюсь, что ПриватБанк устоит. Это не в первый и, к
сожалению, не в последний раз», – добавил А. Охрименко.
Высказаться в отношении ситуации вокруг ПриватБанка посчитали
необходимым в окружении Президента.
Глава Администрации Президента Украины Б. Ложкин отрицает
возможность ликвидации ПриватБанка. Такое мнение он высказал в
интервью ZN.UA. По его словам, это банк, который выполняет по сути роль
главного сберегательного банка страны. «Временно – да, он важен и как
крупный расчетный центр. Но стратегически – как сберегательный. Приват с
тем количеством депозитов, которые у него есть, безусловно, должен быть
сохранен как банк. То есть, на мой взгляд, точно не может идти речь о его
ликвидации. ПриватБанк is toо big to fail, поэтому с ним нужно действовать
очень аккуратно и осторожно», – сказал Б. Ложкин.
Глава АП также не считает, что ПриватБанк является яблоком раздора.
«Вообще, слово “раздор” не совсем точно определяет нынешние
взаимоотношения между Коломойским и Президентом», – добавил он.
Б. Ложкин напомнил, что сейчас происходит процесс, названный
«деолигархизацией». «Но деолигархизация – это же не ликвидация
конкретных бизнесов конкретных лиц. Это разделение власти и бизнеса.
Коломойский может оставаться одним из крупнейших бизнесменов страны.
И если он будет платить налоги, развивать свой бизнес, то я считаю, что
государство будет и его, и других бизнесменов поддерживать, – сказал он. –
Ключевой вопрос сейчас в том, что частные интересы необходимо отделить
от государственных, прежде всего если речь идет о крупнейших финансовопромышленных группах. Речь не только о Коломойском. Я, кстати, считаю
ПриватБанк
очень
технологичной
системой»
(http://www.facenews.ua/news/2015/297441).
Заявление главы АП созвучно выводам, сделанным в анализе ситуации
«Финбалансом», в соответствии с которыми потенциальная выгода для
Президента в случае национализации ПриватБанка ощутимо меньше, чем
риски/проблемы, которые будут сопровождать такой сценарий. Введение
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временной администрации в финучреждение приведет, фактически, к
приостановке его работы – выплаты депозитов, осуществления платежей, что
неизбежно повлечет за собой полномасштабную панику. Вслед за этим, по
уже сформировавшейся украинской традиции («что бы ни случилось –
покупай валюту») – резкое повышение спроса на наличные евро и доллар с
последующим разбалансированием валютного курса. Результат – рост цен,
очередные массовые протесты и невероятное обнищание граждан.
По мнению экспертов, оперативно установить контроль над таким
крупным банком, как ПриватБанк, с обеспечением сопровождения всех
бизнес-процессов не реально. Как минимум, на какое-то время (например,
неделю) работу финучреждения все равно придется заморозить. Это опятьтаки неизбежный катализатор паники. При этом даже если паники удастся
избежать – будет проведена соответствующая информационная кампания и
население поверит заверениям властей о том, что в ближайшее время банк
заработает в привычном режиме, проблем все равно не избежать.
Известно, что ПриватБанк выдал много инсайдерских кредитов (речь
идет о займах для структур, связанных с группой «Приват»). Собственно, в
своей отчетности он сам признается в нарушении норматива НБУ. Однако
многие участники рынка убеждены, что на самом деле соответствующих
кредитов в «приватовском» портфеле значительно больше (Finbalance уже
неоднократно обращал внимание на эту проблему). В случае гипотетической
национализации
ПриватБанка вряд ли стоит рассчитывать на
дисциплинированное погашение взятых ссуд предприятиями «И.
Коломойского и Ко». В этом случае закономерно возникает вопрос о том, как
государству «залатать» образовавшуюся в балансе брешь и продолжать
выплачивать депозиты?
Таким образом, делает вывод «Финбаланс», «теоретически в далекой
перспективе государство может, скажем, попытаться национализировать всю
группу “Приват”. Однако это “долгая песня” с сомнительной
результативностью (в частности, с точки зрения обеспечения возврата
кредитов). Следовательно, альтернатив огромной дополнительной эмиссии
гривни (которая и так зашкаливает в 2014–2015 гг.) просто нет. Последствия
понятны» (http://finbalance.com.ua/news/Chomu-Poroshenko-ne-rizikne-piti-nanatsionalizatsiyu-Privatbanku).
В самом ПриватБанке не знают, кто стоит за атакой, но отмечают, что
первоисточник информации о якобы их проблемах они нашли на российских
сайтах и сайтах ДНР. Информация о возможной национализации учреждения
в ряде интернет-СМИ появилась сразу после задержания Г. Корбана –
бизнес-партнера совладельца ПриватБанка И. Коломойского и одного из
лидеров новой партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП».
Примечательно, что накануне информационной атаки на ПриватБанк
директор Центра политических исследований и конфликтологии
М. Погребинский говорил о том, что в контексте политической подоплеки
дела Г. Корбана можно прогнозировать шаги власти по ограничению
финансирования
«всех
ультрарадикальных
националистических
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организаций».
Но утверждать о связи этих событий нельзя: слишком разные лица
могли быть заинтересованы в нагнетании паники. «Это могут быть как их
конкуренты по бизнесу, так и политические оппоненты», – неофициально
поделился своим мнением один из участников рынка.
Кто бы не стоял за информационной атакой на ПриватБанк, в этом
случае мы имеем дело с использованием политических факторов в ущерб
экономике, что становится недоброй традицией в Украине.
По мнению «Финбаланса», проблема ПриватБанка для банковской
системы объективно существует – система не должна настолько зависеть от
одного участника рынка. Вместе с тем все связанные с ролью и статусом
ПриватБанка изменения необходимо проводить взвешенно, осторожно и
постепенно, особенно в чрезвычайно сложной сегодняшней ситуации.
Президент не может этого не понимать, а потому, по словам издания, вполне
уместным было бы жесткое и публичное пресечение со стороны власти
любых попыток «раскачивания» банковской системы страны.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман висловив співчуття
Голові Сенату Французької Республіки Жерару Ларше та Голові
Національної Асамблеї Французької Республіки Клоду Бартолону.
Голова Верховної Ради України В. Гройсман зазначив:
«Українські парламентарії шоковані повідомленнями про трагічні події
у Парижі та загибель невинних людей у результаті жорстоких терористичних
актів.
Ми рішуче засуджуємо підступні та нелюдські дії тих, хто кидає
виклик основам цивілізованого світу, цінностям свободи, поваги до прав та
життя інших.
Сумуємо разом із французьким народом у цей час скорботи та
передаємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих» (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман переконаний, що
дострокові парламентські вибори навряд чи «привнесуть нову якість в
український парламент».
Відповідаючи на запитання телеканалу «Рада», В. Гройсман зазначив:
«Коли говорять про перевибори, я можу сказати, що сьогодні у рамках діючої
Верховної Ради є абсолютно здоровий глузд для того, щоб її об’єднати і
приймати відповідні рішення». «Розумію, що хтось, можливо, розхитує
ситуацію щодо дочасних виборів, але навряд чи вони можуть привнести нову
якість в український парламент», – підкреслив Голова Верховної Ради.
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В. Гройсман зауважив, що у нинішньому парламенті мають місце «і
загострення проблем, і помилки, і здобутки, аналіз яких дозволить нам
побудувати якісну роботу на майбутнє». Нині в парламенті, наголосив
В. Гройсман, попри певні проблеми, відбуваються внутрішні реформи,
систематизується робота, запроваджуються нові електронні сервіси.
«Верховна Рада просто зобов’язана якісно робити свою справу», – заявив він.
Підхід щодо систематизації роботи парламенту, наголосив В. Гройсман,
«абсолютно себе виправдав», нагадавши, що тільки у четвер – «день
економіки та дерегуляції» – ухвалено 21 закон.
24 листопада, сказав він, заплановано провести «день децентралізації і
дерегуляції адміністративних послуг», а також розглянути закон про
державну службу, 26 листопада – «день освіти».
Така організація роботи, наголосив В. Гройсман, є «виходом на системні
якісні рішення, які дадуть гарний результат» (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 13.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман переконаний у
необхідності змінювати як судову систему, так і критерії відбору
кандидатів на посади суддів.
В інтерв’ю телеканалу «Рада» В. Гройсман заявив, що має намір
провести зустріч із представниками суддівської влади, щоб з’ясувати, яких
змін потребує законодавство в частині публічного, якісного і професійного
відбору суддів.
«З одного боку, змінюється система, з іншого – нам треба змінювати
критерії до людей, які приходять працювати у цю систему, – зазначив він. –
У цьому зацікавлені абсолютно всі».
В. Гройсман висловив думку, що ближчим часом Президент внесе до
парламенту зміни до Конституції у частині судової реформи, які розроблені
Конституційною Комісією і отримали схвальну оцінку Венеціанської комісії
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 13.11).
***
Регламент Верховної Ради України має бути системно
вдосконалений. Про це заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман в
інтерв’ю журналістам.
«Публічний, відкритий електронний парламент зробить роботу
Верховної Ради і парламентаріїв якіснішою», – заявив він.
За словами В. Гройсмана, «чинний Регламент є таким, що не врегульовує
агато питань, з іншого боку, – зарегульовує те, що не повинно бути
зарегульованим». При цьому він зауважив, що нинішній Регламент
Верховної Ради був прийнятий за іншої Конституції.
Нині, сказав Голова Верховної Ради, триває робота з європейськими
партнерами, аби отримати «набір системних інструментів» для зміни системи
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внутрішньопарламентських процедур.
Реформа парламенту, заявив В. Гройсман, дасть змогу вдосконалити
процедуру взаємодії всередині законодавчого органу,
посилити
відповідальність народних депутатів за їхню діяльність, за відвідування ними
пленарних засідань і засідань комітетів, залучати до формування і
обговорення законів громадянське суспільство.
Відповідаючи на запитання щодо пільг і преференцій народним
депутатам, В. Гройсман зазначив, що «від них треба оптимально
позбавлятися і залишати лише те, що допомагає робити парламент
ефективним».
«Сама внутрішня реформа парламенту вимагає вдосконалення процедур,
які є у Верховній Раді», – наголосив В. Гройсман (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 13.11).
***
Парламент розширює законодавчу базу для боротьби з корупцією,
вона буде подолана. Про це заявив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман в інтерв’ю телеканалу «Рада».
В. Гройсман наголосив, що парламент розширює і вдосконалює
законодавчу базу у сфері боротьби з корупцією. Він нагадав, що ухвалено
законопроекти про державне бюро розслідувань, щодо утворення агентства з
розшуку активів, здобутих злочинним шляхом, триває реформа прокуратури,
розпочинає роботу Національне антикорупційне бюро.
«З кожним днем, з кожним місяцем ми будемо бачити серйозні
результати щодо боротьби з корупцією. Завдання Парламенту – ухвалювати
закони, які дозволять працювати цим органам, – заявив Голова Верховної
Ради. – Парламент у складних умовах, палких дискусіях приймає рішення і
створює такі умови».
За його словами, сприятиме боротьбі з корупцією і дерегуляція, і
децентралізація, і відкритість «усіх сторін майнового і фінансового стану
чиновників».
На переконання В. Гройсмана, «як з’явилася корупція у нашій державі за
роки незалежності, так вона може і зникнути». «Це питання накопичення
нашого імунітету по відношенню до корупції», – сказав він, заявивши, що
ситуація невпинно змінюватиметься на краще. «Результати будуть, я в це
щиро вірю», – підсумував він (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 13.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман у понеділок,
16 листопада, розпочав офіційний візит до Королівства Швеція з
відвідання Державного архіву та «Міста майбутнього» Хаммарбю
Хьостад у місті Стокгольм.
В. Гройсман ознайомився з оригіналом першої Конституції Української
Козацької держави Гетьмана Пилипа Орлика, а також з концепцією та
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основними засадами будівництва сучасного міста з використанням
найновітніших
технологій
містобудування,
енергозбереження,
енергопостачання та надання комунальних послуг.
«Я б хотів, щоб зміни до Конституції у частині децентралізації років
через триста також розглядалися так», – сказав керівник парламенту під час
відвідання Державного архіву, додавши, що остаточне голосування за
внесення змін до Основного закону «буде останнім необхідним рішенням,
аби змінити Україну з пострадянської країни на сучасну європейську
державу».
Як повідомлялося раніше, 16–18 листопада Голова Верховної Ради
України перебуває з візитами в Королівстві Швеція та Фінляндській
Республіці. До складу парламентської делегації увійшли народні депутати
України О. Співаковський, Н. Кацер-Бучковська, І. Луценко та С. Хлань
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 16.11).
***
Ідея побудови європейської демократичної України має об’єднувати
всі політичні сили і бути основою політичної взаємодії. Про це заявив
Голова Верховної Ради України В. Гройсман під час ефіру телеканалу
«Інтер» у неділю, 15 листопада.
В. Гройсман наголосив, що парламентарії довели здатність об’єднатися,
«коли йдеться про відсіч військовій агресії, зміцнення обороноздатності,
боротьбу з корупцією або забезпечення європейської інтеграції».
Нині, зазначив він, парламентські партії мають «не просто об’єднатися,
вони зобов’язані це зробити, оскільки політиків обирають у парламент не для
того, щоб вони отримали мандат і носили значок народного депутата, а для
того, щоб вірою і правдою служили нашій державі і зміцнювали нашу
державність». «Це тест на зрілість будь-якої політичної сили, яка сьогодні
представлена у парламенті, і тих політичних сил, які знаходяться поза його
межами», – додав Голова Верховної Ради.
