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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко: Майдан назавжди змінив
історію не лише України, але й Європи і світу
Президент П. Порошенко з дружиною Мариною разом із членами родин
героїв «Небесної сотні» взяли участь у презентації документального фільму
«Зима у вогні» режисера Є. Афінєєвського.
Звертаючись до присутніх у залі кінотеатру «Україна», глава держави
зазначив, що день 21 листопада надзвичайно зворушливий: рівно два роки
тому, у такий самий дощ, група студентів і небайдужих громадських діячів
вийшли на Майдан з простою вимогою, що Україна має бути європейською
державою. «Вони не вимагали підвищення пенсій чи зниження тарифів,
зниження податків чи підвищення зарплат. Вони вийшли за цінності,
побачивши, що влада намагається обдурити людей, обіцявши підписати
Угоду про асоціацію, але будучи на гачку у Путіна, вона збирається будувати
“залізну завісу” з Європою, навіки позбавивши українців мрії приєднатися до
Європейського Союзу», – сказав П. Порошенко.
Президент зазначив, що цей фільм передає атмосферу Майдану, «де
кожен був героєм». «Важливість цього фільму дуже важко переоцінити.
Незважаючи на те що пройшло лише два роки з історичних подій на
Майдані, вже зараз можна оцінити велич цієї події, яка назавжди змінила
історію не лише моєї держави, вона назавжди змінила історію Європи і світу,
– підкреслив Президент. – Це зробили тисячі і мільйони героїв, які за 93 дні
скинули злочинний режим, який віддав наказ стріляти бойовими набоями по
власним громадянам. Ми показали, що в країні є демократія, що цей народ
може змінювати країну, її долю, історію».
Президент назвав символічним підписання саме 21 листопада пакета
безвізових законів, адже багато хто не вірив у надання безвізового режиму
для українців через ситуацію в країні та ЄС. «Але ми, ті люди, які були на
Майдані, вірили – ми маємо зробити свою справу і ми відкриємо ці двері. Ми
це робимо не для Європи, ми це робимо для себе», – заявив П. Порошенко,
відзначивши також, що Угоду про асоціацію вже ратифіковано всіма
країнами за значно коротший термін, ніж зазвичай триває ця процедура.
«Ми будемо робити все можливе для того, щоб змінити і побудувати ту
країну, про яку мріяли герої “Небесної сотні”. Країну з децентралізацією і
повноваженнями громад, з демократією і захистом прав і свобод, чесним
волевиявленням громадян, з незалежною судовою гілкою влади, де судді не
беруть хабарів і забезпечують справедливість, країну без корупції, з армією,
яка викликає лише шану, повагу, гордість і патріотизм, країну, яка вірить, що
вона переможе. Ми маємо це зробити, пам’ятаючи подвиг Майдану і ероїв
“Небесної сотні”, подвиг України і українців», – заявив П. Порошенко.
Режисер фільму Є. Афінєєвський подякував усім, хто долучився до
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створення фільму: своїй команді, яка була на Майдані, усьому Майдану, який
був «як одна велика родина, яка оточила його і повірила в нього», а також
дала можливість донести історію Майдану до усього світу. «Хлопці і дівчата,
які були на Майдані, довірили мені, колишньому росіянину, а тепер
громадянину США, донести історію Майдану, якою вона була. Усі, хто був
на Майдані, були герої, а мені просто випала честь бути серед них і донести
унікальну історію цих людей всьому світові», – сказав режисер.
У свою чергу посол США в Україні Д. Пайєтт відзначив, що для всіх,
хто з боку Посольства США був причетний до створення фільму, було
великою честю долучитися до цього проекту, який мав на меті донести
світові історію Майдану. «Усі, хто спостерігав за розвитком подій на
Майдані, глибоко змінилися. Сподіваюся, що мистецтво, яке створив Євген зі
своєю командою, гарантуватиме всім нам, що ідея Майдану житиме ще
довго. Тому що досвід, який прожила ця країна за останні два роки,
стосується не тільки її історії, він стосується майбутнього Європи,
трансатлантичного союзу і усіх тих цінностей, які ми всі вважаємо
найдорожчими для себе», – сказав посол США в Україні.
Команда, яка працювала над створенням фільму, відзначила, що їхня
стрічка – не лише про Революцію гідності, а, власне, про почуття гідності, і
Революція гідності дає початок перетворенню України на країну гідності.
Довідково. У документальному фільмі «Зима у вогні» режисера
Є. Афінєєвського показані події на майдані Незалежності взимку
2013–2014 рр. До фільму ввійшли інтерв’ю з учасниками протестів, записи з
місця подій і повномасштабний погляд на події. Світова прем’єра «Зими у
вогні» відбулася у вересні на венеціанському фестивалі. Також стрічку
показували на головному конкурсі фестивалю «Телларайді-2015». На
Міжнародному кінофестивалі в Торонто-2015 фільм отримав приз глядацької
аудиторії за найкращий документальний фільм. Показ у Києві (21 листопада.
– Прим. ред.) відбувся за підтримки Посольства США (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua/news/
majdan-nazavzhdi-zminiv-istoriyu-ne-lishe-ukrayini-ale-j-yev-36345). – 2015. –
21.11).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Ю. Якименко, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Перспективы досрочных парламентских выборов в Украине
в оценках политиков и экспертов
Тема досрочных выборов в Верховную Раду, часто поднимавшаяся
украинскими политиками и экспертами в последние месяцы, особенно
актуализировалась в связи с ростом противоречий внутри парламентской
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коалиции и подведением итогов местных выборов, которые стали
своеобразной проверкой перспектив ведущих политических сил в будущей
избирательной кампании.
По мнению экспертов, проведение досрочных парламентских выборов
вслед за местными может быть выгодно некоторым из них. При этом
некоторые наблюдатели не исключают, что нарастающие противоречия
в коалиции могут привести к выходу из парламентского большинства
фракций «Батьківщина» и «Самопоміч», что станет поводом для проведения
досрочных парламентских выборов уже весной следующего года.
При этом многие политики и эксперты предупреждают об общественнополитических рисках такого сценария. Как подчеркивает директор Фонда
«Демократические инициативы» политолог А. Гарань, проведение
досрочных выборов – это «шаг к политической дестабилизации». «Очевидно,
что это отвечает не интересам Украины, а как раз интересам Путина.
Проведение выборов – еще один элемент для осложнения политической
ситуации в Украине, и у Путина появится возможность ловить рыбу в мутной
воде. Поэтому мне кажется, что проведения досрочных выборов нужно
избежать», – заявляет эксперт.
Наблюдатели отмечают, что продолжение борьбы внутри коалиции и
заинтересованность части ее участников в досрочных выборах – общие
предпосылки ее возможного дальнейшего переформатирования. Один из
главных вопросов, стоящих сегодня перед участниками политического
процесса в этой связи: сможет ли коалиция собрать достаточное для
принятия решений количество голосов при выходе из нее какой-либо
фракции.
Как заявлял недавно глава Комитета избирателей Украины А. Кошель,
возможность юридического обоснования досрочных выборов может
появиться только с распадом парламентской коалиции: «Если коалиция
распадется и новая не сформируется в течение 30 дней, Президент имеет
право распустить парламент. И с этого момента мы получаем 60 дней
для подготовки и проведения новой избирательной кампании. Это пока что
единственная формальность, которая может позволить действующему
парламенту уйти, сохранив лицо.
Однако большинство парламентариев не хотят идти на перевыборы. У
них нет средств, а избирательная кампания в ВР – это около 1,5 млн дол.
для большинства кандидатов. Здесь решение за одним человеком –
за Президентом. У него есть парламентская фракция, одна из наибольших
фракций в парламенте. Если эта фракция сделает демарш, то есть выйдет
из коалиции, как бы не собирались радикалы, Оппозиционный блок,
Ю. Тимошенко и все остальные, у них не получится собрать 226 голосов».
При этом, комментируя ход местных выборов, он констатирует, что
избирательная кампания в Украине прошла в формате подготовки
к общенациональным выборам.
Местные выборы «дают возможность проверить рейтинги оппонентов,
переформатировать власть и апробировать новое избирательное
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законодательство», еще в июле отмечали аналитики Международного центра
перспективных исследований (МЦПИ), подчеркивая, что риски их
проведения увеличивает «неконтролируемость Верховной Рады».
О том, что Украине грозит очередной политический кризис в связи с
ростом противоречий внутри парламентской коалиции, что может привести к
роспуску парламента и досрочным выборам в Верховную Раду весной
будущего года, заявлял накануне местных выборов и. о. заместителя головы
Днепропетровской ОГА С. Олийнык. По его словам, некоторые политики
специально добиваются развала коалиции, надеясь получить больше мест в
будущем парламенте для своей партии. «Сегодня вероятность досрочных
парламентских выборов, которые пройдут весной следующего года,
оценивается в больше 60 %», – отметил тогда С. Олийнык, подчеркнув, что в
связи с этим партии не распускают предвыборные штабы, созданные для
работы на местных выборах.
Прогнозирует, что перевыборы парламента состоятся в ближайшее
время, и один из лидеров Оппозиционного блока С. Левочкин. По его словам,
досрочные выборы – «это нормальная демократическая практика, которая
существует во всем мире. Когда коалиция в парламенте теряет доверие,
она должна уходить в отставку».
О том, что местные выборы станут подготовительным этапом для
включения в избирательную кампанию заинтересованных во внеочередных
выборах политических игроков, в частности Радикальной партии О. Ляшко,
заявлял ранее депутат парламента М. Найем. При этом, по его прогнозам,
среди сторонников досрочных выборов, помимо Радикальной партии,
должны были оказаться Оппозиционный блок и политпартия «Украинское
объединение патриотов – УКРОП», к которым могли присоединиться
«Самопоміч» и «Батьківщина», рассчитывающие повысить по итогам
парламентских выборов уровень своей электоральной поддержки.
Напомним, в сентябре, после выхода из коалиции Радикальной партии,
вице-спикер ВР О. Сыроид, прошедшая в парламент по спискам
«Самопомочі», заявила, что эта фракция не будет покидать коалицию.
«Фракция “Самопомочі” провела заседание, на котором было принято
решение оставаться в коалиции. “Самопоміч” будет пытаться удержать
Украину от скатывания в диктатуру, куда нас активно толкают. В оппозиции
это будет сделать сложнее», – отметила она.
Некоторые наблюдатели отмечают при этом, что решение «Самопомочі»
остаться в большинстве было продиктовано исключительно тем, что
лидер этой политической силы А. Садовый пока не готов к открытому
противостоянию с властью, предпочитая занимать роль «конструктивной»
оппозиции.
Что касается «Батьківщини», то обозреватели напоминают, что, с одной
стороны, сразу после заявления О. Ляшко о выходе из коалиции было
опубликовано официальное заявление партии, в котором подчеркивалось, что
«для “Батьківщини” вопрос выхода из коалиции пока не стоит». Однако, с
другой стороны, участие партии в досрочных выборах может принести ей
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определенный электоральный успех.
На то, что в досрочных парламентских выборах заинтересованы
«Батьківщина»,
Оппозиционный
блок,
политпартия
«Украинское
объединение патриотов – УКРОП и «Самопоміч», указывает, в частности,
политолог А. Гарань. При этом, как считает эксперт, формально
«Самопоміч» и «Батьківщина» не выйдут из коалиции, поскольку тогда на
них ляжет обвинение в ее развале. «Скорее, возможна ситуация, когда они,
пребывая в коалиции, не будут поддерживать многие решения», – отмечает
экперт. Однако, по его мнению, на будущем коалиции это вряд ли серьезно
отразится, поскольку оно «будет определяться в первую очередь
сотрудничеством БПП и “Народного фронта”. “Народный фронт” в выборах
не заинтересован по вполне понятным причинам. Поэтому мне кажется, что
большинство в 226 голосов может сохраниться. Это вполне реально, а для
работы правительства такого количества вполне достаточно. С этой точки
зрения, думаю, коалиция может сохраниться. Более того, в данном случае это
в интересах страны.
Для работы правительства 226 голосов вполне достаточно, и, полагаю,
БПП, “Народный фронт” и различные неприсоединившиеся депутаты из
различных фракций смогут работать с этим», – прогнозирует эксперт.
Однако не все наблюдатели уверены в возможности сохранения
коалиции при выходе из нее отдельных участников. «Если мы говорим
о стабильности коалиции, то будет уместно провести параллели
с корпорацией, где есть два мажоритарных акционера – это БПП и
“Народный фронт”. Осталось два миноритарных акционера – “Самопоміч” и
“Батьківщина”. То есть выход любого их мажоритарных акционеров
приведет к тому, что коалиция прекратит свое существование», – заявляет
директор Института социально-политического проектирования «Диалог»
А. Миселюк. По мнению политолога, в Блоке П. Порошенко понимают, что
только в рамках четырех этих структур, где главную роль играет БПП и
«Народный фронт», парламентская коалиция может продолжить свое
существование.
При этом, как констатируют наблюдатели, Президенту сегодня не
выгодно проведение досрочных выборов в Верховную Раду. «Президент
реально оценивает шансы своей политической силы в следующем
парламенте. Он понимает, что Премьера не будет, что в коалиции придется
договариваться с УКРОПом, “Батьківщиною”, партией “Самопоміч”,
“Відродженням”, “Нашим краем”, а также, возможно, с новыми
политическими силами. Поэтому он всячески будет этого избегать», –
считает директор консалтинговой компании «Партия власти» политолог
Е. Дяченко.
В подтверждение такой точки зрения наблюдатели приводят звучащие
сегодня со стороны представителей БПП заявления об отсутствии
предпосылок к распаду коалиции. Так считает, в частности, заместитель
главы фракции БПП Н. Томенко. «Пока я не вижу предпосылок к развалу
коалиции. В силу разных обстоятельств. И у Тимошенко, и у “Самопомочі”,
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и у других есть технологи, которые понимают: сегодня не выгодно быть
инициатором развала чего-либо», – отмечает политик. При этом, по его
словам, демократические силы «вечно грызутся друг с другом», но если они
развалят коалицию, то это, безусловно, негативно скажется на их результате
в ходе избирательной кампании. Кроме того, как подчеркивает Н. Томенко,
он не уверен, что досрочные выборы – это «четкая установка большинства
сил», которые приняли участие в местных выборах. При этом политик
считает, что досрочные выборы в Украине все-таки состоятся, но произойдет
это не в следующем году. «Результат местных выборов показал: ни через три
месяца, ни через полгода идти на внеочередные парламентские никто не
готов. Ляшко, что бы он там не говорил, местные провалил, УКРОП в
базовых регионах, в том же Киеве – аналогично. “Батьківщина” тоже прошла
их очень непросто. “Самопоміч”, вот, прошла неплохо, но точно не так, как
планировала», – заявляет Н. Томенко, подчеркивая, что единственный, кто
сегодня заинтересован в перевыборах парламента – это ВО «Свобода».
Высказывает сомнения в возможности проведения весной 2016 г.
досрочных выборов и глава Администрации Президента Б. Ложкин.
«Выборы могут быть, но я оцениваю их вероятность как не слишком
высокую. Последствия понятны: динамику различных политических сил
показали местные выборы. Несложно плюс-минус спрогнозировать состав
будущей Рады... Я не верю в март», – отмечает он. Б. Ложкин также не
исключает, что досрочные выборы в Украине вообще не состоятся, указывая
при этом на риск возможной политической дестабилизации в стране.
«Парламентская кампания весной – не лучшее время с точки зрения рисков
масштабной дестабилизации. Ведь соседи в стороне тоже не останутся,
поскольку именно в дестабилизации крайне заинтересованы», – заявляет
глава АП.
По заявлению лидера фракции БПП Ю. Луценко, коалиция сделает все,
чтобы не допустить досрочных парламентских выборов. «Лозунг досрочных
парламентских выборов подняли на щит три олигархических структуры –
Коломойского, Ахметова и Левочкина. Сегодня их представители или их
друзья в парламенте активно добиваются именно этого, олигархи хотят
восстановить контроль над парламентом, сегодня они его не имеют, –
подчеркивает политик. – Они поставили перед собой задачу
дестабилизировать Верховную Раду, перевести ее в режим досрочных
выборов. Мы будем делать все, чтобы этого не допустить. Страна сейчас
после местных выборов будет иметь уникальную возможность – четыре года
без выборов».
О том, что ее политическая сила не поддержит проведение досрочных
парламентских выборов, заявила недавно и лидер партии «Батьківщина»
Ю. Тимошенко. «Сегодня наша команда не поддержит проведение
досрочных парламентских выборов», – отмечает она, подчеркивая, что
ресурс работы нынешней парламентской коалиции еще не исчерпан до
конца. «Как бы трудно нам не было дышать в этой коалиции... мы будем там
оставаться», – сообщает она. В то же время Ю. Тимошенко считает, что,
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«если две крупнейшие фракции будут медлить с переформатированием
правительства, будут тянуть с реформами и погрязнут в коррупции, тогда
перед страной встанет две дилеммы: с одной стороны, досрочные выборы, а с
другой стороны, жесткое и, убеждена, немирное восстание, к которому
может сегодня привести и бессмысленная социальная и экономическая
политика».
Мнение о том, что досрочные парламентские или президентские выборы
могут привести к дестабилизации ситуации в Украине, высказал недавно и
спикер парламента В. Гройсман, подчеркнув при этом, что, хотя процессы
взаимодействия в парламенте протекают довольно сложно, в рамках
коалиции есть резервы, чтобы вести эффективную работу. «Я думаю, что
вопрос внеочередных выборов в Верховную Раду сейчас не стоит на повестке
дня. Внеочередные выборы могут стать еще одним шагом к обострению и
дестабилизации ситуации в стране», – отметил В. Гройсман.
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики
Н. Спиридонов, комментируя это заявление, отметил, что В. Гройсман
просто не хочет покидать пост спикера. «Досрочные парламентские выборы
могут дестабилизировать не ситуацию в стране, а его лично. Я думаю, что
Гройсман подразумевает то, что в Украине тяжелая экономическая ситуация,
в зоне АТО не все так стабильно, как хотелось. Но в 2014 г. ситуация была
еще острее и ни что не помешало провести досрочные выборы. Он не хочет
идти с поста в ВР. Сейчас он третий человек в стране, а после перевыборов
его могут начать преследовать за то, что он делал все это время. Я думаю, что
досрочные выборы состояться в 2016 г. с вероятностью в 90 %.
Единственное, мы можем спорить когда – весной или осенью», –
прогнозирует политолог.
В целом, единого мнения относительно сроков и условий проведения в
стране досрочных выборов в Верховную Раду среди участников
политического процесса сегодня нет, однако даже противники идеи их
проведения не исключают такого сценария, принимая во внимание
сложность и противоречивость процессов, происходящих сегодня в
парламентской коалиции. Как подчеркивают наблюдатели, вопрос сегодня
заключается скорее в способности коалиции к законодательному
обеспечению реформ, декларируемых властью и ожидаемых зарубежными
партнерами Украины. Если сегодняшняя политическая нестабильность,
вызванная отчасти и состоявшимися местными выборами, в ближайшем
будущем не будет преодолена, а конфликты внутри парламентской коалиции
будут ставить под угрозу эффективность законодательного процесса,
досрочные выборы в Верховную Раду могут оказаться неизбежными. Тем
более что большинство представителей украинского политикума, независимо
от отношения к такому сценарию, вынуждены к нему готовиться уже
сегодня. Таким образом, окончательное решение проблемы досрочных
выборов и формата функционирования парламентского большинства, по
мнению наблюдателей, – вопрос ближайшего времени.
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Країна очікує реформ і змін, і парламент має забезпечити їх
підтримку на законодавчому рівні. Про це заявив Голова Верховної Ради
України В. Гройсман, відкриваючи 24 листопада пленарне засідання
парламенту.
В. Гройсман наголосив, що на нинішньому пленарному тижні
заплановано розглянути ряд важливих законодавчих актів. Зокрема, у рамках
проведення «тематичних днів» сьогодні народні депутати розглядатимуть
блок питань щодо інформаційної політики, розвитку економіки, газового
ринку. У четвер до порядку денного буде внесено питання щодо реформи з
децентралізації у частині законодавчої підтримки об’єднаних територіальних
громад та адміністративних послуг, реформування освітянської галузі,
законопроект про наукову і науково-технічну діяльність.
Ще одним важливим законом, який депутати мають розглянути на цьому
тижні, керівник парламенту назвав законопроект про державну службу. «Це
закон, до якого ми йшли багато часу, народні депутати провели велику
роботу на базі профільного Комітету, і цей закон потребує нашого
відповідального ставлення, аби він міг бути схвалений у четвер», – сказав
В. Гройсман.
«Порядок денний надзвичайно напружений – 124 закони, у тому числі з
тими, які потребують включення до порядку денного, – наголосив
В. Гройсман. – Якщо ми будемо інтенсивно і якісно працювати, думаю, ми
зможемо розглянути і ухвалити більше законів, забезпечити позитивне
голосування»
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман наполягатиме на
ретельному опрацюванні проекту Державного бюджету на наступний
рік і пошук спільної позиції парламенту і уряду щодо його основних
параметрів.