«Україна має бути тим, що всіх нас об’єднує. Наша ідея побудови
європейської демократичної держави має об’єднувати всіх і бути основою
нашої політичної взаємодії, – заявив В. Гройсман. – Все інше – політичні
кольори, розбіжності та ідеологія, особисті стосунки між політичними
лідерами, – мають відійти на тридцять третій план, тому що у нас є
надзвичайно багато викликів: щодо реформування всередині країни, відсічі
агресії, консолідації зусиль на міжнародній арені, об’єднання зусиль у
боротьбі проти світового тероризму».
«У нас багато завдань, і дуже важливо замінити пустопорожні гасла на
конкретні і зрозумілі справи. Тому закликаю абсолютно всіх учасників
політичного процесу, а також керівників політичних фракцій українського
Парламенту бути єдиними як ніколи. Це є надзвичайно важливим, і я
переконаний, що саме цього від нас очікують громадяни України незалежно
від того, за кого вони голосували на виборах», – підкреслив В. Гройсман.
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Говорячи про трагічні події у Парижі, керівник парламенту наголосив,
що ці терористичні акти «споріднені» з тими, що відбулися у Волновасі та
Маріуполі, з анексією Криму, збройним конфліктом на Сході України
«агресією, намірами підірвати систему міжнародної безпеки». Прояви
організованого тероризму, зазначив він, потребують системного аналізу і
об’єднання зусиль для боротьби з ними.
«Наші міжнародні партнери, у тому числі, і в Європі, сьогодні як ніколи
розуміють, що війну, яку розв’язує сьогодні Росія, у тому числі, і на території
України, – це не тільки внутрішнє питання України. Сьогодні наші воїни на
Східному кордні захищають європейські цінності і Європу від будь-яких
спроб збройного вирішення Російською Федерацією своїх агресивних
намірів», – заявив В. Гройсман.
Тому, наголосив Голова Верховної Ради, відповідальність політичних
сил полягає у тому, щоб «як ніколи бути об’єднаними всередині країни». З
іншого боку, зазначив він, необхідно зміцнювати «міжнародну коаліцію
проти агресії, тероризму, проти порушення світового порядку, світової
безпеки». «Це нові виклики і для світу, і для України, і від скоординованих
дій всіх цивілізованих країн, від чіткої і злагодженої співпраці залежатиме, як
швидко ми переможемо терористичні загрози у світі, як швидко
територіальна цілісність і безпека буде відновлена в Україні», – підсумував
він (Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua).
– 2015. – 15.11).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу
законопроект про органи самоорганізації населення.
Під час доповіді голова підкомітету з питань органів самоорганізації
населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії О.
Бойко наголосила, що розроблення проекту Закону (реєстр. № 2466), за
визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи, зумовлено тим, що
окремі положення чинного Закону України «Про органи самоорганізації
населення» суперечать Конституції України, не узгоджуються із нормами
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та не унормовують
належним чином правовий статус органів самоорганізації населення. З
огляду на зазначене, законопроект має на меті покращення існуючої ситуації
у сфері регламентації правового статусу органів самоорганізації населення і
створення умов для безпосередньої участі членів територіальних громад у
вирішенні питань місцевого значення шляхом, зокрема, уточнення та
розширення понятійного апарату, що вживається у Законі, спрощення
процедури утворення та скорочення терміну легалізації органу
самоорганізації населення, розширення повноважень органу самоорганізації
населення тощо (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.11).
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***
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення підтримує проект Закону «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо не включення до загального місячного
(річного) оподатковуваного доходу банківських грошових переказів
трудових мігрантів».
Як повідомили Інформаційному управлінню в секретаріаті комітету,
члени комітету розглянули законопроект № 3370 на засіданні 12 листопада.
Під час засідання зазначалося, цей законопроект є продовженням
удосконалення законодавства України щодо забезпечення прав трудових
мігрантів (5 листопада Верховна Рада ухвалила Закон «Про зовнішню
трудову міграцію»).
Проектом, зокрема, пропонується не включати до розрахунку загального
місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи – платника
податку на доходи фізичних осіб та, відповідно, не оподатковувати «іноземні
доходи у вигляді банківських грошових переказів із-за меж території України
від члена сім’ї першого ступеня споріднення, який подав декларацію про
майновий стан і доходи за попередній звітний період, – у межах
задекларованої суми іноземного доходу такого члена сім’ї першого ступеня
споріднення».
На думку членів комітету, прийняття таких законодавчих змін
сприятиме збільшенню обсягів коштів, які пересилатимуться трудовими
мігрантами на територію України легалізованими шляхами (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.11).
***
У Комітеті з питань правової політики та правосуддя відбулася
зустріч із делегацією Європейської комісії за демократію через право
(Венеціанської комісії).
У зустрічі, яка відбулася 16 листопада, взяли участь народні депутати –
члени комітету Н. Новак, О. Черненко, В. Денисенко, працівники
секретаріату комітету.
Під час зустрічі обговорювалися питання вдосконалення положень
Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди
їхньої символіки».
Члени комітету зауважили, що питання щодо необхідності засудити на
законодавчому
рівні
комуністичний
та
націонал-соціалістичний
(нацистський) тоталітарний режими як злочинні, впровадити заборону на
публічне заперечення злочинного характеру цих тоталітарних режимів,
заборону публічного використання та пропаганди їхньої символіки давно
обговорювалося в суспільстві і вже потребувало невідкладного вирішення.
Прийняття 9 квітня 2015 р. Закону України «Про засудження комуністичного
та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні
та заборону пропаганди їхньої символіки» стало відновленням історичної
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справедливості.
Під час обговорення окремих положень цього Закону народні депутати
наголосили на тому, що він не забороняє ідеологію в державі та не
спрямований на обмеження свободи слова, свободи особистих переконань
людини, а лише засуджує тоталітарний режим у будь-якій формі:
комуністичній чи націонал-соціалістичній (нацистській), зобов’язує державу
розслідувати та оприлюднювати інформацію про злочини, здійснені
представниками цих тоталітарних режимів з метою недопущення повторення
таких злочинів у майбутньому, усунення загрози суверенітету,
територіальній цілісності та національній безпеці України.
Крім того, учасники зустрічі обговорили можливість пом’якшення
кримінальної відповідальності, яка передбачена за виготовлення, поширення,
а також публічне використання символіки комуністичного, націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів шляхом внесення
відповідних змін до законодавства та перспективи подальшого
вдосконалення норм цього Закону (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.11).
***
Комітет з питань охорони здоров’я розглянув альтернативні
законопроекти, які стосуються трансплантації органів та інших
анатомічних матеріалів людині.
Як повідомили Інформаційному управлінню в секретаріаті комітету,
11 листопада на засіданні комітету було розглянуто два альтернативні
законопроекти, що стосуються внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів
людині (№ 2386а) та про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо охорони здоров’я та трансплантації органів та інших анатомічних
матеріалів людині (№ 2386а-1 )
Як зазначалося під час обговорення, обидва законопроекти пропонують
нову редакцію Закону України «Про трансплантацію органів та інших
анатомічних матеріалів людині» та мають на меті забезпечення реалізації
конституційного права громадян України на життя та охорону здоров’я
шляхом удосконалення умов і порядку застосування в Україні трансплантації
та здійсненні іншої, пов’язаної з нею діяльності.
Наголошувалося також, що ця законодавча ініціатива є дуже
актуальною, оскільки Закон України «Про трансплантацію органів та інших
анатомічних матеріалів людині», який регулює суспільні відносини в цій
сфері, був ухвалений ще в 1999 р. і з того часу практично не зазнав змін.
Учасники обговорення акцентували увагу на тому, що трансплантація
сьогодні у всьому світі розглядається як надзвичайно ефективний та в цілому
ряді випадків безальтернативний метод лікування необоротних захворювань
та ушкоджень таких життєво важливих органів як нирки, печінка,
підшлункова залоза, легені, серце тощо. На сьогодні у світі проживає понад
1 млн осіб з пересадженими органами, які ведуть активний спосіб життя.
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Світові темпи зростання кількості операцій із застосуванням трансплантації
дають змогу прогнозувати, що через 20–30 років 50 % – 60 % усіх
хірургічних втручань будуть пов’язані з пересадкою органів, тканин і клітин.
За результатами розгляду Комітет з питань охорони здоров’я ухвалив
рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у
першому читанні підтримати та прийняти за основу в першому читанні
проект закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів
людині (реєстр. № 2886а-1), поданий народними депутатами України
О. Богомолець та О. Корчинською (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.11).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
прем’єр-міністром Угорщини В. Орбаном.
Глава держави подякував Угорщині за незмінну позицію підтримки
суверенітету та територіальної цілісності України, а також за гуманітарну
допомогу, у тому числі лікування українських військових.
Прем’єр-міністр В. Орбан привітав Президента України з успішним
проведенням чесних та прозорих виборів.
«Представленість у Закарпатській обласній раді членів Партії угорців
України яскраво свідчить про відсутність утисків у нашій державі за
національною ознакою», – наголосив П. Порошенко.
Під час обговорення прем’єр-міністр В. Орбан висловив задоволення з
приводу стану дотримання прав угорської меншини в Україні.
Глава уряду Угорщини підтримав важливість надання українським
громадянам права на безвізові поїздки до країн Європейського Союзу.
Співрозмовники обмінялися також думками щодо шляхів посилення
координації спільних дій силових і правоохоронних органів України та
Угорщини, спрямованих на запобігання нелегальній міграції та боротьбу з
контрабандою (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 16.11).
***
«Я вітаю і пишаюся відповідальним вибором українців», – так
Президент прокоментував попередні результати виборів до місцевих
органів влади, другий тур яких відбувся в низці міст цієї неділі,
15 листопада.
Глава держави наголосив на тому, що ці вибори мали принциповий
характер. «В абсолютній більшості міст, де був другий тур, наступного дня, і
це вперше в історії України, підрахунок голосів завершено. В абсолютній
більшості міст, причому як на Сході, так і на Заході, перемогли представники
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нашої демократичної коаліції», – зазначив Президент.
Особливо глава держави звернув увагу на європейську ознаку виборів,
коли суперники знаходять в собі сили визнавати поразку і вітати переможця.
«Як класно, як здорово, як по-європейськи! Я вітаю Україну з цим вибором
громадян», – заявив П. Порошенко.
За словами Президента, явка на цих виборах могла би бути більшою,
але й на місцевих виборах у європейських країнах явка буває низькою.
Коментарем щодо виборів Президент розпочав свій виступ на
Міжнародної антикорупційної конференції «Запобігаємо. Боремось. Діємо».
Він наголосив, що ці вибори особливі тому, що привели до влади людей,
яким втілювати у життя реформу з децентралізації місцевої влади. «Одним із
головних напрямків боротьби з корупцією є дерегуляція і передача значної
частини владних повноважень територіальним громадам», – зазначив
Президент.
«Влада, фінансові повноваження і відповідальність дуже наближаються
до людини і громадянина», – сказав П. Порошенко (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
16.11).
***
Президент П. Порошенко переконаний, що, провівши блискуче
президентські, парламентські і місцеві вибори, Україна здала надзвичайно
важливий європейський іспит на демократію. Про це він сказав в інтерв’ю
українським телеканалам.
Факт того, що голосування відбулося за новим законом, глава держави
назвав кардинальною зміною у ставленні, підходах і об’єктивності виборчого
законодавства в Україні.
«Ми запровадили вибори у два тури, більш об’єктивний вибір
волевиявлення людей – більше людей фізично проголосують за того чи
іншого кандидата у другому турі і будуть поділяти відповідальність за свій
вибір», – сказав П. Порошенко.
Запровадження пропорційної системи за відкритими списками, на
переконання Президента, унеможливило фальсифікації.
Важливим глава держави назвав запрошення на ці вибори 1,5 тис.
міжнародних спостерігачів, які дали позитивну оцінку. Він підкреслив, що
така кількість спостерігачів з-за кордону на місцеві вибори була запрошена
вперше. «Ніколи на місцевих виборах такої кількості іноземних спостерігачів
не брали участі і вони – Європейський Парламент, прискіплива місія ОБСЄ,
чисельна місія ПАРЄ, представники потужних світових і політичних
неурядових організацій – одноголосно оцінили, що вибори були такими, що
забезпечили вільне волевиявлення громадян», – констатував П. Порошенко.
Президент також підкреслив важливість забезпечення реалізації
виборчих прав і свобод кожного громадянина України. Він також запевнив,
що як гарант Основного закону захищатиме і поважатиме їх. Глава держави
підкреслив, що право обирати собі міського голову і нести відповідальність
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за цей вибір мають як жителі Львова, так і Маріуполя.
П. Порошенко також зазначив, що він як Президент має забезпечити
цілісність соборність і незалежність України.
Щодо участі у виборах представників колишньої влади, глава держави
висловив тверде переконання, що єдиним справедливим і демократичним
способом усунення їх від влади є саме голос виборців, адже лише вони
визначають того, кому надають владу (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 15.11).
***
Президент П. Порошенко заявляє, що у зв’язку з ескалацією ситуації
на Донбасі українські військові посилили оборонні заходи та рівень бойової
готовності. Глава держави також заявив, що українські військовослужбовці
отримали наказ відкривати вогонь у відповідь у разі виникнення загрози
їхньому життю внаслідок обстрілів бойовиками. Про це він сказав під час
спілкування з журналістами українських телеканалів.
«Ми різко підвищили рівень бойової готовності і кроків, які українська
армія буде вживати для захисту», – сказав він.