«У нас є ще місяць для ретельного опрацювання питання бюджету, –
сказав він, відповідаючи на запитання журналістів у понеділок. – Маємо
дуже системно попрацювати над бюджетом і прийняти його таким, щоб він
відображав реальний стан справ у країні і забезпечував стабільне економічне
зростання у наступному році».
При цьому В. Гройсман заявив, що не підтримуватиме політику, за якої
бюджет «внесуть за один день для того, щоб він був прийнятий на наступний
день». «Це ненормально», – наголосив він.
Говорячи в цьому контексті про внесення змін до фіскальної системи,
В. Гройсман заявив, що Україна потребує нового Податкового кодексу,
«оскільки нинішня фіскальна система є недосконалою, надто корупційною і
не може позитивно впливати на розвиток економіки».
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Тому, наголосив В. Гройсман, потрібно сформувати спільні підходи
парламенту і уряду щодо формування нової податкової політики. «Мають
бути прийняті такі рішення, які дозволить виконати усі зобов’язання
всередині країни – соціальні виплати, а з іншого боку, маємо зробити всі
необхідні заходи у рамках виконання міжнародних зобов’язань», а
найголовніше – щоб розпочалося зростання економіки.
«Ми приречені на те, щоб знайти правильне рішення», – підкреслив
керівник парламенту, додавши, що від податкової системи залежатимуть
параметри бюджету. В. Гройсман у цьому контексті нагадав, що в середу
планує провести нараду за участю профільних комітетів і урядовців з метою
напрацювання відповідних спільних підходів (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман ініціює проведення
25 листопада наради за участі профільних комітетів, Прем’єр-міністра
України й міністра фінансів для розгляду питання щодо внесення змін до
фіскальної системи.
Торкаючись питання щодо оновлення Податкового кодексу, В. Гройсман
зазначив, що сьогодні є позиція уряду й позиція профільного комітету.
«Є слабка ланка – відсутність комунікації між Міністерством фінансів і
комітетом для того, щоб знайти важливе компромісне рішення,
модернізувати податкову систему, щоб вона стимулювала розвиток
економіки, а з іншого боку, щоб ми змогли виконувати наші зовнішні
зобов’язання щодо роботи з міжнародними партнерами», – зазначив керівник
парламенту.
За словами В. Гройсмана, уряду й парламенту потрібно сформувати
спільну позицію зважаючи на те, що до кінця року Верховна Рада
працюватиме в пленарному режимі три пленарні тижні, і вони «мають бути
результативними щодо прийняття Податкового кодексу, бюджету, що є
надзвичайно важливим» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман під час погоджувальної
ради звернувся до депутатських фракцій і груп до 26 листопада
«ретельно попрацювати» над підготовкою закону про державну службу
для розгляду й ухвалення в цілому.
На минулому тижні, сказав В. Гройсман, відбулася робоча нарада щодо
цього законопроекту за участі представників усіх фракцій і груп та експертів.
«Ми розглянули, і сьогодні можна констатувати, що цей закон про державну
службу повністю якісно підготовлений до другого читання і розгляду у
цілому», – наголосив керівник парламенту.
В. Гройсман зазначив, що необхідно запровадити механізми, які
сприятимуть тому, аби «дилетанти у владі були виведені поза межі влади, а
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нові публічні конкурси і нові умови вступу на державну службу, гарантії
просування по державній службі привели у владу професійні кадри, які
зможуть долати ті виклики, які сьогодні є».
Спікер ВР також повідомив, що на нинішньому пленарному тижні
народним депутатам буде запропоновано розглянути ряд важливих
законодавчих актів.
Зокрема, у вівторок заплановано розглянути ряд законопроектів щодо
роздержавлення засобів масової інформації, блок законопроектів стосовно
розвитку економіки, у тому числі щодо врегулювання ринку газу. Четвер
планується присвятити розгляду питань щодо децентралізації, а саме
стосовно передачі на місця базових повноважень щодо надання послуг
громадянам, деякі питання роботи органів місцевого самоврядування в
частині подальшого функціонування об’єднаних територіальних громад.
«Цей процес ефективно запущений, – підкреслив В. Гройсман, додавши,
що під час робочих поїздок у регіони він переконався в тому, що люди повні
оптимізму щодо продовження реформи з децентралізації. – Ми, як
законодавчий орган, повинні далі їм сприяти в максимальній реалізації
повноважень органів місцевого самоврядування» (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман вважає за необхідне
врегулювати на законодавчому рівні питання щодо відповідальності
народних депутатів за інциденти за їхньої участі.
«Мова йде про застосування фізичної сили, – сказав В. Гройсман під час
засідання погоджувальної ради. – Я не хочу давати оцінок, у якій ситуації і
по відношенню до кого це відбулося. Але я вважаю неприпустимим
народному депутату України з будь-яким прізвищем і партійною
належністю, маючи 100-відсотковий імунітет, застосовувати фізичну силу як
у межах парламенту по відношенню до колег, так і поза його межами».
Керівник парламенту доручив профільному Комітету з питань
Регламенту «розглянути це питання, – останній інцидент, як і попередні, – і
сформулювати нашу чітку позицію на майбутнє». «Ми маємо все зробити для
того, щоб такі події не відбувалися. І маємо законодавчо це врегулювати, –
заявив В. Гройсман. – Я би просив вашого розуміння і участі у напрацюванні
рішень, які би дозволили уникати такого ганебного явища» (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман закликає депутатські
фракції і групи прискорити внесення кандидатур на посади членів ЦВК.
«На минулому тижні я звертався до керівників фракцій і груп
парламенту з тим, щоб вони внесли пропозиції щодо зміни складу ЦВК», –
наголосив В. Гройсман під час засідання погоджувальної ради.
Разом з тим він повідомив, що станом на сьогодні тільки п’ять фракцій і
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груп внесли свої пропозиції: фракція «Самопоміч», фракція «Батьківщина»,
фракція Радикальної партії, а також партія «Відродження» і «Воля народу».
«Залишаються Блок Петра Порошенка і “Народний фронт”, і я дуже би
просив сьогодні закрити це питання, направити Президенту, і далі з’явиться
можливість внесення до Верховної Ради питання про обрання членів ЦВК, –
сказав В. Гройсман. – У цьому потрібно поставити крапку, як і в інших
інституціях, які на сьогодні не сформовані. Ми не маємо тут бути гальмом, а,
навпаки, маємо прискорити цей процес» (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.11).

***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман доручив профільному
Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу розібратися в
ситуації, що склалася з постачанням електроенергії до Автономної
Республіки Крим.
«Український парламент має сформувати свою позицію з надзвичайно
резонансних подій, які відбувалися минулого тижня, – сказав В. Гройсман,
відкриваючи засідання погоджувальної ради в понеділок. – А саме питання
по Криму: думаю, нам потрібно надати чітку оцінку того, що там
відбувається.
Я просив би відповідний комітет розібратися із загальним станом справ.
Ми не маємо бути осторонь, і, думаю, ми теж можемо взяти участь у
врегулюванні ситуації» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман наголошує, що
парламент має висловити свою позицію щодо подій, які сталися в
Кривому Розі після оголошення результатів виборів мера.
Відкриваючи засідання погоджувальної ради в понеділок, Голова
Верховної Ради висловив переконання, що парламент має надати «всебічну
оцінку» подіям, що сталися в Кривому Розі, і «сформулювати свою позицію»,
у тому числі, можливо, на законодавчому рівні.
«Вільні, демократичні і прозорі вибори є запорукою демократичного
розвитку країни, – зазначив В. Гройсман. – Тому я пропоную фракціям і
групам внести пропозиції, можливо, створити спільну групу, розібратися у
ситуації, що відбувається, внести свої пропозиції і рекомендації до того, як
би могли сприяти врегулюванню подій у Кривому Розі» (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман наполягатиме на
ретельному опрацюванні проекту Державного бюджету на наступний
рік і пошуку спільної позиції парламенту й уряду щодо його основних
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параметрів. «У нас є ще місяць для ретельного опрацювання питання
бюджету, – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів у понеділок. –
Маємо дуже системно попрацювати над бюджетом і прийняти його таким,
щоб він відображав реальний стан справ у країні і забезпечував стабільне
економічне зростання у наступному році».
При цьому В. Гройсман заявив, що не підтримуватиме політику, за якої
бюджет «внесуть за один день для того, щоб він був прийнятий на наступний
день». «Це ненормально», – наголосив він.
Говорячи в цьому контексті про внесення змін до фіскальної системи,
В. Гройсман заявив, що Україна потребує нового Податкового кодексу,
«оскільки нинішня фіскальна система є недосконалою, надто корупційною і
не може позитивно впливати на розвиток економіки», – заявив В. Гройсман.
Тому, наголосив В. Гройсман, потрібно сформувати спільні підходи
парламенту й уряду щодо формування нової податкової політики. «Мають
бути прийняті такі рішення, які дозволять виконати усі зобов’язання
всередині країни – соціальні виплати, а з іншого боку, маємо зробити всі
необхідні заходи у рамках виконання міжнародних зобов’язань», а
найголовніше, щоб розпочалося зростання економіки.
«Ми приречені на те, щоб знайти правильне рішення», – підкреслив
керівник парламенту, додавши, що від податкової системи залежатимуть
параметри бюджету. В. Гройсман у цьому контексті нагадав, що в середу
планує провести нараду за участі профільних комітетів і урядовців з метою
напрацювання відповідних спільних підходів (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.11).
***
У Верховній Раді України працюють над розробкою кодексу поведінки
народних депутатів. Про це заявив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман, відповідаючи на запитання журналістів у понеділок.
«Ми працюємо над кодексом поведінки у рамках нашої спільної місії
Європейського парламенту і українського парламенту, де ми визначимо
пропозиції для депутатів і щодо процедур, і щодо нового Регламенту, і у
тому числі щодо врегулювання питань взаємовідносин, – сказав Голова
Верховної Ради. – Думаю, що не пізніше січня ми внесемо комплексні
пропозиції з цього приводу».
В. Гройсман також наголосив, що народні депутати мають нести
кримінальну відповідальність за вчинення тяжких злочинів або за
хабарництво. «Питання необмеженої недоторканності треба врегулювати, –
заявив він. – Політично кожен депутат має бути захищеним від будь-якої
відповідальності за політичну діяльність: голосування, свої думки, політичну
позицію, участь у політичних акціях. Це все має бути захищено на 100 %, а
кримінальні злочини мають каратися дуже суворо, і на них не може
розповсюджуватися недоторканність».