За словами Президента, це вже привело до певних наслідків – було
знищено чотири диверсійно-розвідувальні групи бойовиків, які впритул
наблизилися до українських позицій. Глава держави зазначив, що українські
військові діяли абсолютно професійно. Він також повідомив, що у речах, які
були залишені, знайдені предмети, які засвідчують належність до російського
громадянства учасників групи, що в черговий раз підтвердило участь
Російської Федерації і її громадян у діях проти України на Сході.
Глава держави також повідомив, що відведена українська техніка
перебуває у таких місцях і тримається в такому рівні бойової готовності, щоб
мати змогу швидко висунутися на позиції для відкриття оборонного вогню.
Крім того, зазначив глава держави, Україна проводить зустрічі з
керівництвом Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, під час яких інформує
про всі порушення домовленостей бойовиками. «Ми чітко вказуємо місця, де
за даними нашої розвідки зберігаються невідведена важка техніка і артилерія.
Ми моніторимо за ними, в нас є система супутникової розвідки, безпілотних
літальних апаратів», – констатував він.
П. Порошенко також поінформував, що під час переговорів із
представниками ОБСЄ та у Нормандському форматі Україна також порушує
питання негайного започаткування програми розмінування територій,
оскільки значна кількість втрат на Сході саме через підрив на мінах. За його
словами, під час зустрічі з Високим представником ЄС із закордонних справ
та політики безпеки – віце-президентом Європейської комісії Ф. Могеріні
було досягнуто домовленості про активного залучення Євросоюзу до цього
процесу. Президент висловив сподівання, що це прискорить процес
розмінування і значно зменшить кількість жертв як серед військових, так і
серед
мирного
населення
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 15.11).
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***
Президент П. Порошенко наголошує, що цього тижня чекає звіту
правоохоронних органів щодо розслідування справ проти Майдану. Про це
глава держави заявив в інтерв’ю українським телеканалам.
Він зазначив, що йдеться про побиття студентів 30 листопада,
знущання над журналістами і громадськими активістами 1 грудня на
Банковій, організацію штурму Майдану 11 грудня, події в Маріїнському
парку 18 лютого, і головне – вбивства – активістів, багатьох інших.
«Не маю жодного сумніву, що щодо кожної жертви Майдану має бути
проведено розслідування і відповідальні за вбивства мають бути притягнуті
до відповідальності. І ви, і я – маємо право знати», – підкреслив Президент.
При цьому він зазначив, що не задоволений звітом по притягнутих до
відповідальності.
Глава держави також акцентував на необхідності притягнення до
відповідальності суддів, які виносили неправомірні вироки майданівців і
активістів. Звільненню цих осіб з посад і скасування їх недоторканності
перешкоджала відсутність роботи Вищої ради юстиції, сформованої ще
попередньою владою.
П. Порошенко нагадав, що закон про справедливий суд він подав на
розгляд парламенту ще в грудні минулого року, а Вища рада юстиції була
сформована лише в червні поточного, оскільки три місяці тривало
обговорення необхідності ухвалення такого закону і три місяці її формували.
Він також повідомив, що до цього часу Верховна Рада та наукові установи не
обрали по одному члену ВРЮ, що також унеможливлює ухвалення рішень.
«Без їх голосів не звільняються і не притягуються до відповідальності судді. І
навіть в цьому форматі, за цей короткий час новосформована ВРЮ прийняла
рішення рекомендувати Верховній Раді притягнути до відповідальності тих,
хто судив майданівців, у кількості 26 суддів», – підкреслив Президент
зауваживши, що частину з них було проголосовано лише нещодавно і лише
зараз їх, нарешті, можна притягнути до відповідальності.
Президент також висловив переконання в необхідності заочного
засудження В. Януковича та В. Захарченка, які нині переховуються у Росії.
«Головна відповідь відома всім – кримінальну відповідальність несуть
Янукович, Захарченко – є покази, що вони віддавали накази», – додав він.
Глава держави наголосив на тому, що суспільство має знати кожного з
убивць героїв Небесної Сотні.
П. Порошенко закликав суспільство, громадян об’єднати зусилля задля
притягнення до відповідальності всіх винних (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
15.11).
***
Президент П. Порошенко наголошує, що українська влада,
військовослужбовці не допустять дестабілізації ситуації всередині
держави через терористичні атаки у світі та агресію на Сході України.
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«Ми не дамо терору дестабілізувати ситуацію в Україні, яка є частиною
загальної, світової, глобальної кампанії проти тероризму своєю дуже
важливою і відповідальною роллю», – сказав глава держави, відповідаючи на
запитання журналістів про те, чи може вплинути теракт у Парижі, який
стався 13 листопада, на ситуацію в нашій країні.
П. Порошенко визнав події у столиці Франції жахливою трагедією, які
були розраховані на те, що вона припинить боротьбу з тероризмом. На
переконання Президента, терористам не вдалося залякати французів і
результат був кардинально протилежним – Франція і світ об’єдналися. «Різко
збільшилася координація наших дій для подолання терористичної загрози.
Наші спецслужби знаходяться в постійній координації, координуються
напрямки і шляхи заходів безпеки, які ми вживаємо всередині країни і на
кордонах», – констатував він.
«Ми пліч-о-пліч з французами в тій боротьбі проти терору так само, як
Франція, Європа і весь світ пліч-о-пліч з Україною в нашій боротьбі з
тероризмом», – додав глава держави (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 15.11).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч із Президентом
Словенії Б. Пахором, який перебував в Україні з одноденним візитом.
Під час зустрічі президенти приділили особливу увагу обговоренню
безпекової ситуації у Європі, особливо в контексті останніх жахливих подій у
Парижі. «Наша позиція абсолютно чітка – ми разом з Французьким народом,
ми пліч-о-пліч стоїмо у боротьбі з тероризмом, ми вдячні Франції за потужну
підтримку України. Сьогодні весь світ повинен вжити рішучих заходів для
того, щоб не допустити повторення терористичних атак. Подібні жертви в
центрі Європи в XXI столітті неприпустимі. Весь світ сьогодні має
об’єднатися проти тероризму, де б він не відбувався – в центрі Парижу чи на
Сході України», – наголосив Президент України.
Президент України поінформував свого словенського колегу про
ситуацію на Сході країни та наголосив на тому, що останні події на Донбасі
свідчать про невиконання Росією її зобов’язань за Мінськими
домовленостями. Глава держави відзначив необхідність дуже чіткої
координації дій у Європейському Союзі, у тому числі й щодо продовження
санкцій.
Президенти обговорили питання європейської інтеграції України та
перебіг реформ, які здійснюються в Україні з метою покращення бізнесклімату та боротьби з корупцією. Президент висловив вдячність за підтримку
зусиль України в запровадженні безвізового режиму з Європейським Союзом
унаслідок виконання програми реформ, а також за підтримку
євроінтеграційних прагнень Української держави.
Президент висловив вдячність за відчутну допомогу з боку
словенських друзів для українців, які постраждали від російської агресії на
Донбасі. Цього року 120 українських дітей відпочили на узбережжі
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Адріатичного моря. Словенія також забезпечила проходження курсу
лікування та реабілітації чотирьох українських військовослужбовців,
поранених під час АТО на Донбасі.
Президент України прийняв запрошення глави Словенської держави
здійснити візит до Словенії в першому півріччі наступного року. Серед
широкого кола питань, які можуть стати предметом обговорення під час
візиту, Президент України назвав скасування плати за візи для українців, які
приїжджають до Словенії на навчання.
Зустріч відбулася в Палаці Потоцьких у Львові напередодні першої гри
національних збірних з футболу у плей-офф на Євро-2016.
У свою чергу Президент Словенії відзначив, що вже вдруге в Україні
після інавгурації. «Ми підтримуємо незалежність України та її право на
суверенітет. У нас немає суперечностей з Україною, крім сьогоднішнього
матчу», – сказав він.
Щодо ситуації на Донбасі Б. Пахор наголосив на важливості повного
виконання Мінських домовленостей. «ЄС мусить підтримувати Україну, це в
інтересах Європейського Союзу», – наголосив Президент Словенії (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 14.11).
***
14 листопада Президент П. Порошенко під час робочої поїздки до
Львівської області взяв участь у церемонії передачі Збройним силам
України наданих Сполученими Штатами Америки радіолокаційних
станцій, які призначені для виявлення та визначення координат вогневих
позицій мінометів, артилерійських гармат та реактивних систем
залпового вогню противника.
Звертаючись до присутніх військових, глава держави зазначив, що
ситуація на фронті залишається напруженою і загрозливою. Відведення
важкого озброєння висуває на передній план завдання своєчасного
попередження провокацій проти наших військ. Для цього, наголосив
Президент, нам і потрібне сучасне високотехнологічне ракетноартилерійське озброєння оборонного характеру, яке призначене для
виявлення ворожої артилерії та наявність якого стане ефективним
додатковим чинником стримування агресора. Головне, підкреслив
Президент, ці станції мають зберегти життя українських бійців та цивільних.
Станції контрбатарейної боротьби AN/TPQ-36 передаються в рамках
програми військового та військово-технічного співробітництва із США.
Остаточної домовленості про постачання станцій контрбатарейної боротьби
було досягнуто під час зустрічі Президента України та президента США Б.
Обами в Нью-Йорку у вересні цього року.
Глава держави висловив подяку США за вже надану військовобезпекову допомогу на суму, яка перевищує 265 млн дол. Це дало змогу,
зокрема, забезпечити підготовку Національної гвардії та започаткувати нову
програму тренування військовослужбовців Збройних сил і сил швидкого
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реагування Міністерства внутрішніх справ. Україна також отримала від
Сполучених Штатів необхідне обладнання, у тому числі безпечні засоби
зв’язку, прилади нічного бачення, автомобілі «Хаммер», у тому числі їх
броньовані модифікації.
Глава держави зазначив, що проект оборонного бюджету Сполучених
Штатів на наступний рік, який наразі проходить відповідні процедури,
передбачає асигнування 300 млн дол. на посилення обороноздатності
України. Про це йшлося напередодні під час зустрічі Президента з міністром
фінансів США Д. Лью. «Понад сім мільярдів гривень – це дуже велика сума.
Особливо якщо оцінювати її мірками наших власних витрат на обороннобезпековий комплекс, які наступного року становитимуть близько ста
мільярдів гривень», – зазначив Президент.
Президент наголосив на тому, що ця допомога носить оборонний
характер та має запобігати спробам терористів здійснювати терористичні
атаки як проти українських військ, так і проти цивільних.
Глава держави висловив упевненість у тому, що за допомогою
американських інструкторів українські військові в найкоротші строки
опанують керування новими контрбатарейними станціями. «Я хочу черговий
раз почути, коли до нас приїжджають наші партнери з НАТО, Європи,
Сполучених Штатів Америки, що вони здивовані майстерністю,
професіоналізмом та бойовим духом українських воїнів», – заявив
П. Порошенко.
Радіолокаційна станція AN/TPQ-36 призначена для точного визначення
координат вогневих позицій мінометів, артилерійських гармат та реактивних
систем залпового вогню противника на дальності до 24 км. Радари бачать
«постріл», за траєкторією снаряда швидко розраховують точку, з якої веде
свій вогонь противник, в автоматичному режимі передають ці дані на «свої»
вогневі позиції, що дає змогу своєчасно реагувати та знищувати вогневі
засоби противника. Одночасно одна станція може виявляти та
супроводжувати в повітрі до 99 ракет і снарядів та видавати цілевказівки по
10 точках стрільби (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 14.11).
***
Під час робочої поїздки до Львівської області Президент зустрівся з
особовим складом Кінологічного навчального центру Львівського та
Мостиського прикордонних загонів.
Президент наголосив, що сучасні виклики ставлять перед
прикордонниками нові завдання. «Головне з них – боротьба з організованою
злочинністю, незаконною міграцією, наркотрафіком, контрабандою. А події у
Парижі продемонстрували, що найважливіше завдання – це боротьба з
тероризмом», – підкреслив глава держави.
Президент поінформував, що була проведена нарада із силовими
структурами щодо посилення безпеки в Україні, і в цьому питанні велика
відповідальність покладається на прикордонників. «Посилюються заходи не
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лише в Києві, Львові та інших містах України, але і в аеропортах, на об’єктах
інфраструктури, на вокзалах і на державному кордоні», – зазначив глава
держави.
Президент наголосив, що від роботи прикордонників залежить
забезпечення прав українців на безвізові подорожі до ЄС. «Щоб ніхто і
ніколи не ставив під сумнів право українців безвізово подорожувати, робота
ДПС України повинна буди бездоганною. Це особливо важливо в умовах
міграційних викликів, які зараз постали перед ЄС», – зазначив П. Порошенко.
Важливим завданням залишається боротьба з корупцією та
контрабандою, включаючи боротьбу з цими явищами в лавах
прикордонників. «У вас має бути нульова толерантність до таких
зловживань, злочинів та порушень», – сказав П. Порошенко. Президент
підкреслив, що нещодавня надзвичайна подія з гелікоптером, який перевозив
незаконних мігрантів і впав у Словаччині, свідчить про необхідність
посилення координації з іноземними прикордонниками. Глава держави також
наголосив, що за корупцію мають нести відповідальність усі, незалежно від
погонів, та повідомив, що на початку листопада районний суд Києва засудив
на 10 років за хабарництво генерал-лейтенанта Держприкордонслужби.
Глава держави зазначив, що й надалі влада буде працювати над
покращенням забезпечення та оснащення прикордонників. «Держава
підвищуватиме технологічне забезпечення прикордонного відомства,
продовження технічного облаштування кордону, підвищення соціальних
стандартів, серед яких безумовним пріоритетом є гідне грошове забезпечення
і поступове покращення житлових умов», – наголосив П. Порошенко. Також
прикордонники будуть отримувати нову техніку – як результат співпраці з
європейськими та американськими партнерами.
Президент подякував прикордонникам за службу, зокрема в зоні
проведення АТО. «На противагу мирному кордону з ЄС, на Сході, де зараз
йде війна за нашу незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, саме
там, в умовах бойових дій народився новий образ українського
прикордонника, сповнений патріотизму, мужності, честі, гідності та відваги»,
– зазначив Президент. За час проведення антитерористичної операції понад
14 тис. прикордонників, у тому числі близько 600 військових з Кінологічного
центру, взяли участь у бойових діях на Донбасі, 67 прикордонників загинули.
Президент разом з усіма присутніми вшанували їх пам’ять хвилиною
мовчання.
Глава держави наголосив на унікальності Кінологічного центру,
фахівці якого ефективно працюють на кордоні та є переможцями багатьох
міжнародних змагань за напрямами роботи кінологічних груп, рукопашного
бою, кульової стрільби. «Звичайно, технологічний прогрес йде вперед, і
тепер у нас є тепловізори та інша спеціальна техніка, але кожен з вас знає –
чотириногих помічників ніяка техніка не замінить», – сказав Президент.
Глава держави ознайомився з технікою і озброєнням, яке
використовують прикордонники, а також проглянув навчання та навички
інспекторів-кінологів.
Президент
вручив
нагороди
п’ятьом
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військовослужбовцям ДПС України, а також бойові прапори прикордонним
підрозділам – Кінологічному навчальному центру, Львівському та
Мостиському прикордонним загонам.
Кінологічний навчальний центр ДПС України працює з травня 1945 р.
В Україні це єдина кінологічна установа, ліцензована Міністерством освіти.
У центрі здійснюється підготовка всіх категорій кінологів та підвищення
кваліфікації молодших інспекторів прикордонної служби 2-ї категорії.
Фахівці та службові собаки виконували різні завдання, зокрема забезпечення
безпеки під час візиту Папи Римського Івана Павла ІІ, саміту президентів у
Львові, проведення в Україні «Євро-2012» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
14.11).
***
«Поки що не всі законодавчі ініціативи уряду щодо боротьби з
корупцією підтримані парламентом. Але я сподіваюся, що парламент
зацікавлений в реальній боротьбі з корупцією, в зменшенні впливу влади на
економічні процеси, і таким чином – у запровадженні економічних свобод
для української економіки і українського бізнесу», – наголосив Прем’єрміністр України А. Яценюк під час Міжнародної антикорупційної
конференції «Запобігаємо. Боремось. Діємо» в понеділок, 16 листопада.
Глава уряду підкреслив, що на порядку денному України сьогодні
стоять два основні виклики: «Перший виклик – це боротьба з зовнішньою
агресією, російським тероризмом. Другий виклик – це внутрішня боротьба з
корупцією».
Він розповів про кроки, зроблені урядом за останні 20 місяців у питанні
боротьби з корупцією.
А. Яценюк зазначив, що найбільша корупція в Україні була в
нафтогазовому комплексі: «Газові олігархи і мільярди доларів, які
викачувалися з Національної акціонерної компанії “Нафтогаз”, знищували
державний бюджет і сформували мільярдерів за рахунок коштів бюджету і за
рахунок коштів платників податків».
«У нас більше немає посередників в газовому секторі, у нас більше
немає тіньових угод і у нас більше немає “відкатів” в енергетичному секторі.
Ми маємо тільки прямі угоди між країнами-членами Європейського Союзу і
європейськими компаніями і Україною. І ми маємо тільки прямі угоди між
Україною і Європейським Союзом та сумнозвісною компанією “Газпром”», –
підкреслив uлава уряду.
Було також повернуто державний контроль над компанією
«Укрнафта», у якій держава володіє 51 % акцій: «Урядом України було
внесено до Парламенту відповідний закон. Закон проголосований,
підписаний Президентом. І компанія “Укрнафта” отримала нового керівника,
який був вибраний виключно на прозорому і відкритому конкурсі. Ця
компанія зараз починає повністю міняти весь склад правління і спостережної
ради і, основне – систему і структуру управління компанією».
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Він наголосив, що протягом останніх 20 років в Україні сформувалися
олігархи в першу чергу за рахунок тіньової приватизації, яка безпосередньо
покривалася попередніми урядами, «яка формувалася під конкретного
покупця і яка не залучала іноземного інвестора, а створювала умови для того,
щоб тіньова приватизація робила українських олігархів».
За останніх 20 місяців в Україні не проведено жодної тіньової
приватизації, заявив глава уряду.
А. Яценюк нагадав, що у зв’язку з недосконалістю закону про
приватизацію та відсутності нової форми оцінки об’єктів приватизації, уряд
зупинив приватизацію одного з найбільших державних об’єктів – Одеського
припортового заводу: «Ми знали, що чинне законодавство дає можливість
придбати для так званого інвестора 5 % акцій, і ми знали, хто готовий
придбати цих 5 %, щоб потім не дати справжньому іноземному інвестору
придбати інших 95 % на відкритому аукціоні».
Уряд вніс до парламенту проекти законів щодо зміни як умов
приватизації, так і переліку об’єктів приватизації. Проте, підкреслив
А. Яценюк, народні депутати вже шість разів відмовлялися підтримати ці
законодавчі ініціативи.
Кабінет Міністрів також провів реформування державної служби. На
виконання закону про очищення влади були звільнені з найвищих посад
української державної влади понад 700 державних службовців: «Це перші
заступники міністрів, заступники міністрів, це 42 % вищого керівництва
Державної фіскальної служби, які були ближче до статусу мільйонерів, ніж
до статусу реальних державних службовців. Це 15 % всього керівного складу
Державної фіскальної служби в областях».
«Виконання закону України про очищення влади є ще одним кроком по
реальній боротьбі з корупцією, – додав Прем’єр-міністр. – Урядом створене
Національне антикорупційне агентство – превентивний орган, який повинен
перевіряти декларації державних службовців, доходи, майно і статки
кожного державного службовця і перевіряти те, що вони потратили, і те, що
вони показали в декларації». «Національне антикорупційне агентство буде
сформовано. Уряд пішов назустріч громадським організаціям і нашим
західним партнерам, повністю змінив порядок формування конкурсної
комісії. Конкурсна комісія є незалежною, і вона в найкоротші терміни обере
керівника Національного антикорупційного агентства і відповідних
заступників», – зазначив глава уряду.
А. Яценюк підкреслив, що Україна є однією з небагатьох держав в
Європі, у якій повністю відкриті реєстри власності: «Зараз будь-яка особа
може через сайт Міністерства юстиції України отримати дані щодо того, чим
володіє Прем'єр-міністр України, чим володіють будь-які керівники будьяких міністерств, на кого зареєстровано нерухоме майно, акції, суб'єкти
підприємницької діяльності. Це ще одна частина нашої антикорупційної
стратегії – повна прозорість і доступ до всіх баз даних. І ми далі в цьому
питанні будемо рухатися».
Крім того, уряд провів дерегуляцію: «Ми скоротили наполовину
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кількість різного роду контролюючих органів, ліцензій, дозволів, які
формували в країні не що інше, як хабарі і бюрократію».
«На жаль, поки що не всі законодавчі ініціативи підтримані
парламентом. Але я сподіваюся, що парламент зацікавлений в реальній
боротьбі з корупцією, в зменшенні впливу влади на економічні процеси, і
таким чином – у запровадженні економічних свобод для української
економіки і українського бізнесу», – підкреслив глава уряду (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.11).
***
«Ми далі повинні рухатися по шляху реформування прокуратури і
позбавити прокуратуру надмірних функцій, процесуальних функцій щодо
контролю над конкретними слідствами і конкретними слідчими.
Функція прокуратури – це пред’явлення державного звинувачення в суді, а
не контроль над всією правоохоронною системою», – наголосив Прем’єрміністр України А. Яценюк під час Міжнародної антикорупційної
конференції «Запобігаємо. Боремось. Діємо» в понеділок, 16 листопада.
Він зазначив, що серед досягнень у боротьбі з корупцією, які були
зроблені українським урядом, парламентом і Президентом, – створення
Державного бюро розслідувань: «Парламент нарешті проголосував за
створення нового незалежного Державного бюро розслідувань, яке позбавляє
Генеральну прокуратуру України функцій щодо проведення розслідувань, і
передав левову частку кримінальних розслідувань до нового незалежного
органу».
А. Яценюк підкреслив, що серед досягнень є і формування
Національного антикорупційного бюро: «Президент жорстко контролює
ситуацію
щодо
призначення
спецпрокурора,
національного
антикорупційного прокурора. Ми сподіваємося, що в найкоротші терміни
антикорупційний прокурор буде призначений і нарешті почнеться повна
робота по реальному розслідуванню кримінальних проваджень в сфері
боротьби з корупцією».
Він також підкреслив, що уряд виступає за найжорстку й радикальну
судову реформу: «Україна має можливості для того, щоб набрати нових 9
тисяч суддів».
Чинні судді, зазначив глава уряду, також можуть взяти участь у
відповідному конкурсі на посади: «Чинні судді також можуть довести, що
вони некорумповані, що у них є докази під їхнє майно і майнові статки».
«Але зараз нам необхідно чітко підтримати позицію Президента щодо
внесення змін до Конституції України і провести всеціле і радикальне
реформування судової гілки влади. Ми не можемо мати чесних
антикорупційних детективів, які подадуть матеріали до відповідного суду, а
корумпований суд буде виносити рішення не іменем України, а іменем
долара», – підкреслив А. Яценюк.
«Саме тому прийняття радикальної судової реформи – це основне
питання порядку денного», – додав А. Яценюк (Урядовий портал
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(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.11).
***
«З наступного року фінансування політичних партій в Україні буде
відбуватися виключно з державного бюджету України. А якщо політичні
партії будуть отримувати будь-яке тіньове фінансування, їхні керівники
будуть нести кримінальну відповідальність за політичну корупцію», –
наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк під час Міжнародної
антикорупційної конференції «Запобігаємо. Боремось. Діємо» в понеділок,
16 листопада.
«Основа корупції в першу чергу росте з політики», – підкреслив
А. Яценюк.
Щодо політичної корупції в Україні, зазначив він, є дві новини:
«Перша новина добра – що на Уряд України жоден з олігархів не має впливу.
Але є друга новина, не дуже добра: на жаль, в стінах українського
Парламенту залишились представники великого бізнесу, які мають не
український інтерес, а вузькопрофільний інтерес тієї чи іншої бізнес-групи».
Аби розв’язати цю проблему, нагадав А. Яценюк, уряд вніс до
парламенту законопроект щодо державного фінансування політичних партій,
і відповідний закон був ухвалений: «Із наступного року фінансування
політичних партій в Україні буде відбуватися виключно з державного
бюджету України. А якщо політичні партії будуть отримувати будь-яке
тіньове фінансування, їхні керівники будуть нести кримінальну
відповідальність
за
політичну
корупцію»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.11).
***
Прем’єр-міністр України вважає за необхідне звернутися до країнчленів ЄС і США щодо створення в Україні на найближчі два роки
постійно діючої міжнародної антикорупційної місії. Про це глава уряду
заявив під час Міжнародної антикорупційної конференції «Запобігаємо.
Боремось. Діємо» в понеділок, 16 листопада.
«Нам необхідно, щоби наші партнери з Європейського Союзу та
Сполучених Штатів Америки на постійній основі делегували сюди слідчих
Федерального бюро розслідувань, правоохоронних органів окремих країнчленів Європейського Союзу, які би взяли на себе допомогу всім
правоохоронним органам України в питанні організації боротьби з
корупцією, а також допомогу в розслідуванні тих фактів корупційних діянь,
які з'являються в засобах масової інформації та у вигляді заяв представників
різних правоохоронних органів», – зазначив глава уряду.
Він наголосив на необхідності надати цій місії на підставі спільних
меморандумів, а в разі необхідності – змін до законодавства, – доступ до баз
даних як Служби безпеки України, так і Національного антикорупційного
агентства, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро
розслідувань, Генеральної прокуратури.
34

А. Яценюк також пропонує надати можливість цій міжнародній
антикорупційній місії порушувати кримінальні провадження за фактами
корупції за межами України, «якщо такі корупційні правочини здійснюються
українськими державними чиновниками за межами України, там де є
іноземні компанії, іноземна власність та іноземні рахунки».
Створення міжнародної антикорупційної місії, на переконання глави
уряду, дасть Україні змогу, зокрема, уникнути тих проблем, які були в
окремих країнах-членах Європейського Союзу на першій стадії формування
антикорупційних бюро, коли «директори антикорупційних бюро сиділи в
тюрмі».
«Для того, щоби пройти цей етап ефективно, нам необхідна
міжнародна підтримка – як по антикорупційній місії, так і по збільшенню
соціальних стандартів і розмірів заробітних плат для тих, хто в Україні
бореться з корупцією і здатний проводити реформи», – сказав А. Яценюк
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.11).
***
Якщо українська влада буде єдиною і завершить започатковані
реформи, вже наступного року ми побачимо зовсім іншу країну. Про це,
виступаючи на Міжнародній антикорупційній конференції, повідомив
міністр юстиції П. Петренко.
«Україна перебуває на дуже цікавому і швидкому інституційному
шляху. Те, що ми зробили за 20 місяців наші колеги з інших європейських
країн робили за 5–7 років. Зараз переломний момент, якщо всі інституції
влади будуть єдиними в продовженні цих реформ, у нас є всі реальні шанси в
наступному році побачити і нову правоохоронну систему, і нові сильні
місцеві органи влади з зовсім іншою філософією повноважень, і якісно інший
інвестиційний клімат для кожного підприємця, який працює в Україні», –
зазначив очільник Мін’юсту.