На думку В. Гройсмана, профільний Комітет з питань Регламенту має
внести пропозиції «щодо і політичної відповідальності, бо кримінальна
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врегульована законодавством», і, можливо, щодо того, аби «недоторканність
не розповсюджувалася на злочини проти людини: кримінальні злочини,
вбивства, тяжкі тілесні ушкодження». «Фактично безмежної недоторканності
не може бути у демократичній державі», – заявив він.
Говорячи про законопроект про внесення змін до Конституції в частині
обмеження депутатської й суддівської недоторканності, В. Гройсман
повідомив, що кілька тижнів тому він повторно направив листа до
профільного комітету, аби отримати пропозиції стосовно процедури його
розгляду
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.11).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
внесення змін до Земельного кодексу України щодо проведення земельних
торгів.
Проектом (реєстр. № 2279) пропонується виключити з ч. 2 ст. 134
Земельного кодексу, яка встановлює перелік випадків, у яких земельні
ділянки державної чи комунальної власності або права на них не підлягають
продажу на конкурентних засадах (земельних торгах), такі положення:
– надання земельних ділянок державним та комунальним підприємствам,
бюджетним установам, вищим навчальним закладам, а також господарським
товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка
акцій (часток, паїв) перевищує 60 %;
– надання земельних ділянок підприємствам, установам і громадським
організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним
творчим спілкам та їх членам) під творчі майстерні;
– створення озеленених територій загального користування;
– передача громадянам земельних ділянок для ведення фермерського
господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення
садівництва, будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного
будівництва, будівництва індивідуальних гаражів, для сінокосіння і
випасання худоби, для городництва;
– надання земельних ділянок особам взамін тих, що були викуплені
(примусово відчужені) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної
необхідності за рішенням органів державної влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування;
– розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської
продукції;
– надання земельної ділянки, викупленої для суспільних потреб чи
примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності для забезпечення
таких потреб;
– надання земельної ділянки взамін викупленої для суспільних потреб чи
примусово відчуженої з мотивів суспільної необхідності та повернення такої
земельної ділянки колишньому власнику або його спадкоємцю
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(правонаступнику) у разі, якщо така потреба відпала;
– використання земельних ділянок для здійснення концесійної
діяльності;
– надання земельних ділянок в інших випадках, визначених законом.
Законопроект пропонує також конкретизувати та зробити більш
зрозумілою процедуру підготовки лотів до земельних торгів за рахунок
коштів виконавців торгів (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про реформування
державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».
Законом встановлюється, що реформування друкованих засобів масової
інформації та редакцій здійснюється у два етапи: перший – протягом одного
року з дня набрання чинності законопроекту у разі його прийняття, та другий
– протягом наступних двох років.
На першому етапі здійснюватиметься реформування друкованих засобів
масової інформації та редакцій згідно з переліком, що затверджується
Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і
радіомовлення, в інформаційній та видавничій сферах, організовується
підвищення кваліфікації працівників таких редакцій, а також складається
Зведений список об’єктів реформування.
До переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, які
підлягають реформуванню на першому етапі, порядок формування якого
визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в
інформаційній та видавничій сферах, включаються друковані засоби масової
інформації та редакції, що звернулися з відповідними клопотаннями до
зазначеного органу.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, в інформаційній та
видавничій сферах, узагальнює результати першого етапу реформування
друкованих засобів масової інформації та редакцій і у разі потреби готує
пропозиції щодо внесення змін до відповідних нормативно-правових актів.
На другому етапі здійснюється реформування друкованих засобів
масової інформації та редакцій, які не реформовані на першому етапі.
Планується також встановити, що реформування друкованих засобів
масової інформації та редакцій здійснюватиметься такими способами:
1) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів
місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників)
друкованого засобу масової інформації та редакції – у разі відсутності
державного (комунального) майна у майні редакції;
2) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів
місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників)
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друкованого засобу масової інформації та редакції з перетворенням редакції
членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням
назви, цільового призначення та тематичної спрямованості друкованого
засобу масової інформації;
3) вихід органів державної влади, інших державних органів та органів
місцевого самоврядування із складу засновників (співзасновників)
друкованого засобу масової інформації та редакції з наступною
приватизацією майна редакції, що перебуває у державній чи комунальній
власності, відповідно до законодавства з питань приватизації, – у разі, коли
трудовий колектив редакції не подає протягом установленого цим Законом
строку пропозиції щодо своєї участі у реформуванні друкованого засобу
масової інформації;
4) перетворення друкованих засобів масової інформації, заснованих
центральними органами виконавчої влади, в офіційні друковані видання.
Документ містить також норму, відповідно до якої реформованим
друкованим засобам масової інформації місцевої сфери розповсюдження з
метою забезпечення їх функціонування може бути надана державна
підтримка за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України. Надання державної підтримки
здійснюється виключно за умови забезпечення функціонування друкованого
засобу масової інформації, збереження його назви, цільового призначення та
тематичної спрямованості. Формами державної підтримки можуть бути:
– встановлення для редакцій пільгових умов надання в оренду
приміщень, що перебувають у державній або комунальній власності,
відповідно до ч. 2 ст. 9 цього Закону;
– адресна підтримка реформованих друкованих засобів масової
інформації місцевої сфери розповсюдження;
– надання редакціям реформованих друкованих засобів масової
інформації місцевої сфери розповсюдження пріоритетного права на
укладення договорів на висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування.
Документ ухвалено з урахуванням поправок, висловлених під час
обговорення.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 1123 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман підписав закони про
створення Державного бюро розслідувань і Національного агентства
України з питань розшуку активів, здобутих корупційним шляхом.
Закон України «Про Державне бюро розслідувань» (реєстр. № 2114)
було ухвалено в цілому 12 листопада ц. р. «За» проголосував 241 народний
депутат.
Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення,
розшуку та контролю за активами, одержаними від корупційних та інших
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злочинів» (реєстр. № 3040) прийнято в цілому 10 листопада ц. р. «За»
проголосували 260 парламентаріїв (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделі
ринку природного газу».
Законодавчим актом уточнено порядок оподаткування податком на
додану вартість та поширити касовий метод визначення дати виникнення
податкових зобов’язань та податкового кредиту з податку на додану вартість
на операції з надання послуг по розподілу природного газу фізичним особам,
бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку (доповнення
пункту 187.10 ст. 187 Податкового кодексу України) та змінено умови
розрахунку фактичної ціни реалізації природного газу при сплаті рентної
плати за користування надрами для видобування корисних копалин та
привести елементи збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
природний газ для споживачів усіх форм власності у відповідність із
нормами Закону України «Про ринок природного газу».
Закон доповнено положенням щодо запровадження на тимчасовій основі
(до 1 липня 2017 р.) касового методу визначення податкових зобов’язань та
податкового кредиту з податку на додану вартість для операцій з постачання
(у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії,
постачання вугілля та/або продуктів його збагачення та особливостей
податкового обліку таких операцій.
Крім того, підпункт 3 пункту 1 Закону доповнено новими абзацами
такого змісту:
«45. Тимчасово, до 1 липня 2017 року звільняються від оподаткування
податком на додану вартість операції з постачання на митній території
України вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701;
2702; 2703; 2704 згідно з УКТ ЗЕД.
У разі застосування зазначеної пільги, норми пункту 198.5. статті 198
цього Кодексу не застосовуються в частині товарів/послуг, необоротних
активів суми податку на додану вартість з вартості яких, були включені до
податкового кредиту у звітних (податкових) періодах, що передували періоду
початку застосування пільги.
Платник податків може відмовитися від використання зазначеної пільги
чи зупинити її використання на один або декілька звітних (податкових)
періодів, на підставі заяви. Заява, у якій зазначається перелік товарних
позицій товарів згідно з УКТ ЗЕД та період на який платник відмовляється
чи зупиняє використання пільги, подається до контролюючого органу за
місцем реєстрації платника. Норми цього абзацу застосовуються з першого
числа звітного (податкового) періоду у якому подано заяву». Проект Закону
зареєстровано за № 3073 (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.11).
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***
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про
заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування суб’єктів
господарювання
у
сферах
теплопостачання,
централізованого
водопостачання та водовідведення».
Законопроектом пропонується встановити мораторій на нарахування та
стягнення неустойки (пені, штрафів) та інших фінансових санкцій
енергопостачальними компаніями у разі несвоєчасного здійснення платежів
за використаний природний газ та послуги з його транспортування та
електричну енергію суб’єктам господарювання, для яких тариф на теплову
енергію та послуги з централізованого водопостачання та водовідведення
було встановлено нижче собівартості з урахуванням граничного рівня
рентабельності та повністю не відшкодовані втрати та збитки внаслідок
встановлення таких тарифів, а також не відшкодовані збитки внаслідок
надання пільг з оплати за спожиту теплову енергію окремим категоріям
споживачів, до моменту отримання ними відшкодування втрат та збитків в
установленому порядку. Проект Закону зареєстровано за № 2706 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.11).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»
(щодо визначення передач європейського виробництва).
Проектом (№ 2766) пропонується включити до Закону «Про телебачення
і радіомовлення» критерій, який дасть змогу чітко визначити передачі
європейського виробництва та забезпечити необхідну нормативну базу для
дотримання Україною своїх міжнародних обов’язків (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення зміни до
статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» щодо призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника
членам сімей осіб, загиблих внаслідок поранення, каліцтва, контузії,
одержаних під час участі в Революції Гідності».
Законодавчим актом запроваджено призначення пенсії непрацездатним
членам сімей у зв’язку з втратою годувальника, який помер (загинув)
внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я,
одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з
21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. за євроінтеграцію та проти режиму
Януковича (Революції гідності), незалежно від тривалості наявного у них
страхового стажу.
Проект Закону зареєстровано за № 2162а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.11).
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***
Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав таким, що
не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, законопроект
про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо умов оплати
рентної плати за користування надрами).
На думку комітету, законопроект (№ 2395) не відповідає одному з
принципів податкового законодавства, який передбачає «рівність усіх
платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової
дискримінації».
Корупціогенним фактором законопроекту є прихована схема ухилення
від сплати рентної плати шляхом укладання спеціального договору поставки
газу природного з НАК «Нафтогаз України», що звільняє від обов’язку
сплати сум податкових зобов’язань з рентної плати на суму таких договорів і
звільняє від відповідальності за несвоєчасну сплату, передбачену ст. 258
цього Кодексу, до моменту фактичної повної оплати такого природного газу
Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України». Тобто якщо
НАК «Нафтогаз України» не оплатив кошти за поставлений газ хоча б на
1 грн, то є законна підстава не сплачувати податки.
Також містить корупціогенні ризики мета законопроекту щодо доступу
до великих споживачів газу через НАК «Нафтогаз України» з можливістю
реалізувати газ за граничною (максимальною на газ природний) ціною,
встановленою постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що реалізується
промисловим споживачам та іншим суб’єктам господарювання (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.11).
***
Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної
політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи М. Томенко провів зустріч з депутатом Європейського
парламенту М. Рівасі і представниками європейських інституцій.
У зустрічі, яка відбулася 20 листопада 2015 р., також узяли участь
представник Європейської комісії Е. Майєр, представник делегації
Європейського Союзу в Україні Ж.-Ф. Море, директор спільного Українськоєвропейського бюро підтримки Д. Корбетт, виконавчий директор
Українського науково-технологічного центру К. Бєлаяч.
Під час зустрічі М. Томенко поінформував учасників про актуальні
питання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: екологічні,
медичні, соціальні; про розвиток радіоактивно забруднених територій,
питання будівництва об’єкта «Укриття» та соціального захисту
постраждалих громадян.
М. Томенко наголосив, що парламентом України прийнято Постанову
«Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та про заходи, пов’язані з 30-ми роковинами Чорнобильської
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катастрофи».
М. Рівасі зі свого боку поінформувала про важливість реалізації проектів
ЄС, спрямованих на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, а саме
Проекту ЄС «Оздоровчі та екологічні програми, пов’язані з Чорнобильською
зоною відчуження», що складається з таких компонентів: інсинератор для
спалювання деревини (здано в експлуатацію 30 жовтня 2015р.); оновлення
карти радіоактивного забруднення Іванківського району; створення
інформаційного центру для підтримки й консультування місцевих мешканців
щодо того, як запобігти потраплянню радіонуклідів в організм; установка
аналітичного обладнання і приладів у лікарні смт Іванків для обстеження
стану здоров’я дітей і вагітних жінок та аналізу харчових продуктів і
біологічних матеріалів; будівництво теплиці для вирощування чистих овочів
для місцевого населення.
Учасники зустрічі наголосили на тому, що чорнобильські проекти, які
реалізуються в рамках співробітництва України з ЄС, є надзвичайно
важливими і в майбутньому доцільно їх розширити (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.11).
***
Члени Комітету з питань бюджету провели зустріч з
представниками місії Європейського департаменту Міжнародного
валютного фонду, яка прибула в Україну з метою завершення другого
перегляду спільної програми EFF.
У зустрічі взяли участь заступник директора Європейського
департаменту МВФ А. Арванітіс, керівник місії МВФ Р. ван Рoден,
постійний представник МВФ в Україні Ж. Ваше, заступник керівника місії
МВФ С. Ебле, економісти місії МВФ Е. Єуей і Д. Амаглобеллі, виконавчий
директор МВФ від України О. Петрик, економіст представництва МВФ в
Україні І. Шпак.
Народних депутатів цікавило питання стосовно підходів місії МВФ до
оцінювання виконання державного бюджету в поточному році та
формування проекту Державного бюджету на 2016 рік. Разом з тим відбулася
дискусія в частині вжиття можливих заходів (рекомендацій) щодо
покращення ситуації в економіці та державних фінансах, а також щодо
податкової й пенсійної реформ.
Крім того, перший заступник міністра фінансів України І. Уманський
доповів щодо підходів Міністерства фінансів України до підготовки
пропозицій податкової реформи та відповідного їх урахування в проекті
Державного бюджету на 2016 рік.
Підсумовуючи, голова комітету А. Павелко зазначив, що Комітет з
питань бюджету візьме до відома надану інформацію та в подальшому її
врахує під час розгляду відповідних питань (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 20.11).
***
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У Верховній Раді відбулася церемонія підписання Листа про наміри
між апаратом Верховної Ради України та німецьким Товариством
міжнародного співробітництва, Вестмінстерською фундацією за
демократію, Громадським об’єднанням «Ліга інтернів».
У церемонії підписання Листа про наміри взяли участь в. о. керівника
апарату Верховної Ради України В. Слишинський, голова правління ГО «Ліга
інтернів» Т. Притула, керівник управління забезпечення міжпарламентських
зв’язків апарату Верховної Ради України К. Третяк, директор проекту GIZ
«Підтримка реформи управління державними фінансами» К. Дьорінг,
регіональний директор по регіону Європи та Азії Вестмінстерської фундації
за демократію Д. Куннат, члени ГО «Ліга інтернів».
К. Дьорінг наголосив, що GIZ співпрацює з українським парламентом з
2012 р., натомість це підписання відкриває нову сторінку у відносинах через
утворення офісу економічного й фінансового аналізу. «Спільно ми зможемо
робити корисні справи для українського парламенту. Ми не просто
запускаємо офіс. Його діяльність підтримуватиметься урядами Німеччини та
Великої Британії через відповідні міністерства», – зазначив промовець.
К. Дьорінг висловив упевненість, що за наступні три роки буде підтверджено
партнерське ставлення до справи.
Д. Куннат, зокрема, сказав: «Новий офіс буде побудований на нових
практиках, які застосовувалися у Великій Британії та Шотландії, він матиме
привілей скористатися найкращим досвідом економічного й фінансового
аналізу». Промовець наголосив, що спільна діяльність з ГО «Ліга інтернів» є
прикладом інвестування в нове покоління України.
Т. Притула зазначив, що відкриття такого офісу говорить про те, що
український парламент виходить на новий рівень міжпарламентських
зв’язків. «Наші інтерни співпрацюватимуть з народними депутатами та
надаватимуть відповідні інформаційні продукти», – сказав він. Він висловив
упевненість, що офіс стане ключовим якісним центром для надання
необхідної інформації.
В. Слишинський зазначив, що немає жодних сумнівів в успіху спільної
роботи Верховної Ради України та консультантами проекту й інтернами.
Потім відбулася церемонія підписання Листа про наміри (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 19.11).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів зустріч з міністрами
закордонних справ Бельгії Д. Рейндерсом, Люксембургу Ж. Ассельборном і
Нідерландів Б. Кундерсом, які перебувають в Україні з робочим візитом.
Головна увага під час зустрічі була приділена ситуації на Донбасі і стану
виконання мінських домовленостей. У цьому контексті було висловлено
серйозне занепокоєння щодо триваючих провокацій проти українських
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позицій, кількість яких останнім часом продовжує зростати.
Міністри наголосили на тому, що залишаються рішучими
прихильниками мирного процесу. Вони відзначили зусилля української
сторони, яка, попри складну ситуацію на лінії зіткнення, виконує свої
зобов’язання, зокрема завершила відведення танків, гармат калібром до
100 мм і мінометів калібром до 120 мм.
«Дуже важливо, що ми маємо спільну і консолідовану позицію з
Європейським Союзом щодо санкцій проти Росії у зв’язку з окупацією
Росією частини території Донбасу й чітку та тверду позицію невизнання
російської анексії Криму і збереження санкцій у зв’язку з цим», – наголосив
П. Порошенко.
Глави зовнішньополітичних відомств підтвердили, що позиція Бельгії,
Люксембургу й Нідерландів полягає в необхідності продовження санкцій
стосовно Росії до повного виконання мінських домовленостей. Міністри
наголосили, що в цей непростий час для всієї Європи Євросоюз не забуває
про Україну й підтверджує свою тверду солідарність з українським народом
у питанні підтримки суверенітету та територіальної цілісності держави.
Президент України й міністри також обговорили підходи до глобальної
боротьби з тероризмом з огляду на нещодавні терористичні акти, що мали
місце в Парижі. Вони висловили спільну позицію щодо необхідності
об’єднання зусиль міжнародної спільноти для запобігання й подолання
терористичної загрози, звідки б вона не походила. «В умовах високої
терористичної загрози, яка зараз присутня в Європі і в світі після жахливої
трагедії в Парижі, терористичних актів в Малі хотів би запевнити, що ми
пліч-о-пліч з нашими партнерами в боротьбі проти тероризму», – заявив
Президент України.
Глава держави наголосив, що Україна залишається відданою справі
пошуку винних у катастрофі літака МН17 і створення відповідного
трибуналу для притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Сторони також обговорили актуальні питання взаємодії між Україною і
ЄС. У цьому контексті Президент України подякував міністру закордонних
справ Бельгії за ратифікацію його країною Угоди про асоціацію між
Україною і ЄС, яка фактично завершила цей процес державами-членами
Європейського Союзу (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 23.11).
***
Президент П. Порошенко під час зустрічі з міністрами закордонних
справ Бельгії Д. Рейндерсом, Люксембургу Ж. Ассельборном і Нідерландів
Б. Кундерсом підкреслив, що Україна захищатиме права українців в
окупованому Росією Криму, і висловив сподівання на підтримку в цьому
питанні міжнародних партнерів.
Глава держави подякував за тверду позицію ЄС щодо невизнання анексії
Росією українського Криму та збереження санкцій у зв’язку із ситуацією на
півострові. «Ситуація в Криму нас дуже турбує, оскільки сотні тисяч
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українців, в тому числі кримськотатарського походження, сьогодні зазнають
брутального тиску з боку російської влади», – зазначив Президент.
Глава Української держави наголосив на необхідності допомоги й
координації з міжнародними партнерами в питанні звільнення заарештованих
активістів, відновлення мовлення кримськотатарських засобів масової
інформації та зняття заборони для лідерів кримських татар на в’їзд до Криму.
«Нас не влаштовує сьогоднішній статус-кво, коли окупаційна влада нехтує
базовими правами кримськотатарського народу. Наслідком цієї
безвідповідальної поведінки ми бачимо суттєве загострення між
громадськими активістами та окупаційною владою Криму», – зазначив
Президент.
За словами П. Порошенка, саме через таку ситуацію на півострові 4
листопада він направив до Кабінету Міністрів листа, у якому запропонував
невідкладно утворити робочу групу для всебічного аналізу питання щодо
припинення вантажного транспортного сполучення та товарообігу з Кримом
і підготувати проект відповідного рішення, а також ухвалити рішення про
забезпечення тимчасового припинення вантажного автомобільного й
залізничного сполучення. Президент також висловив упевненість, що
питання енергопостачання має вирішуватися робочою групою в комплексі з
вищевказаними завданнями.
«Крим – це територія України. Ми будемо захищати законні інтереси
кримськотатарського народу і всіх українців, які проживають на окупованій
території. І сподіваємось, що наші міжнародні партнери і надалі будуть
дотримуватись політики невизнання окупації Російською Федерацією
Криму», – наголосив Президент (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 23.11).