За його словами, нині Україна вибудовує нову інституційну систему з
нуля – через створення нових антикорупційних органів: Антикорупційного
бюро, Антикорупційної агенції, Державного бюро розслідувань, нової
прокуратури і, найголовніше, нової судової системи.
«Нам треба набратися терпіння, щоб нові органи запрацювали
повноцінно за новими стандартами, без будь-яких політичних впливів», –
наголосив міністр юстиції.
Він також зазначив: корупція виникає там, де нема прозорості і
відкритості, і є можливість з боку чиновника використати своє положення
для персонального збагачення. «Чудовим прикладом тут є старе Міністерство
юстиції, яке було одним з найменш прозорих і відкритих відомств. При
цьому, українці понад 20 млн разів на рік зверталися до органів юстиції. Усі
процеси проходили за складними непрозорими процедурами, які створювали
можливості для побутової корупції», – зауважив П. Петренко.
На його переконання, боротися з цими явищами виключно силовими
методами немає сенсу, адже такий підхід є вкрай неефективним. Минулого
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року проти керівників органів юстиції різного рівня порушили
140 кримінальних проваджень, за якими винесено 78 вироків. Однак дієвого
результату такі заходи так і не принесли.
«Коли в системі працюють 20 тис. людей, які мають мізерні зарплати і
величезні повноваження, створюється дуже плідне підґрунтя для
хабарництва. Ми почали змінювати саму систему і прибирати бюрократичні
механізми, які давали можливість чиновнику заробляти на простому
українцеві. Ми запровадили онлайн сервіси та відкрили всі реєстри. Замість
ходіння по кабінетах і шукання можливості прискорити процес за додаткову
плату, українці на сайті Мін’юсту можуть за кілька хвилин зареєструвати
компанію, отримати витяг чи виписку, забронювати дату одруження,
отримати свідоцтво про народження без контакту із чиновником», – нагадав
очільник Мін’юсту.
При цьому він звернув увагу на те, що люди, які працюють в системі
органів влади, мають отримувати достойну зарплату. Людина не може
виконувати функції держави за 50 дол. на місяць. Тому ще одним рецептом у
боротьбі з корупцією має стати реформа, яка забезпечить апарат
ефективними чиновниками з достойними заробітними платами. «І лише на
третьому місці має стояти питання щодо покарання осіб, які в комфортних
умовах допускають корупційні правопорушення. Це і буде завдання нових
антикорупційних органів», – заявив міністр юстиції.
За його словами, ще одним шляхом боротьби з корупцією є
децентралізація та передача частини державних функцій на місця та
приватним виконавцям. Адже коли повноваження концентруються на рівні
центральних органів влади, прислані «зверху» чиновники не будуть
лояльними до представників громади на місцях.
«Ми відмовилися від непритаманних функцій реєстрації бізнесу й
нерухомості, які стягувалися попередниками в одні руки з метою вибудувати
корупційну систему. Ми ці функції передаємо місцевим органам влади та
нотаріусам, що забезпечить конкуренцію і максимальний доступ для кожної
людини до отримання якісного сервісу. Якщо якісний сервіс надає місцевий
орган влади, то місцевих чиновників переоберуть на наступний строк. Якщо
такого сервісу немає – громадяни мають можливість звернутися до одного з 8
тис. нотаріусів і отримати послугу за визначені законом кошти», – резюмував
П. Петренко (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.11).
***
Уряд затвердив Порядок переведення здобувачів вищої освіти, які
навчаються за рахунок коштів державного бюджету, до інших вищих
навчальних закладів для завершення навчання.
Відповідно до ч. 6 ст. 46 Закону України «Про вищу освіту» Кабінет
Міністрів України постановою від 11.11.2015 р. № 927 затвердив Порядок
переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів
державного (місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних закладів для
завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету.
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Цим порядком визначено механізм переведення здобувачів вищої
освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету у
вищому навчальному закладі, у якого закінчився строк дії сертифіката про
акредитацію певної освітньої програми і який не отримав нового сертифіката
про акредитацію такої програми, до іншого вищого навчального закладу, у
якому відповідна освітня програма акредитована (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.11).
***
16 листопада в Міністерстві освіти і науки України було підписано
Меморандум про співпрацю з Міжнародною організацією Аflatoun
(Королівство Нідерландів).
Документом передбачено співпрацю у сфері дошкільної освіти,
зокрема, у покращенні роботи щодо підвищення рівня соціальних прав та
фінансової освіти дітей в Україні.
Сьогодні дітей з перших років їх життя оточує економічна сфера,
наповнена складними поняттями та процесами. Саме тому, відповідно до
Меморандуму, у дошкільних навчальних закладах буде розпочато
впровадження програми фінансової грамоти дітей дошкільного віку Аflatot.
Окрім того, Меморандум містить положення щодо поширення
міждержавних зв’язків у навчанні педагогічних працівників дошкільних
навчальних закладів, зокрема, організація і проведення конференцій,
симпозіумів, семінарів, тренінгів (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua).
– 2015. – 16.11).
***
16 листопада під головуванням міністра освіти і науки України
С. Квіта відбулося засідання Конкурсної комісії міністерства з відбору
виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових,
науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів у 2015 р.
Під час засідання С. Квіт підкреслив важливість вирішення питань з
допомоги міністерства в отриманні ними освітніх послуг учасникам
антитерористичної операції. «Учасники АТО є тією категорією, яку ми
обов’язково маємо підтримати», – наголосив міністр.
Конкурсна комісія ухвалила рішення, відповідно до яких за поданням
вищих навчальних закладів внесено зміни до обсягів державного замовлення
щодо переведення учасників АТО, їхніх дітей, внутрішньо переміщених осіб,
а також у професійно-технічних навчальних закладах, на бюджетну форму
навчання.
За результатами засідання Конкурсна комісія МОН затвердила зміни до
розподілу обсягу державного замовлення у 2015 р. на підготовку фахівців з
вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого
спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра у ВНЗ, підпорядкованих
Міністерству.
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Також ухвалено рішення про зміни до розподілу обсягу державного
замовлення у 2015 р. на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів,
до розподілу обсягу квот цільового прийому іноземних громадян, до обсягу
державного замовлення у 2015 р. на підготовку робітничих кадрів і
молодших спеціалістів у професійно-технічних навчальних закладах,
підпорядкованих МОН (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
16.11).
***
16 листопада голова ДФС Р. Насіров, перший заступник голови
ДФС С. Білан та представники ІТ-галузі обговорили питання
оподаткування підприємств, які працюють у сфері інформаційних
технологій. Участь в обговоренні також взяли голова Державної
регуляторної служби України К. Ляпіна та заступник міністра економічного
розвитку та торгівлі України М. Нефьодов.
«Сьогодні ми зібрались для того, щоб разом обговорити питання, які є
до нас у представників ІТ-індустрії, і що найголовніше – побудувати
інструмент комунікацій. Адже саме у діалозі ми зможемо дізнатись, що є для
вас найважливішим, про ваше бачення необхідних реформ у законодавстві та
представити наші пропозиції вирішення існуючих проблем», – зазначив
голова ДФС Р. Насіров.
Така зустріч стала черговою з низки галузевих зустрічей із
представниками різних сегментів економіки в рамках боротьби з тіньовою
економікою.
«Подібний діалог ми маємо вже з 9 асоціаціями і можемо констатувати,
що така практика є досить ефективною. Саме тому ми закликаємо
представників ІТ-бізнесу до співпраці. Спільними зусиллями ми зможемо
швидко та оперативно у правовому полі вирішувати проблемні питання. Ми
готові співпрацювати та висловлюємо повну підтримку бізнесу», – наголосив
перший заступник голови ДФС С. Білан.
Відомо, що ІТ-сектор почали використовувати в тіньових оборудках і
поряд з «білими» компаніями працюють «чорні», які завдають збитків не
лише державі, а й сумлінним компаніями цього сегменту економіки. Саме
тому, на думку С. Білана, потрібно спільно знаходити шляхи для
забезпечення прозорої діяльності у сфері ІТ-технологій.
У свою чергу представники ІТ-галузі наголошували на необхідності
встановлення єдиних правил гри для всіх учасників ринку – як внутрішнього,
так і зовнішнього. Така пропозиція знайшла підтримку серед керівництва
фіскальної служби. Голова ДФС Р. Насіров, зокрема, закликав бізнес до
розробки консолідованих пропозицій, які сприятимуть уникненню
двозначного трактування норм Податкового кодексу.
«Ви як учасники ринку знаєте, що потрібно змінювати у цій галузі для
підвищення її ефективності, тому надсилайте свої пропозиції до профільних
комітетів, Міністерства фінансів, ДФС. Зі свого боку всі ваші дієві ініціативи
у рамках адміністрування ми готові підтримувати», – підсумував Р. Насіров
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(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.11).
***
Надзвичайний та Повноважний Посол КНР в Україні Ч. Сіюнь,
голова Державного комітету телебачення та радіомовлення України
О. Наливайко та голова Львівської облдержадміністрації О. Синютка
підписали лист про наміри міждержавної співпраці в рамках ініціативи
«Новий інформаційний простір».
Свої підписи під документом поставили також директор департаменту
країн Азіатсько-тихоокеанського регіону МЗС України І. Поліха, виконавчий
директор Львівської філії НТКУ «Львівська регіональна дирекція»
М. Хвойницький та голова правління МГО «Культурно-дослідницький центр
України та Китаю «Ланьхва» Ю. Котик.
Цим документом Україна та Китай анонсували початок спільного
інформаційно-просвітницького проекту, спрямованого на дослідження
історії, вивчення та популяризацію культурної спадщини обох народів.
За словами Ч. Сіюня, Україна та Львівщина є дуже цікавим регіоном
для Китаю. «Ми хочемо, щоб про Китай більше дізнавалися саме в Україні, –
зауважив посол. – І навпаки: прагнемо, щоб в Китаї було більше цікавої та
позитивної інформації про Україну. Це пізнання може відбуватися за
допомогою документальних чи художніх фільмів або ж просвітницьких
програм».
Голова Держкомтелерадіо О. Наливайко зазначив, що співробітництво
між Україною та Китайською Народною Республікою в інформаційній та
видавничій сфері здійснюється відповідно до укладених міжвідомчих угод.
Зокрема, завдяки підписаній Угоді про співробітництво з Головним
державним управлінням радіомовлення, кінематографії та телебачення
Китайської Народної Республіки створено умови для діяльності українських
ТРК на території КНР та китайських телерадіоорганізацій в Україні.
Активно співпрацюють між собою медійні організації двох країн.
Відповідні угоди про співробітництво підписані між НТКУ та Центральним
телебаченням Китаю, Київською ДРТРК та Хейлунцзянським телебаченням,
ІА «Укрінформ» та Китайським інформаційним агентством «Сіньхуа»,
друкованим видання китайського уряду «Женьмінь Жібао».
Голова Держкомтелерадіо нагадав також, що з метою розвитку
партнерських відносин між організаціями видавничої галузі підписано Угоду
про співпрацю Держкомтелерадіо з Генеральним управлінням преси та
публікацій Китаю.
«Цей документ відкриває можливості для спільних видавничих
перекладацьких проектів, обміну представниками галузі та їх участі у
профільних заходах, зокрема книжкових виставках, – зазначив О. Наливайко.
– Наступного року ми будемо сприяти, щоб у рамках програми “Українська
книга” з’явилось видання китайською мовою, яке презентуватиме досягнення
української літератури та можливості вітчизняної видавничої галузі на
міжнародних виставкових заходах у Китаї».
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Під час прес-конференції учасники підписання документа обговорили
спільні заходи з дослідження історії, вивчення та популяризації культурної
спадщини українського та китайського народів. Одним з найперших
проектів, який запрацює в рамках ініціативи «Новий інформаційний
простір», стане оцифрування архівних матеріалів, які нині є у розпорядженні
Львівської
філії
НТКУ
«ТРК
Львів»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 16.11).
***
Телеканал іномовлення UA|TV Мультимедійної платформи
іномовлення України, що покликаний об’єктивно інформувати українську
діаспору та іноземних глядачів про події в Україні та про Україну,
запрацював в усіх країнах, де є доступ до високошвидкісного Інтернету.
Це досягнуто завдяки співробітництву UA|TV з онлайн-кінотеатром
MEGOGO. Від сьогодні платформа розпочала транслювати канал «онлайн» в
усьому світі.
«Телеканал UA|TV стає всесвітнім телеканалом. Ми робимо все
можливе для його перегляду в кожній оселі, на кожному смартфоні чи
планшеті – це стратегічний крок вперед», – наголошує міністр інформаційної
політики України Ю. Стець.
Крім мовлення онлайн, UA|TV доступний через супутникові та
кабельні мережі майже в 50 країнах.
А відтепер через платформу MEGOGO, яка є мультиекранною, UA|TV
стає доступним на пристроях iPhone і iPad, пристроях на ОС Android, у
телевізорах LG, Sony, Samsung, Panasonic, Philips, Тоshiba з функцією Smart
TV, комп’ютерах, на медіа-приставках Dune HD, Aura, в електронних книгах
Pocketbook тощо (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
16.11).

ПОЛІТИКА
Президент США Б. Обама на встрече с президентом В. Путиным в
рамках встречи лидеров стран «Большой двадцатки» (G20) поднял
вопрос вывода иностранных войск из Украины, освобождение заложников
и возвращение контроля Украины над границей.
Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности США
при Белом доме по итогам встречи президентов США и России в Турции.
Как заявили в Белом доме, разговор Б. Обамы с В. Путиным длился
около 35 минут.
Отмечается, что, говоря о ситуации в Украине, президент США «вновь
подтвердил свою поддержку полному внедрению Минских соглашений, в
том числе отводу тяжелого вооружения, выводу всех иностранных боевиков,
освобождению заложников и возвращению правительством Украины
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контроля над украинской частью международной границы» (Главком
(http://glavcom.ua/news/340860.html). – 2015. – 16.11).
***
Д. Кэмерон и В. Путин обсудили торговлю Украины с ЕС.
Премьер-министр Великобритании Д. Кэмерон в ходе двусторонней
встречи заверил президента РФ В. Путина, что решение Украины заключить
соглашение о свободной торговле с ЕС не означает, что Киев не может
свободно торговать с Россией. О встрече политиков сообщает пресс-служба
британского премьера (http://korrespondent.net/world/3590786-kemeron-yputyn-obsudyly-torhovlui-ukrayny-s-es).
«По поводу Украины премьер-министр Д. Кэмерон и президент
В. Путин согласились, что Минские соглашения должны быть выполнены в
полной мере. Они также обсудили вопросы торговли и экономических
отношений России и Украины, и премьер-министр подтвердил, что считает,
что решение Украины о свободной торговле с ЕС не означает, что она не
может свободно торговать с РФ», – говорится в сообщении.
Встреча Д. Кэмерона и В. Путина состоялась в Анталье, где закончился
ежегодный саммит G20.
Отметим, в России недовольны введением ЗСТ Украины с Европой и
обещают ввести продовольственное эмбарго на украинские товары, а также
установить пошлины (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 16.11).
***
«Левада-Центр» провел опрос, посвященный тому, должна ли
Москва воздействовать на политику Киева, передает Интерфакс.
Как свидетельствуют результаты опроса, 36 % россиян считают, что
Россия должна оказывать на Украину давление с целью изменения
политического курса администрации страны.
В то же время 28 % респондентов считают нужным «помочь Украине
встать на ноги, оказать ей технологическую и энергетическую помощь,
чтобы помириться и снять остроту конфронтации». Еще 36 % опрошенных
затруднились выбрать между этими опциями.
50 % россиян сходятся на том, что в ближайшие годы отношения между
Россией и Украиной будут восстановлены, но лишь 6 % полагают, что это
произойдет быстро (Главком (http://glavcom.ua/news/340694.html). – 2015. –
16.11).
***
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает
наблюдать тяжелое вооружение на линиях, на которых оно, согласно
Минским
договоренностям,
должно
быть
отведено
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3590823-obse-fyksyruet-narushenyia-votvode-vooruzhenyia).
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 19:30 15 ноября,
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в районе подконтрольной ДНР Макеевки (12 км к северо-востоку от
Донецка) наблюдатели зафиксировали две самоходные гаубицы (2С1,
Гвоздика, 122 мм), спрятанные в кустах.
Также нарушения были зафиксировано с украинской стороны. В районе
подконтрольного правительству п. Счастье (20 км к северу от Луганска)
наблюдатели зафиксировали, что боевой танк (Т-64) перевозился на
транспорте для тяжелого оборудования. То же самое нарушение было
зафиксировано в районе Петровки (27 км к северо-востоку от Луганска)
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 16.11).

***
15 октября в Украине был проведен второй тур местных выборов.
Второй тур прошел в 18 областных центрах – Виннице,
Днепропетровске, Луцке, Житомире, Запорожье, Ужгороде, ИваноФранковске, Полтаве, Львове, Кировограде, Киеве, Николаеве, Ровно,
Херсоне, Сумах, Черкассах, Хмельницком, Черновцах и Чернигове и ряде
других городов, где количество избирателей превышает 90 тыс.
В этих местах ни один из кандидатов не набрал 50 % + 1 голос в первом
туре, который состоялся 25 октября.
Следует отметить, что ранее Верховная Рада также приняла решение
назначить местные выборы в Мариуполе и Красноармейске на 29 ноября. В
этих городах 25 октября выборы не состоялись (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 15.11).
***
В ОБСЕ прокомментировали выборы в Украине.
Выборы мэров в ряде городов Украины 15 ноября соответствовали
демократическим стандартам, заявили наблюдатели. Второй тур выборов
мэров крупных городов в Украине прошел в минувшее воскресенье на
высоком организационном уровне, заявила глава миссии по наблюдению за
выборами
БДИПЧ/ОБСЕ
Тана
де
Зулуэта
(http://korrespondent.net/ukraine/3590609-na-vysokom-urovne-v-obse-otsenylyvtoroi-tur-vyborov-v-ukrayne).
«На основании сообщений наших наблюдателей квалифицированный
персонал на участках организовал выборы должным образом», – сказала она.
По словам Зулуэты, наблюдатели оценивают процедуру голосования
как «хорошую» и «очень хорошую» в 99 % случаев, которые подлежали
наблюдению (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 16.11).
***
Второй тур местных выборов отмечен крайне низкой явкой.
Явка избирателей во втором туре местных выборов в Украине в
воскресенье составила 34,08 %. Об этом говорится в сообщении Центральной
избирательной комиссии.
Наибольшая явка зафиксирована в Тернопольской области, где на
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участки пришли 55,67 % избирателей. Наименьшая – в Херсонской области,
где проголосовали 20,52 % избирателей.
В столице Украины во втором туре выборов приняли участие всего
28,35 % киевлян.
Как сообщалось, 15 октября в 18 областных центрах и ряде других
городов, где количество избирателей превышает 90 тыс. человек, прошел
второй тур выборов мэров. В этих городах ни один из кандидатов не набрал
50 % + 1 голос в первом туре, который состоялся 25 октября (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 16.11).
***
В. Кличко победил на выборах в Киеве.
Во втором туре выборов мэра Киева за В. Кличко проголосовали 66,5 %
избирателей, за депутата Верховной Рады Б. Березу – 33,51 %
(http://korrespondent.net/kyiv/3588888-klychko-pobedyl-na-vyborakh-v-kyeve).
Такие данные обнародовали в пресс-центре на табло Киевской
городской избирательной комиссии в понедельник.
Всего в Киеве голосование проходило на 1089 участках.
Ранее экзит-полл Центра «Социальный мониторинг», проведенный по
заказу Комитета избирателей Украины, сообщал, что 71,8 % избирателей
проголосовали за Кличко.
Соперник В. Кличко, народный депутат Б. Береза, получил 28,2 %
голосов избирателей.
Явка в Киеве, по данным КИУ, 28 %.
По результатам выборов в Киевсовет проходят пять политических
партий: Блок Петра Порошенко Солидарность – 27,5 %, Объединение
Самопомич – 11,8 %, Батькивщина – 8,9 %, Еднисть – 7,8 %, ВО Свобода –
7,7 %.
БПП-Солидарность получила 52 мандата, Самопомич – 22 мандата,
Батькивщина – 17 мандатов, Еднисть – 15 мандатов, ВО Свобода –
14 мандатов.
Напомним, что в первом туре выборов мэра В. Кличко набрал около
40 % голосов, Б. Береза – чуть более 8 % (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 16.11).
***
Мэром Кривого Рога объявлен Вилкул-старший – СМИ.
Криворожская
городская
избирательная комиссия
установила
результаты второго тура выборов: с преимуществом в 752 голоса
победителем второго тура объявлен Ю. Вилкул. Об этом сообщили члены
горизбиркома,
передает
местное
издание
0564
(http://korrespondent.net/ukraine/3590393-merom-kryvoho-roha-obiavlen-vylkulstarshyi-smy).
Сообщается, что за Ю. Вилкула проголосовали 89 209 избирателей.
Ю. Милобогу отдали свои голоса 88457 человек.
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«Результаты голосования, дающие преимущество Ю. Вилкулу,
утвердили 12 членов комиссии. В то же время 6 членов комиссии
проголосовали против утверждения результатов выборов, поскольку считают
возможной их фальсификацию», – отмечает издание.
В частности, внимание наблюдателей привлекла разница между тем, как
голосовали в Ингулецком районе города и тем, как голосовали в остальных
районах.
Отмечается также, что Ю. Милобог представил в горизбирком жалобы,
рассмотрение которых городская комиссия назначила на 18:00 вторника,
17 ноября.
В «Самопомощи» не признают результатов подсчета голосов на
выборах мэра в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом на своей
странице в Facebook написал народный депутат от данной политсилы
С. Семенченко.
«Партия «Объединение «Самопомич» не признает результатов подсчета
голосов на выборах городского головы в городе Кривой Рог. Для защиты
результатов голосования и противодействия фальсификациям создан
оперативный штаб, в который вошли представители политических партий и
гражданских активистов, поддержавших Ю. Милобога на выборах
городского головы», – написал С. Семенченко (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 16.11).
***
Выборы мэра Николаева: кандидат признал поражение.
Кандидат на пост городского головы Николаева И. Дятлов, не дожидаясь
официального подведения итогов выборов, поздравил А. Сенкевича с
победой, сообщает novosti-n.org (http://korrespondent.net/ukraine/3590284vybory-mera-nykolaeva-kandydat-pryznal-porazhenye).
«Параллельный подсчет голосов, который проводится моим
избирательным штабом, показал, что победу на выборах городского головы
г. Николаева одержал А. Сенкевич. Я поздравляю А. Сенкевича с этой
победой и желаю ему успехов в должности городского главы. Надеюсь, что
на первом месте в его деятельности всегда будут интересы нашего родного
города и его жителей», – написал И. Дятлов.
По его мнению, выборы прошли демократично и без явных нарушений
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 16.11).
***
В Луцке победил действующий мэр.
По результатам обработки данных из всех 83 участков Луцка победу во
втором туре местных выборов одержал действующий мэр Н. Романюк, за
которого
проголосовали
57
%
избирателей
(http://korrespondent.net/ukraine/3590306-v-lutske-pobedyl-deistvuuischyi-mer).
А. Товстенко получил 43 % голосов жителей Луцка (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 16.11).
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***
Діючий Львівський міський голова А. Садовий здобув впевнену
перемогу під час другого туру виборів мера за результатами обробки
100 % протоколів дільничних виборчих комісій. Про це в коментарі
кореспонденту УНН повідомив голова Львівської міської виборчої комісії
І. Сліпецький.
«Буквально щойно ми отримали останній протокол з виборчої дільниці з
Брюхович. У підсумку, за нашими підрахунками, впевнену перемогу здобув
Андрій Садовий – 61,10 % голосів виборців, Руслан Кошулинський набрав –
36,86 % голосів», – розповів І. Сліпецький.
Водночас, за його словами, недійсними визнано 2,03 % бюлетенів
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 16.11).
***
В Черновцах переизбрали действующего мэра.
Самовыдвиженец А. Каспрук, который занимает должность мэра
Черновцов, победил на выборах городского головы, передает УНН.
Соответствующие данные обнародовала Черновицкая городская
избирательная
комиссия
после
подсчета
100
%
протоколов
(http://korrespondent.net/ukraine/3590302-v-chernovtsakh-pereyzbralydeistvuuischeho-mera).
«По состоянию на 2:05 обработано 100 % протоколов участковых
избирательных комиссий с повторного голосования по выборам
Черновицкого городского головы. Предварительные результаты следующие:
Каспрук Алексей Павлович – 64,47 %, Михайлишин В. Михайлович
(секретарь Черновицкого городского совета) – 35,53 %», – говорится в
сообщении (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 16.11).
***
Кандидат в мэры Белой Церкви поздравил соперника с победой.
Самовыдвиженец на пост мера К. Ефименко объявил, что проиграл во
втором туре выборов мэра уже через час после закрытия участков. Об этом
он
написал
на
своей
странице
в
Facebook
(http://korrespondent.net/ukraine/3590291-kandydat-v-mery-beloi-tserkvypozdravyl-sopernyka-s-pobedoi).
Отметим, в Белой Церкви во втором туре было два кандидата: Г. Дикий
(Объединение «Самопомич») и К. Ефименко (самовыдвиженец)
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 16.11).
***
Действующий мэр города Черкассы, кандидат от «Партии вольных
демократов» С. Одарич признал свое поражение во втором туре выборов.
Политик опубликовал на своей странице в Facebook результаты
параллельного подсчета голосов, который проводился его избирательным
штабом. Согласно данным, опубликованным С. Одаричем, победу одержал
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кандидат
от
ВО
«Батькивщина»
А.
Бондаренко
(http://korrespondent.net/ukraine/3590287-mer-cherkass-pryznal-svoe-porazhenyena-vyborakh).
«Полные результаты параллельного подсчета голосов. Приняли участие
– 60256. Недействительных бюллетеней – 3109. Бондаренко – 29 594 голоса.
Одарич – 27 553 голоса», − написал мэр Черкасс.
Он также высказал надежду, что официальные результаты выборов
будут объявлены в ближайшее время.
«Надеюсь, что результаты штаба Бондаренко не отличаются от наших и
волокиты с оглашением результатов не будет», – подытожил С. Одарич
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 16.11).
***
У Сумах на виборах міського голови переміг чинний мер О. Лисенко.
Згідно з результатами обробки 100 % протоколів з виборчих дільниць у
Сумах, перемогу на вибрах міського голови здобув чинний мер міста
О. Лисенко. Про це повідомила голова Сумської міської виборчої комісії
С. Ревякіна, передає УНН із посиланням на Муніципальний інформаційний
портал.