***
Президент України провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром
Греції А. Ципрасом.
Президент подякував грецький стороні за нещодавню ратифікацію
парламентом країни Угоди про асоціацію між Україною і ЄС та висловив
сподівання, що найближчим часом відповідні ратифікаційні грамоти будуть
передані депозитарію.
Сторони обмінялися думками щодо стану виконання мінських
домовленостей. Президент України звернув увагу співрозмовника на
збільшення кількості порушень бойовиками режиму припинення вогню,
зокрема в районі Маріуполя, де проживає грецька меншина в Україні.
А. Ципрас висловив занепокоєння з цього приводу.
Прем’єр-міністр Греції підтвердив незмінну позицію Афін щодо поваги
до територіальної цілісності та суверенітету України, а також необхідності
повної імплементації Росією мінських домовленостей. «Ми є надійними
партнерами України в питанні забезпечення миру та безпеки на Донбасі», –
наголосив глава грецького уряду.
Співрозмовники також обговорили питання надання українцям
23

безвізового режиму (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 23.11).
***
У рамках офіційного візиту до Італійської Республіки Президент
України П. Порошенко провів зустріч з главою Італійської держави
С. Маттареллою.
Президент України високо оцінив послідовну підтримку Італією
територіальної цілісності й суверенітету України та подякував Італії за
активну участь у роботі місії ОБСЄ в Україні.
С. Маттарелла підтвердив незмінність позиції італійської сторони щодо
необхідності продовження санкцій проти Росії до повного виконання нею
мінських домовленостей. Глава Італії зазначив важливість присутності
України в Раді Безпеки ООН у цей нелегкий для України час. Він наголосив,
що Італія не допустить, щоб унаслідок подій навколо Сирії українське
питання втратило свою актуальність.
Глава Української держави висловив подяку за ратифікацію італійським
парламентом Угоди про асоціацію України з ЄС, назвавши цей документ для
України доленосним. Президент зазначив важливість для України подальшої
підтримки з боку Італії в реалізації проєвропейської програми реформ,
імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, а також лібералізації візового
режиму ЄС для українських громадян.
Президент Італії наголосив на підтримці можливості пересування
українців без віз у межах Європейського Союзу, особливо зважаючи на
численну громаду українців в Італії.
С. Маттарелла відзначив героїчний вчинок громадянина України
А. Короля, який загинув в Італії наприкінці серпня цього року під час спроби
захистити людей від озброєних грабіжників. За проявлену громадську
мужність А. Короля удостоєно посмертно високими нагородами Італії та
України. Президент С. Маттарелла наголосив, що високо цінує українську
громаду в Італії, особливо після геройського вчинку А. Короля. «Це
справжній герой нашого часу», – сказав С. Маттарелла. Президент України
зазначив, що нам треба діяти так само рішуче, як діяв українець А. Король,
який ціною власного життя зупинив злочинців.
Сторони домовилися про обмін досвідом у сферах боротьби з корупцією
з урахуванням проведеної в Італії у 2014 р. реформи національного
антикорупційного органу, у створенні ефективної судової системи, а також
конституційних перетворень, що тривають наразі в Україні та Італії.
Співрозмовники обговорили питання проведення спільних тренувань
української Національної гвардії та італійських карабінерів.
П. Порошенко й С. Маттарелла висловилися за інтенсифікацію контактів
між Україною та Італією у сфері культури, освіти й науки, включаючи
студентські обміни.
П. Порошенко запросив С. Маттареллу відвідати Україну з візитом
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
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(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 19.11).
***
Президент П. Порошенко назвав «дуже зворушливою» свою зустріч з
Папою Римським Франциском. Зустрічі у Ватикані підтвердили інтерес до
України та українського народу, зазначив глава держави.
Після завершення зустрічі з Папою Римським Президент у коментарі для
ЗМІ відзначив: «Головним підсумком зустрічі є слова Його Святості про те,
що ми завжди пам’ятаємо про Україну і молимось за Україну. Після
відвідання Ватикану і Його Святості я отримав чергове переконання, що
правда з нами, Господь з нами, і Його молитви з Україною».
Президент повідомив, що багато уваги під час зустрічі приділялося
допомозі встановленню миру на українській землі. Папа Римський дуже
добре обізнаний з деталями мінського плану, схвалює його та вважає єдиним
шляхом принесення миру в Україну, зазначив П. Порошенко. «Кроки, які
сьогодні робить церква, є дуже важливими та потрібними для нас», – сказав
глава держави.
За словами Президента, він звернувся до Папи Римського з проханням
про прискорення беатифікації митрополита А. Шептицького. Понтифік
відзначив, що вже багато робиться для цього. Крім того, було повідомлено,
що починається процедура беатифікації єпископа С. Чміля, який був
вихователем Папи Франциска.
Глава держави запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну, і
це запрошення було прийнято.
За підсумками зустрічі з державним секретарем Святого престолу
кардиналом П. Пароліном Президент відзначив: «Ми почули слова
підтримки України. Українська держава залишається пріоритетом й у
молитвах, і в роботі Ватикану», – сказав глава держави.
Президент запросив представників Ватикану відвідати заходи на
вшанування 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи та 75-х роковин трагедії
Бабиного Яру.
Під час зустрічі йшлося і про людські контакти. П. Паролін був
зворушений вчинком українця А. Короля, який загинув у Неаполі,
намагаючись зупинити грабіжників (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 20.11).
***
Президент П. Порошенко під час офіційного візиту до Італії
зустрівся з представниками італійських політологічних кіл.
Глава Української держави під час виступу зазначив, що шокуючий
терористичний акт у Франції 13 листопада не лише призвів до невинних
жертв, а й зруйнував мирне життя і створив небезпеку повторення трагедії в
будь-якому місці.
Президент висловив переконання, що весь світ має продемонструвати,
що він не боїться і спільними зусиллями боротиметься проти тероризму.
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«Вражений, як французи писали: “Ми не боїмося” і співали Марсельєзу. Це
шлях, яким має йти Франція, Європа. Ми разом в одній антитерористичній
коаліції», – наголосив глава держави. Він нагадав, що українці засвідчили
свою солідарність і співчуття французькому народові після терактів у
редакції Charlie Hebdo та останніх у Парижі. І українці демонструють, що не
бояться, зазначив П. Порошенко.
Глава держави підкреслив, що й українські громадяни борються з
терористами і протистоять агресору – Росії. «Українці платять величезну
ціну за цю агресію та терористичні атаки», – сказав Президент, нагадавши,
що тисячі цивільних і військових громадян України загинули через війну.
Однак українці продовжують боротися за цінності й демократію, а
європейський шлях став національною ідеєю, підкреслив П. Порошенко.
Президент наголосив, що світ має об’єднатися в боротьбі з тероризмом
для перемоги. «Міцна та ефективна єдність може нас захистити від
тероризму. Слабка єдність буде означати, що тероризм переможе», –
зазначив він, додавши, що після терористичних атак Європа має стати
сильнішою.
На уточнююче питання, чи позначиться на Україні залучення Росії до
боротьби з тероризмом у Сирії, глава держави висловив переконання, що
поки немає ніякого залучення РФ, оскільки Росія підтримує режим Асада в
протистоянні з опозицією. І можливий ефект лише тоді, якщо Росія змінить
тактику й основні зусилля направить на боротьбу з ІДІЛ. «Ми зараз маємо
чіткий сигнал багатьох лідерів зустрічі G20 в Анталії – координація дій в
Сирії зовсім не означає пом’якшення позиції по vінських угодах. Росія
повинна виконати “Мінськ” повністю. Інакше санкції буть продовжені або
будуть застосовані нові санкції, якщо ситуація погіршиться», – підкреслив
П. Порошенко.
«Мій основний сьогодні меседж: давайте будемо об’єднаними.
Сподіваюсь на глобальну солідарність з Україною. Давайте будемо єдині в
нашій глобальній боротьбі з тероризмом», – наголосив Президент (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 20.11).
***
У День гідності і свободи, коли два роки тому перші небайдужі
громадяни вийшли на майдан Незалежності на знак протесту проти дій
тодішньої влади, Президент П. Порошенко зустрівся із членами родин
героїв «Небесної сотні».
Президент пригадав події тих днів. Глава держави розповів, як
допомагав переносити перших поранених на Грушевського.
Президент наголосив, що всі винні в злочинах проти активістів Майдану
не уникнуть відповідальності.
Глава держави повідомив про підписання указу про заснування довічної
стипендії пам’яті героя «Небесної сотні» громадянина Республіки Білорусь
М. Жизневського його батькам.
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Президент відзначив, що всією країною шириться рух за вшанування
пам’яті героїв «Небесної сотні». Побудована велика кількість пам’ятників,
перейменовуються вулиці.
На зустрічі виступив голова громадської організації «Родини героїв
“Небесної сотні”» І. Гурик, який розповів про проблеми й виклав пропозиції
з їх вирішення. Він відзначив, що з усіх органів державної влади комунікація
відбувається лише з Президентом та його Адміністрацією. При цьому
більшість проблем родин відноситься до компетенції інших органів, сказав
він.
«Для нас і для мільйонів українців Революцію гідності не завершено.
Вона завершиться тоді, коли ми досягнемо ідеалів Майдану, які ми
відстоювали, – це повага до людини, демократія, прозоре правління,
справедлива влада, правосуддя», – наголосив І. Гурик.
Присутні на заході закликали Президента пришвидшити позбавлення
суддів недоторканності і права відпускати злочинців під заставу. «Поки у
судах сидять одіозні судді, які служили режиму Януковича, сподіватися нам
на справедливе розслідування справ по вбивствам наших дітей та родичів
марно», – заявив один з присутніх.
Усі учасники зібрання разом з Президентом висловили спільну позицію
щодо потреби тотального перезавантаження суддівської влади. Президент
повідомив, що саме на це націлені зміни до Конституції в частині реформи
правосуддя, розгляд яких на часі в парламенті. Родини загиблих героїв
«Небесної сотні» планують звернутися до депутатів Верховної Ради з
вимогою щодо неприпустимості застосування застави й необхідності
голосування за конституційні зміни щодо судової реформи (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 21.11).
***
Президент України звернувся до Прем’єр-міністра України з листом,
у якому запропонував невідкладно утворити робочу групу для всебічного
аналізу питання щодо припинення вантажного транспортного
сполучення й товарообігу з тимчасово окупованою територією
Автономної Республіки Крим (в обидва напрями) та підготовки проекту
відповідного рішення.
Глава держави в листі від 4 листопада також пропонує до прийняття
урядом зазначеного рішення забезпечити тимчасове припинення вантажного
автомобільного й залізничного сполучення з тимчасово окупованою
територією в обидва напрями.
Президент наголошує, що одним з пріоритетних завдань органів
державної влади на сьогодні є визначення моделі подальших відносин
України з тимчасово окупованою територією АР Крим. «Останнім часом
суттєво загострилося протистояння між громадськими активістами та
окупаційною владою Криму. Порушено низку кримінальних справ проти
ініціаторів торговельної блокади Криму. Ініціатори безстрокової акції
27

блокування поставок українських товарів на Кримський півострів, яка
розпочалася 20 вересня поточного року, вимагають повністю припинити
торговельні відносини з окупованою територією», – аргументує в листі глава
держави необхідність припинення вантажного транспортного сполучення з
АРК (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 23.11).
***
Президент України підписав пакет законів, які забезпечують
лібералізацію візового режиму для України з боку Європейського Союзу.
Під час підписання глава держави висловив сподівання на те, що 15
грудня Європейська комісія прийме рішення про надання Україні зеленого
світла в питанні безвізового режиму. За словами Президента, ці закони є
«величезним кроком в напрямку захисту прав людей і боротьби з
корупцією». П. Порошенко наголосив, що безвізовий режим з ЄС – «це ще
один ступінь свободи».
Президент назвав безвізовий режим з ЄС важливим елементом
партнерства й нашої євроінтеграційної політики, зазначивши, що план щодо
імплементації безвізового режиму є дуже напруженим.
Президент нагадав, що одним з перших документів, підписаних ним як
главою держави, була Угода про асоціацію між Україною і ЄС, яка пізніше
була синхронно ратифікована Верховною Радою та Європейським
парламентом 16 вересня 2014 р. Глава держави зазначив, що ратифікація
Угоди про асоціацію країнами ЄС, замість трьох-чотирьох років, відбулася за
півтора року.
Глава держави привітав Україну й українців з мудрим рішенням, яке
прийняла Верховна Рада, ухваливши ці закони, і подякував за величезний
обсяг робіт міністру закордонних справ П. Клімкіну, голові Комітету у
закордонних справах Г. Гопко й голові Комітету європейської інтеграції І.
Геращенко, а також заступникові глави Адміністрації Президента К.
Єлісєєву.
Президент висловив сподівання, що решта законів надійде до нього на
підпис за кілька днів і «у нас залишиться лише імплементація».
Голова Комітету європейської інтеграції І. Геращенко повідомила, що
парламент найближчим часом має розглянути в другому читанні
законопроекти щодо міграційної політики в рамках Плану дій щодо
лібералізації візового режиму й законопроекти щодо ідентифікаційної
картки. Депутат висловила сподівання на їх успішне голосування.
Голова Комітету ВР України з міжнародних питань Г. Гопко висловила
переконання, що відповідні «безвізові» закони будуть успішно
імплементовані.
Президент підписав Закон України «Про внесення змін до Кодексу
законів про працю України щодо гармонізації законодавства у сфері
запобігання та протидії дискримінації з правом Європейського Союзу»,
закони України «Про зовнішню трудову міграцію», «Про внесення змін до
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Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання
рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною Плану дій щодо
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно
уточнення підслідності органів досудового розслідування», «Про внесення
змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення інституту
спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її
застосуванні», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо запобігання і протидії політичній корупції», «Про внесення зміни до
статті 87 Бюджетного кодексу України» (фінансування політичних партій)
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 21.11).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон № 734-VIII «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення
відповідальності за порушення встановлених законом гарантій
працівникам, призваним на військову службу», прийнятий Верховною
Радою 3 листопада 2015 р.
Документом встановлено фінансову відповідальність роботодавця в
розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, щодо якого
скоєно порушення, а також адміністративну відповідальність посадових осіб
підприємств, установ, організацій (фізичних осіб – роботодавців) у розмірі
від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Відповідні зміни вносяться до ст. 265 Кодексу законів про працю
України та ст. 41, 221 та 255 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 23.11).
***
«Для нас дуже важливо бути об’єднаними, діяти спільно, боротися
проти глобального тероризму і залишатися об’єднаними проти
російської агресії», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на
зустрічі з надзвичайними та повноважними послами держав G7 і членів
ЄС у четвер, 19 листопада.
Зустріч розпочалася хвилиною мовчання за загиблими під час
терористичних атак у Парижі.
А. Яценюк наголосив, що, незважаючи на те, що світ постав перед
надскладними викликами, питання підтримки України «без сумніву, є на
порядку денному всіх країн-членів ЄС та країн “великої сімки”».
Він також порушив питання санкцій проти Російської Федерації: «Ми
переконані, що санкції мають бути продовжені і всіма країнами ЄС, і США».
Під час зустрічі обговорено питання імплементації мінських
домовленостей і поточної ситуації на Сході України, процес реструктуризації
боргу України та питання підготовки до набрання чинності Угоди про зону
вільної торгівлі з ЄС, що вступає в силу 1 січня 2016 р. (Урядовий портал
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(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 19.11).
***
23 листопада Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з
міністром закордонних справ Бельгії Д. Рендерсом і главою МЗС
Люксембургу Ж. Ассельборном.
Глава уряду України висловив вдячність співрозмовникам за
ратифікацію їхніми країнами Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. «Без
сумніву, Угода про зону вільної торгівлі з ЄС набуде чинності 1 січня. Уряд
України дуже відданий цьому», – підкреслив він.
А. Яценюк нагадав, що український уряд разом з парламентом ухвалили
ряд законів, необхідних для лібералізації візового режиму: «Переконані, що
звіт Європейської комісії, який має бути оприлюднений найближчим часом,
визнає, що ми виконали критерії для лібералізації візового режиму».
Під час зустрічі співрозмовники обговорили питання боротьби з
терористичною загрозою у Європі.
Прем’єр-міністр України підкреслив, що Україна постала перед
російською агресією – незаконною анексією Криму, вторгненням у Донецьк і
Луганськ. Він висловив вдячність главам МЗС Бельгії й Люксембургу за
підтримку українського народу в боротьбі за суверенітет і незалежність.
«Нам потрібно мати єдиний сильний фронт проти тероризму, терористичних
атак, щоб забезпечити мир і стабільність для наших народів», – підкреслив
глава уряду України (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
23.11).
***
19 листопада Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з
комісаром ЄС з питань культури, молоді і спорту Т. Наврачичем, який
уперше перебуває в Українській державі.
Співрозмовники привітали етапну подію у відносинах України і
Європейського Союзу у сфері культури – підписання угоди між урядом
України та Європейською комісією про участь у програмі «Креативна
Європа», що відкриває Україні доступ до спільного культурного простору
ЄС.
Ця масштабна програма Європейського Союзу відкриє нові перспективи
й можливості для популяризації української культури у Європі, доступу до
засобів і можливостей ЄС для розвитку, зокрема креативної індустрії,
кіномистецтва.
Окремо глава українського уряду відзначив можливість перекладів
українських авторів мовами країн ЄС і творів європейських авторів
українською.
Прем’єр-міністр України підкреслив, що участь у програмі «Креативна
Європа» є дуже важливою: «Україна хоче бути частиною великої
європейської сім’ї. Я радий, що ми маємо спільний культурний шлях».
А. Яценюк і Т. Наврачич обговорили конкретні кроки, спрямовані на
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поглиблення співробітництва між Україною та Євросоюзом у сфері
університетських і студентських обмінів. Було відзначено ефективність
програми обмінів Erasmus, яка вже сьогодні працює в Україні.
Співрозмовники обговорили ситуацію з підтримкою наукової сфери
України й допомогу в контексті потреб університетів, евакуйованих з
територій, які потерпають від російської агресії.
А. Яценюк звернувся до Т. Наврачича стосовно можливостей підтримки
в намірах уряду створити в Україні мережу провідних середніх шкіл,
розпочинаючи з укрупнених закладів регіонального значення, щоб у таких
навчальних закладах уже скоро можна було побачити зразки передового
підходу в середній освіті (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015.
– 19.11).
***
«Ми – разом із Європейським Союзом. Тільки ті, хто об’єднані, які
вірять, не опускають руки і не розчаровуються, – тільки ті перемагають.
Саме тому ми всі разом переможемо», – наголосив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк у п’ятницю, 20 листопада, на відкритті VII
щорічного Форуму громадянського суспільства країн «Східного
партнерства» (Eastern Partnership Civil Society Forum, EaP CSF).
Глава уряду наголосив, що нині Європа постала перед великими
викликами: «Я щиро вірю в європейський проект і європейське майбутнє.
Зараз Європа, як і Україна, зіткнулася з дуже великими викликами. Але
Європа є єдина і подолає всі ці виклики глобального тероризму, міграції. Як
вона подолала попередні виклики, які були пов’язані з економічною
нестабільністю, проблемами в Греції, з попередніми терористичними
атаками, які відбувалися на теренах Європейського Союзу», – підкреслив він.
Так само долає свої виклики Україна, наголосив глава уряду: «Це не
просто виклики. Україна протягом останніх двох років знаходиться в стані
війни, яка оголошена Російською Федерацією проти України. Вперше за всю
віковічну історію нашої країни Україна вже встояла 21 місяць після
російського нападу і російської агресії. Раніше це тривало не більше
декількох тижнів.
Наші країни втягнуті в конфлікти, і більшість цих конфліктів
спровоковані Російською Федерацією. Це країна, яка нападає на незалежні
держави. Це країна, яка форматує ізольовані і заморожені конфлікти. Це
країна, яка не може змиритися з цінностями вільного світу».
Водночас глава уряду підкреслив: «Ні в кого немає права зупинятися.
Так, дуже багато викликів і, на перший погляд, нездоланних перешкод. З
іншого боку, ми зібралися, взяли волю в кулак і йдемо. Можливо, не так
швидко, як комусь хотілося б, але ми робимо свою роботу. І ми будемо
робити цю роботу, незважаючи на всі труднощі».
А. Яценюк підкреслив, що високо цінує підтримку європейських
партнерів і персонально комісара ЄС з питань європейської політики
сусідства і розширення Й. Гана, який взяв участь у відкритті форуму, «в
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тому, що ми разом з Європейським Союзом» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 20.11).
***
Україна як непостійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних
Націй повинна порушити два питання на порядку денному Ради Безпеки
ООН: «Перше питання – це повне виведення російських військ з території
Донецької та Луганської областей. І друге питання – це повернення
Автономної Республіки Крим в Україну та невідкладне зобов’язання Росії як
постійного члена Ради Безпеки ООН поважати та виконувати Статут ООН».
Про це заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у понеділок, 23
листопада, на позачерговому засіданні уряду України.