За інформацією С. Ревякіної, за О. Лисенка віддали свої голоси більше
49,75 тис. виборців обласного центру, що становить 69,93 %.
А. Єпіфанова підтримали майже 21,4 тис. сумчан (30,07 %), які взяли
участь
у
голосуванні
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 16.11).
***
У Полтаві в другому турі на виборах полтавського міського голови
перемогу вдруге здобув О. Мамай. Про це в ексклюзивному коментарі
кореспонденту УНН-Центр повідомила секретар міської виборчої комісії Л.
Беберіна.
У виборчій комісії уже оформили відповідний протокол.
«За О. Мамая проголосували 53 тис. 390 жителів обласного центру. Це –
62,56 % полтавців, які прийшли на вибори. За його конкурента Андрія
Матковського свої голоси віддали 31 тис. 955 осіб, що склало 37,44 %», –
розповіла Л. Беберіна.
О. Мамай був на посаді міського голови з 2010 р. і понині, а його
конкурент у другому турі А. Матковський на цій посаді перебував з 2006 до
2010 р. (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. –
16.11).
***
Представитель «Укропа» Б. Филатов набрал наибольшее
количество голосов избирателей во втором туре выборов мэра
Днепропетровска. Об этом было объявлено на заседании Днепропетровской
городской территориальной избирательной комиссии в ночь на вторник,
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17 ноября.
Согласно оглашенному протоколу ТИК, за Б. Филатова во втором туре
выборов 15 ноября проголосовали 184 тысячи 874 избирателя. Его оппонент
– представитель «Оппозиционного блока» А. Вилкул – получил поддержку
158 тысяч 752 избирателей.
Таким образом, Б. Филатов избран новым мэром Днепропетровска
(Главком (http://glavcom.ua/news/340988.html). – 2015. – 16.11).

***
Выборы мэра Павлограда: официальные данные.
Территориальная
избирательная
комиссия
Павлограда
Днепропетровской области подвела итоги голосования во втором туре
выборов мэра, в которых приняли участие 25-летний бывший боец батальона
Днепр Е. Терехов (УКРОП) и А. Вершина (Оппозиционный блок)
(http://korrespondent.net/ukraine/3588950-vybory-mera-pavlohrada-ofytsyalnyedannye).
Во втором туре за А. Вершину проголосовали 59,7 % избирателей, за
представителя партии УКРОП Е. Терехова – 40,3 %.
После этого глава городского теризбиркома Л. Комендант объявила, что
мэром Павлограда, согласно решению ТИК и волеизъявлению граждан,
избран А. Вершина.
После первого тура выборов Центризбирком вынес постановление о
непроведении второго тура выборов в Павлограде, мотивировав это тем, что
в городе менее 90 тыс. избирателей, поэтому победителем признается
кандидат, набравший в первом туре больше голосов.
Однако затем Киевский апелляционный админсуд отменил
постановление ЦИК. Центризбирком подал апелляционную жалобу на
решение КААС в Высший админсуд, но тот в ее удовлетворении отказал
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 16.11).
***
Новым городским головой Запорожья избран главный инженер
«Запорожстали» В. Буряк. За него в ходе второго тура выборов
проголосовало более половины запорожцев, принявших участие в выборах.
По обнародованным в понедельник данным Запорожской городской
избирательной комиссии, после обработки 100 % протоколов участковых
избиркомов В. Буряка поддержали 58,48 % избирателей, а второй кандидат
на должность мэра Запорожья – народный депутат от «Блока Петра
Порошенко» Н. Фролов – получил поддержку 41,52 % избирателей.
Как сообщил глава Запорожского горизбиркома А. Кондратенко, во
втором туре выборов городского головы Запорожья приняли участие
222 тыс. 362 избирателя.
«За В. Буряка – 123 682 голоса, за Николая Фролова – 87 814 голосов. В
процентном соотношении: за В. Буряка – 58,48 %, за Николая Фролова –
41,52
%»,
–
проинформировал
А.
Кондратенко
(Минпром
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(http://minprom.ua). – 2015. – 16.11).
***
Тарифний Майдан Радикальної партії О. Ляшка почали розбирати.
Про це повідомив народний депутат С. Каплін на своїй сторінці у Facebook,
передає УНН.
«Тарифний майдан Ляшка злився! А. Яценюк переконав майдан піти.
Я попереджав про це. Під КМУ фури вантажать палатки. Сцени вже немає»,
– йдеться у повідомленні.
Тим часом у прес-службі С. Капліна повідомили, що його протестний
табір, розташований в парку навпроти Будинку Уряду, залишається стояти до
виконання всіх вимог.
«Партія простих людей стоятиме: нас не купити, не залякати, не
зупинити. О. Ляшко заступив нам шлях до Кабміну, коли ми збиралися
розбити свій Майдан там. Робив вигляд, що бореться за зниження тарифів.
Ми вимагаємо від нього повернутися і не дати А. Яценюку зробити там
антимайдан!», – додав С. Каплін (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 17.11).

ЕКОНОМІКА
Национальный банк предполагает снятие валютных ограничений в
середине 2016 г. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ О. Чурий
во время встречи руководства Нацбанка с послами стран «Большой
семерки», передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
«Мы находимся на первой стадии постепенной валютной
либерализации. По нашим оценкам, если ситуация будет благоприятной, мы
сможем снять административные ограничения уже в середине следующего
года», – заявил он.
По информации пресс-службы, послы стран «Большой семерки»
подчеркнули, что Национальный банк провел значительную работу по
очистке банковской системы, и пожелали успехов в реформировании
финансовой системы.
Ранее НБУ сообщал, что планирует постепенное снятие валютных
ограничений, введенных в марте этого года для стабилизации рынка после
того, как в феврале курс гривни к доллару достиг исторического минимума
ниже 30 грн/дол. Впоследствии, после получения первого транша по
программе расширенного кредитования от МВФ, курс гривни укрепился и в
последние полгода колеблется в пределах 21–23 грн/дол. НБУ обещал
избавиться от ограничений на валютном рынке к середине 2016 г.
Напомним, 3 октября Национальный банк Украины принял
постановление, которым отменяет или смягчает ряд валютных ограничений,
введенных ранее для стабилизации валютного рынка.
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Как говорится в сообщении НБУ, эти шаги направлены на «увеличение
поступлений иностранной валюты в страну в целом и банковской системы в
частности».
Смягчение валютных ограничений касается как юридических, так и
физических лиц (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 16.11).
***
По состоянию на 1 ноября 2015 г. международные резервы Украины
составляли 12 млрд 961 млн дол., что на 1,5 % больше, чем по состоянию
на 1 октября 2015 г. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НБУ.
Добавим, что на 1 октября 2015 г. международные резервы Украины
составляли 12 млрд 773 млн дол.
Напомним, международные резервы в сентябре возросли на 1,2 %, по
сравнению с августом 2015 г. (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 16.11).
***
За январь – октябрь 2015 г. в Украине собрали 148,7 млрд грн единого
социального взноса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу
Государственной фискальной службы.
В октябре, в частности, в бюджет уплачено 16,7 млрд грн этого налога.
Как сообщал УНН, в январе – сентябре 2015 г. в Украине собрали
132 млрд грн единого социального взноса.
Добавим, что в сентябре, в частности, в бюджет уплачены 132 млрд грн
этого налога (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 13.11).
***
Украина входит в пятерку крупнейших стран-производителей
картофеля, гречихи, меда, в десятку – по производству пшеницы. Об этом
сообщается на сайте Госстатистики, передает УНН.
В частности, по объемам производства подсолнечника Украина занимает
мировое первенство.
По данным ведомства, в 2014 г. в Украине получен наибольший за всю
историю статистических наблюдений урожай зерна – 63,9 млн т, что в
расчете на одного человека составило почти 1,5 т.
В то же время, в 2015 г. собран рекордный за годы независимости
страны урожай пшеницы – около 27 млн т (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 15.11).
***
Экспорт украинских товаров в страны ЕС с января по август 2015 г.
составил 8,2 млрд дол. Об этом во время торгово-промышленной
конференции заявила заместитель министра экономического развития и
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торговли
Н.
Микольская,
передает
РБК-Украина
(http://korrespondent.net/business/economics/3588819-mynekonomrazvytyia-ottorhovly-s-es-ukrayna-poluchyla-8-myllyardov).
«Экспорт товаров в ЕС в январе-августе 2015 года составлял
8,2 миллиарда долларов США и равен 32,9 % в общем объеме», – заявила
Н. Микольская. Она отметила, что доля экспорта в Россию опустилась до
12,7 %.
По словам Н. Микольской, основу экспорта в ЕС до сих пор составляет
сырье или полусырье, в частности продукция металлургического и
агропромышленного комплекса, машиностроения, минеральные продукты,
древесина и бумажная масса.
Накануне в Минэкономики оценили убытки украинского экспорта из-за
продэмбарго России (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
12.11).
***
Украина способна вдвое увеличить производство аграрной продукции.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины
А. Павленко в эфире 24 канала.
«Сейчас агропромышленный комплекс Украины в 2,5 раза менее
профинансирован, чем в передовых странах Европы. Несмотря на то, что
пока государство не может поддерживать агросектор на достаточном уровне,
мы хотим обратить внимание зарубежных инвесторов на преимущества и
перспективы работы в АПК Украины», – заявил он.
Как сообщил министр, в 2015 г. ряд правительств зарубежных стран
начали программы поддержки АПК Украины. В частности, правительства
Канады и Израиля реализуют программу по развитию плодоовощной отрасли
южных регионов Украины на общую сумму около 400 млн грн.
Правительства Дании и Канады поддерживают создание молочных
кооперативов в западных областях. Совместно с Германией готовится к
внедрению новый проект, связанный с консультированием отечественного
бизнеса
относительно
евроинтеграционных
аспектов
развития
отечественного АПК.
«Зарубежные инвесторы готовы работать в аграрной отрасли Украины,
которая обладает превосходным потенциалом к развитию. Украина – одна из
немногих стран мира, которая при увеличении капиталовложений в АПК
способна увеличить производство аграрной продукции вдвое. Сейчас мы –
третьи после США и ЕС по экспорту зерновых, и имеем хорошие
перспективы на мировом аграрном рынке», – подчеркнул А. Павленко.
Как сообщалось, по итогам первых девяти месяцев экспорт
сельскохозяйственной продукции из Украины составил 10,4 млрд дол. Это
около 37 % от всех валютных поступлений в страну за данный период
(Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 16.11).
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***
Украина в пятницу, 13 ноября, прекратила импорт российской
электроэнергии, сообщили агентству Интерфакс-Украина в прессслужбе Укрэнерго. Отметим, ранее энергетики заявили, что из-за импорта из
России останавливают украинские электростанции. В Минэнерго заявили,
что прекратят импорт электроэнергии из РФ в среду.
Как сообщалось, в ноябре Россия повысила цену закупки
электроэнергии для Украины на 3,3 % по сравнению сентябрем 2015 г.
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/business/3589202-ukraynaprekratyla-ymport-elektroenerhyy-yz-rossyy). – 2015. – 13.11).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

В рамках антироссийских санкций украинские банки заморозили
483 счета предприятий и частных лиц, на которых было размещено
196,32 млн грн. Разморозить их может Нацбанк либо суд, со ссылкой на НБУ
сообщают «Вести».
Финансисты выполнили октябрьское постановление НБУ № 654,
которым регулятор исполнял Закон «О санкциях» и Указ Президента. В нем
содержался список из 105 юридических и 388 физических лиц – граждан РФ,
Украины и других стран, которых наши власти уличили в связях с так
называемыми «ДНР», «ЛНР» и антиукраинской политике.
«Для разблокировки указанных 483 счетов должны быть сняты санкции
в соответствии с законом. Это может быть досрочное исключение из списка
либо окончание срока применения», – объяснили в НБУ.
В банках заявили, что разблокируют счета, как только получат
постановление Нацбанка, отменяющее 654-е.
«Или будет отменено санкционное постановление регулятора, или будут
решения судов, которыми владельцы счетов оспорят законность документа
НБУ. Во всех остальных случаях, финмониторинг банков не разморозит
счета лиц, попавших под санкции», – объяснил ситуацию начальник
казначейства
Евробанка
В.
Невмержицкий
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 16.11).
***
Россия предложила реструктуризировать долг Украины на три года
– это лучшие условия, чем предлагал МВФ, заявил президент РФ
В. Путин по итогам саммита G20 в Анталье (Турция).
«Мы не просто согласились с реструктуризацией украинского долга, мы
предложили лучшие условия этой реструктуризации, чем от нас просил
МВФ», – сказал он (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3590649-rossyia51

dast-ukrayne-otsrochku-po-dolham).
«Нас просили перенести этот платеж на следующий год. Я сказал, что
мы готовы пойти на более глубокую реструктуризацию: готовы пойти на то,
чтобы в этом году вообще не получать никаких денег, а в следующем году
получить миллиард, в 17-м – еще миллиард и в 18-м – еще миллиард», –
добавил российский президент.
В то же время В. Путин заявил, что рассчитывает, что США, ЕС или
международные финансовые организации предоставят гарантии выплаты
Украиной России долга. «Причем мы надеемся, что этот вопрос будет решен
до начала декабря текущего года», – отметил президент РФ.
По словам В. Путина, этот срок определен «с учетом определенного
графика работы Международного валютного фонда». «Мы переговорили по
этому вопросу с госпожой Лагард, сегодня “на ногах”, но все-таки
переговорили и с президентом и министром финансов США», – уточнил
В. Путин, добавив, что «это предложение было воспринято с интересом».
«Мы договорились с партнерами, что в самое ближайшее время
предметно пообсуждаем детали наших предложений», – заключил В. Путин.
Как сообщалось, ранее глава Минфина РФ А. Силуанов сообщил, что
Россия сделала Украине и МВФ предложение, которое может быть положено
в основу урегулирования украинского долга (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 16.11).
***
17 ноября может начаться первый этап разбирательства между
Украиной и Россией в рамках Всемирной торговой организации. Об этом
пишет газета «Сегодня».
Еще 21 октября текущего года Украина подала в ВТО запрос на
проведение консультаций с РФ по ограничению импорта украинских товаров
для железной дороги. 12 ноября российская сторона предложила назначить
дату консультаций на 17 ноября.
В Минэкономики Украины отмечают, что, начиная с марта 2014 г., РФ
без достаточных обоснований начала широкое применение запретов в
отношении импорта товаров для железной дороги (вагонов и подвижного
состава, стрелочных переводов, других комплектующих).
Такие
ограничения
касаются
украинских
производителей:
ОАО «Крюковский вагоностроительный завод», ОАО «Днепропетровский
стрелочный
завод»,
ОАО
«Азовобщемаш»,
ГП
«Харьковский
машиностроительный завод» ФЭД».
Как известно, существенные торговые ограничения Россия начала
вводить с середины 2013 г. Эмбарго на ввоз вагонов из Украины РФ приняла
в сентябре 2013 г. путем отмены действия сертификата на грузовые вагоны
Крюковского вагоностроительного завода. Поводом для этого стала авария
грузового поезда в Приволжье в августе 2013 г. из-за излома боковой рамы
вагона украинского производства. Затем ограничения распространились и на
продукцию остальных предприятий.
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Такие действия РФ, как отмечают в Минэкономики Украины, привели к
значительному
снижению
экспорта
товарной
группы
№
86:
железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной
состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог
или трамвайных путей и их части; механическое, включая
электромеханическое сигнализационное оборудование всех видов.
Так, в 2013 г. экспорт товаров группы № 86 в РФ составил 1,7 млрд дол.
(11,8 % экспорта в Россию), в 2014 г. – 600 млн дол. (6,1 %), а за семь
месяцев 2015 г. – лишь 51 млн дол. (2,2 %).
При условии сохранения тенденции годовой объем может составить
около 100 млн дол., отмечают в Минэкономики Украины (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 16.11).
***
«Газпром» в очередной раз сообщил о задолженности «Нефтегаза
Украины» за поставки газа на Донбасс. Как отмечается в отчете российской
компании, Украина должна за поставленный на Восток страны газ
256,5 млн дол. (http://korrespondent.net/business/financial/3589486-kyevu-snovavystavyly-schet-za-haz-donbassu).
«В 2015 году образовалась задолженность за поставки газа на юговосток Украины порядка 256,5 миллиона долларов. Перспективы
взаимоотношений компаний по поставкам природного газа в Украину
полностью зависят от решения вопроса погашения задолженности», –
говорится в сообщении.
Россия начала прямые поставки газа на Восток Украины в феврале этого
года, после того как «Нефтегаз» прекратил поставлять туда газ.
«Газпром» заявляет, что прямые поставки российского газа на Донбасс
соответствуют контракту с «Нефтегазом» и ждет оплаты. «Нефтегаз» платить
не собирается (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 13.11).
***
Фонд гарантирования вкладов на 1 ноября 2015 г. собрал 19 млрд грн.
Из них – 15,86 млрд грн – сумма денег в ОВГЗ, которые находятся в залоге
под кредиты Нацбанка. Об этом говорится в сообщении фонда.
Количество участников Фонда гарантирования вкладов на 1 ноября
составляет 128 (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 16.11).
***
Международный валютный фонд подтвердил прогноз падения
экономики Украины по итогам 2015 г. на 9 % и прогноз роста экономики
на 2 % в 2016 г. Об этом говорится в экономическом обзоре МВФ для
региона Центральной и Восточной Европы.
Прогноз инфляции также остался в силе: 45,8 % по итогам 2015 г. и 12 %
по итогам 2016 г. Это соответствует инфляционным ожиданиям
правительства относительно этого и следующего годов.
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Объем госдолга, по оценкам МВФ, в 2015 г. составит порядка 94,4 %
ВВП, в 2016 г. – 92,1 %.
Ключевой кредитор Украины отмечает, что падение внутреннего спроса
по итогам 2015 г. составит 11,9 %, но уже в 2016 г. внутренний спрос начнет
расти до 2,7 %. При этом падение экспорта в текущем году составит 16,3 %, а
в 2016 г. начнется рост – до 4,4 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 13.11).
***
Падение валового внутреннего продукта Украины в III квартале
текущего года по сравнению аналогичным периодом 2014 г. составило
7 %. Как сообщает Госстат, по сравнению с предыдущим кварталом ВВП
возрос на 0,7 %.
Напомним, Премьер-министр А. Яценюк ожидал незначительного – в
переделах 1 % роста валового внутреннего продукта Украины в III квартале
2015 г.
Ранее глава Нацбанка В. Гонтарева в 1 % оценила рост ВВП Украины в
III
квартале
по
сравнению
с
предыдущим
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/business/economics/3590569-ekonomyka-ukrayny-upala-na-7). – 2015. – 16.11).

***
Нацбанк предупреждает об очередной волне закрытий банков.
Регулятор предупредил маленькие банки о том, что к июлю 2016 г. им нужно
увеличить капитал до 120 млн грн. Иначе – вывод с рынка.
«Мы выдвигаем несколько требований к малым банкам: к середине
2016 года увеличить капитал до 120 млн гривен (и этот капитал должен быть
реальным); раскрыть конечных собственников; сократить долю инсайдерских
кредитов. И главное – не заниматься незаконной деятельностью, – сказала
глава НБУ В. Гонтарева. – Сейчас НБУ может выводить такие банки с рынка
за один день. Даже не включая их в список проблемных».
Более конкретные сроки назвал первый зампред НБУ А. Писарук. «До
конца I квартала 2016 года у всех банков должна быть прозрачная структура
собственности, а к июлю 2016-го – уставный капитал не менее 120 млн
гривен, – процитировала его пресс-служба НБУ. – Все это обеспечит
стабильность финансовой системы, и мы надеемся на понимание со стороны
банков» (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 13.11).
***
Денежная масса в октябре увеличилась с начала года на 0,2 %. В то
же время монетарная база снизилась на 4,4 %. Об этом сообщается на сайте
Нацбанка.
С начала 2015 г. денежная масса увеличилась на 1,956 млрд грн.
Денежная база, включающая в себя безналичные деньги на счетах
коммерческих банков в НБУ и наличные деньги в обращении, за октябрь
уменьшилась на 0,9 %, или на 2,752 млрд грн – до 318,455 млрд грн на
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1 ноября 2015 г. С начала 2015 г. денежная база уменьшилась на 4,4 %, или
на 14,739 млрд грн.
Объем наличных денег в обращении в октябре увеличился на 1,6 %, или
на 4,292 млрд грн с 271,132 млрд грн на 1 октября 2015 г. до
275,425 млрд грн на 1 ноября 2015 г., с начала 2015 г. уменьшился на 2,7 %,
или на 7,522 млрд грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
12.11).
***
Министерство аграрной политики и продовольствия намерено
обратиться в Антимонопольный комитет Украины с просьбой
расследовать необоснованное повышение цен на сахар. Об этом сообщил
министр аграрной политики и продовольствия А. Павленко.
«Мы видим спекуляции на сахарном рынке. Будет обращение в
Антимонопольный комитет», – отметил он.
По словам министра, на сегодняшний день нет оснований для
повышения цен на сахар. По прогнозам Минагропрода, сахарные заводы
Украины изготовят в этом году 1,2–1,3 млн т сахара, что полностью
удовлетворяет внутреннюю потребность Украины с учетом переходных
запасов с прошлого года в 0,5 млн т.
Как сообщалось, по данным Министерства агарной политики и
продовольствия, розничная цена на сахар за октябрь поднялась на 15 % – до
14,31 грн/кг.
Эксперты отмечают, что тенденция роста цен на сахар связана как с
необоснованными спекуляциями вокруг возможного дефицита сахара в этом
сезоне, так и с реальным ростом себестоимости производства данного
продукта из-за девальвации гривни.
На 4 ноября сахарные заводы изготовили 73 % от запланированного
объема. По оценкам экспертов, потребность рынка в сахаре на текущий
маркетинговый год, который начался в сентябре, составляет около 1,7 млн т.
В прошлом сезоне Украина произвела 2,1 млн т сахара (Минпром
(http://minprom.ua). – 2015. – 15.11).
***
В 19 странах еврозоны годовая инфляция в октябре составила 0,1 %
после дефляции в 0,1 % в сентябре. Это следует из данных европейского
статистического агентства Евростат, сообщает «Прайм».
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX.com, прогнозировали
сохранение предварительной оценки инфляции на нулевом уровне по итогам
отчетного периода.
В октябре 2014 г. годовая инфляция в еврозоне находилась на уровне
0,4 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 16.11).
***
16 листопада вартість січневих ф'ючерсів на північноморську
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нафтову суміш марки Brent піднімалася на 1,17 % – до 44,99 долара за
барель, передає Еспресо.TV з посиланням на ПРАЙМ.
Таким чином, вартість еталона знаходиться біля психологічно важливої
позначки в 45 доларів, нижче якої вона впала 12 листопада. Ціна ф'ючерсів на
нафту марки WTI підвищувалася на 0,82 % – до 41,08 долара за барель.
Згідно з даними американської нафтогазосервісної компанії Baker
Hughes, опублікованими в п'ятницю, 13 листопада, загальне число бурових
установок в США, за підсумками
робочого тижня, що завершився,
скоротилося на 4 штуки, або на 0,51 %, і склало 767 одиниць. У річному
вираженні цей показник знизився на +1161 одиницю, або на 60,2 %.
Водночас на настрої інвесторів 16 листопада вплинули новини про серії
терактів в Парижі, що відбулися напередодні в п'ятницю.
«Події в Парижі створили невизначену ситуацію, і будь-яке підвищення
цін на нафту в цьому світлі може бути досить обмеженим», – заявив старший
аналітик CMC Markets Р. Спунер (Ric Spooner) агентству Блумберг
(Еспресо.TV
(http://espreso.tv/news/2015/11/16/cina_na_naftu_brent_mayzhe_dotyagnula_do
_psykhologichnoyi_vidmitky_v_45). – 2015. – 16.11).
***
После многодневных переговоров правительству Греции удалось
прийти к соглашению с кредиторами по программе реформ. Согласшение
открывает путь для выплаты Афинам транша в два миллиарда евро и
перевода 10 миллиардов евро на рекапитализацию национальных банков. Об
этом сообщило Афинское информационное агентство во вторник, 17 ноября
(http://korrespondent.net/world/3590884-hretsyia-sohlasovala-s-kredytoramyprohrammu-reform-smy).
По словам министра финансов Греции, «Греция согласовала с
кредиторами все 48 пунктов предварительных мер», указанных в кредитном
соглашении.
Законопроект, регламентирующий введение оставшихся мер, будет
внесен на рассмотрение парламента во вторник, а голосование по нему, как
ожидается, пройдет в четверг, 19 ноября.
Как сообщал Корреспондент.net, международные кредиторы задержали
очередной транш финансовой помощи Греции. Запланированные на октябрь
два миллиарда евро, вероятно, будут переданы Афинам лишь в ноябре
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 17.11).

***
Экономика Японии вошла в состояние рецессии –
внутренний продукт страны сокращается второй квартал
сообщает правительство страны.
Как отмечается в обнародованном в понедельник, 16 ноября,
Кабинета министров, в июле – сентябре ВВП уменьшился в

валовой
подряд,
докладе
годовом
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выражении на 0,8 %, а не на 0,2 %, как ожидалось ранее
(http://korrespondent.net/business/economics/3590334-ekonomyka-yaponyyvoshla-v-sostoianye-retsessyy).
Во II квартале валовой внутренний продукт сократился на 0,7 %. В то
же время в III квартале на 0,5 % возрос внутренний потребительский спрос,
который формирует 60 % ВВП.
Аналитики ожидают небольшого роста экономических показателей в
текущем квартале. При этом слабые показатели могут заставить власти
Японии принять дополнительные меры по стимулированию экономики
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 16.11).
***
Германский автопроизводитель Volkswagen AG сократил продажи
автомобилей одноименной марки в октябре 2015 г. на 5,3 % в годовом
выражении на фоне скандала с занижением показателей выбросов в
дизельных автомобилях. Как говорится в пресс-релизе компании, продажи в
прошлом месяце составили 490 тыс. машин против 517,4 тыс. в октябре
2014 г. (http://korrespondent.net/business/companies/3589553-dyzelnyi-skandal-voktiabre-upaly-prodazhy-Volkswagen).
В январе – октябре компания реализовала 4,84 млн автомобилей бренда
Volkswagen, на 4,7 % меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Скандал, затронувший Volkswagen и сокративший ее капитализацию на
треть, разгорелся после того, как американские регуляторы обнаружили, что
на некоторых автомобилях компании с дизельными двигателями
устанавливалось программное обеспечение, которое позволяет обойти
тестирование на вредные выхлопы.
Подобная программа была установлена на 11 млн автомобилей,
проданных по всему миру. На отзыв указанных автомобилей компания
зарезервировала 6,7 млрд евро.
Кроме того, внутреннее расследование выявило неправильную
маркировку уровня выбросов углекислого газа на 800 тыс. машин,
проданных в Европе. Устранение этой проблемы может обойтись компании в
2 млрд евро (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 13.11).
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