У засіданні уряду взяли участь лідер кримськотатарського народу М.
Джемілєв, голова меджлісу кримськотатарського народу Р. Чубаров,
представники меджлісу.
«У нас два глобальні завдання. Донецьк, Луганськ – без російських
військ. Крим – український. Спроби окремих країн “заговорити” питання
незаконної анексії Криму повинні потерпіти фіаско», – підкреслив глава
уряду (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 23.11).
***
«Російські погрози про введення ембарго проти українських товарів з
1 січня отримають аналогічну, дзеркальну відповідь української влади», –
заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у понеділок, 23 листопада, на
позачерговому засіданні уряду України.
«На кожне російське рішення про встановлення ембарго проти України
буде аналогічне українське рішення про встановлення ембарго проти Росії»,
– наголосив він.
А. Яценюк звернувся до Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби
України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної прикордонної
служби України невідкладно вжити заходів для імплементації цих рішень
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 23.11).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк повідомив, що звернеться до
Президента України з тією метою, щоб Рада національної безпеки та
оборони України прийняла остаточне рішення про формат відносин і «ті
заходи, які українська влада повинна робити по поверненню Автономної
Республіки Крим». Про це глава уряду заявив у понеділок, 23 листопада, на
позачерговому засіданні уряду. А. Яценюк також наголосив на необхідності
ухвалити рішення щодо «побудови економічних, соціальних і будь-яких
інших відносин з Автономною Республікою Крим і щодо боротьби з
російськими окупантами, які захопили територію Криму» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 23.11).
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***
За ініціативи Прем’єр-міністра України А. Яценюка уряд України
тимчасово
забороняє
переміщення
вантажних
потоків
на
адміністративному кордоні між Україною та Автономною Республікою
Крим. Відповідне рішення було ухвалене в понеділок, 23 листопада, на
позачерговому засіданні уряду.
А. Яценюк доручив Кабінету Міністрів на чолі з Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України, відповідно до закону, підготувати
проект розпорядження уряду про конкретний перелік товарів, робіт і послуг,
які можуть постачатися до Автономної Республіки Крим, і ввести
відповідний перелік товарів.
«Для того щоби такий перелік товарів відповідав інтересам України в
першу чергу пропоную залучити меджліс кримськотатарського народу до
того, щоби таке рішення враховувало інтереси в тому числі нашого
братнього кримськотатарського народу», – підкреслив глава уряду
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 23.11).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк особисто скерував матеріали
службового розслідування щодо підпиcання сумнозвісного контракту на
постачання електроенергії до Криму: «Сподіваюся, що Генеральна
прокуратура завершить розслідування і притягне осіб, винних у підписанні
даного контракту, до відповідальності», – наголосив глава уряду в понеділок,
23 листопада, на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів.
А. Яценюк нагадав, що ним як Прем’єр-міністром було призначено
службове розслідування «про підписання сумнозвісного контракту на
постачання електричної енергії до Автономної Республіки Крим». «За
результатами цього службового розслідування було з’ясовано, що контракт,
який підписувався, містив норму про постачання електричної енергії не в
Автономну Республіку Крим, Україна, а в якийсь незрозумілий кримський
федеральний округ», – наголосив глава уряду.
Він повідомив, що відповідні матеріали перебувають у Генеральній
прокуратурі України: «Мною особисто було скеровано відповідні матеріали
до правоохоронних органів. Сподіваюся, що Генеральна прокуратура
завершить розслідування і притягне осіб, винних у підписанні даного
контракту, до відповідальності».
А. Яценюк також доручив невідкладно почати ремонтні роботи з метою
відновлення енергопостачання в Херсонській області «по тих лініях, де ми
можемо провести ремонт».
Глава уряду підкреслив, що, за інформацією фахівців, необхідно
мінімум 72 години «на те, щоби лінії, до яких є доступ і де Служба безпеки
України і Національна поліція гарантують безпеку для ремонтників, були
відновлені» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 23.11).
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***
Уряд передбачить у проекті Державного бюджету на 2016 рік
збільшення соціальних стандартів: «Думаю, потрібно закласти
зростання на рівні поточного року». «Усе буде залежати від того, де ми
знайдемо ресурс», – сказав він.
Глава уряду підкреслив, що основа проекту бюджету на наступний рік –
це видатки на національну безпеку й оборону: «На це, як і було заявлено, ми
виділимо 100 млрд грн. Адже, судячи з останніх звітів, війна далека від
закінчення».
Він також наголосив на необхідності зберегти бюджетний дефіцит на
рівні 3,7 %.
А. Яценюк наголосив, що Держбюджет повинен ухвалюватися разом з
податковою реформою: «Вважаю, що податкова реформа, яка була
запропонована Міністерством фінансів, є дуже хорошою базою для реальних
податкових перетворень».
Відповідаючи на запитання щодо альтернативного проекту податкової
реформи, який пропонує парламентський комітет, А. Яценюк підкреслив:
«Будь-який проект податкової реформи повинен передбачати не тільки
зниження податків. Адже основна проблема – не ставки, а адміністрування
податків. Якщо хтось пропонує радикально знизити ставки, він повинен
запропонувати також радикальне зниження витрат держбюджету. Тому я
звертаюся до авторів такої радикальної реформи з питанням: де зрізати понад
200 млрд грн? Із вчителів, військових, лікарів, нацгвардійців, поліцейських.
Як зрізати третину бюджету?»
Для проведення урядової податкової реформи витрати держбюджету
необхідно скоротити на близько 60 млрд грн, насамперед за рахунок
оптимізації логістики витрат: «Значна частина витрат уже перейшла на
місцеві бюджети після децентралізації».
Також, підкреслив глава уряду, Кабінет Міністрів буде максимально
економити на держапараті: «Торік ми скоротили держапарат більш ніж на 20
%, а автопарк – майже вдвічі. Літаємо рейсовими літаками, економкласом.
Далі буде оптимізація всіх витрат, у тому числі непрофільних і
неефективних» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 20.11).
***
Україна вже скоротила споживання газу на 20 %: «Є ціль, яку ми
досягнемо – за десять років Україна буде повністю енергонезалежною
державою», – підкреслив Прем’єр-міністр України А. Яценюк в інтерв’ю
програмі «Прайм-Тайм з Мирославою Гонгадзе» на «UA:Першому», що
вийшло в ефір у четвер, 19 листопада.
Для цього уряд, зокрема, подав до парламенту новий закон про ренти,
наголосив він: «Не той популістський закон, який мої політичні опоненти
пропонують прийняти. А закон, який передбачає: той, хто видобуває,
свердлить нові джерела, збільшує обсяги видобутку природного газу, – той
отримує низьку ренту та додаткові стимули для інвестицій в газовий сектор».
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Крім стимулювання внутрішнього виробництва для досягнення
енергоефективності, за словами глави уряду, важливе зменшення споживання
енергоресурсів. А. Яценюк підкреслив, що Україна вже скоротила
споживання газу на 20 %.
А. Яценюк також нагадав про урядову програму з енергоефективності:
«Уже на мільярд гривень видано кредитів по енергоефективності».
Водночас глава уряду підкреслив, що уряд створив широку систему
надання субсидій: «Якщо газ в Європі коштує 250 дол., то ми його не можемо
продавати по 10 дол. А якщо ми його продаємо по 10 дол., як ми його
продавали 20 років, то хтось має віддавати різницю в 240 дол. Її віддавав
державний бюджет України саме з кишень платників податків. Тому уряд
прийняв рішення, і вже сьогодні 4,2 млн українських сімей безпосередньо
отримують субсидію. Якщо ти платиш більше 10 % доходів за житловокомунальні послуги, тобі держава це компенсує».
Ще один важливий елемент для досягнення енегронезалежності – це
економія: «Завдяки реформі в енергетичному секторі люди почали
економити».
А. Яценюк також нагадав, що уряд розпочав реверсні постачання
природного газу в Україну: «Раніше ми були залежні від російського газу
практично на 100 % по імпорту. Сьогодні частка Росії впала до 30 %.
Словаччина, Польща, Угорщина – це три основних джерела, де ми
отримуємо газ від країн-членів Європейського Союзу. І отримуючи цей газ,
ми так само маємо як переваги по ціні, так і переваги по тому, що ми не
повністю залежимо від російського газового монополіста».
Глава уряду нагадав, що українська сторона подала проти російського
газового монополіста «Газпром» позови до Стокгольмського арбітражного
суду: «Ми судимо Росію на 16 млрд дол. Ми вважаємо, що Росія поставила
несправедливу ціну (за газ. – Прим. ред.) для України. І ми вважаємо, що
Росія недоплачує Україні по транзиту природного газу через територію
України. Ми підняли питання в Європейському Союзі, щоб не дати
можливості Росії побудувати “Південний потік-2”, який позбавляє Україну
всіх транзитних можливостей та 2 млрд дол. доходів на рік. Ці елементи – це
гарантія того, що за десять років ми взагалі відмовимося від придбання
російського природного газу» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2015. – 19.11).
***
Уряд прийняв рішення призначити виплати всім учасникам
Євромайдану, які отримали тяжкі тілесні ушкодження та ушкодження
середньої тяжкості. Про це повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк
на зустрічі з учасниками Євромайдану, постраждалими під час подій зими
2013–2014 рр., у суботу, 21 листопада, у День свободи та гідності.
Глава уряду нагадав, що всі сім’ї загиблих героїв Майдану вже
отримують відповідну допомогу від держави. «Для того щоби робота по
виплатам була постійна, нам треба скоординувати вашу діяльність і наших
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профільних міністерств: Міністерства охорони здоров’я, Міністерства
соціальної політики», – звернувся він до учасників зустрічі.
А. Яценюк звернувся до віце-прем’єр-міністра, міністра культури
України В. Кириленка, наголосивши на необхідності прискорити процедуру
формування єдиного реєстру постраждалих під час Євромайдану.
Крім того, А. Яценюк підкреслив важливість питання соціальної
адаптації, реабілітації, працевлаштування постраждалих учасників Майдану:
«Тут також уряд повинен працювати разом з майданівцями».
У зустрічі взяли участь віце-прем’єр-міністр, міністр культури України
В. Кириленко, міністр внутрішніх справ України А. Аваков, міністр юстиції
України П. Петренко та представник Міністерства соціальної політики
України (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 21.11).
***
Міністр інформаційної політики України Ю. Стець, який перебував у
складі української делегації в Італії, на чолі з Президентом України П.
Порошенком, узяв участь у зустрічах з керівництвом Італійської
держави.
Під час офіційного візиту Ю. Стець мав змогу розповісти про роботу
МІП та реформу іномовлення України.
Крім того, під час переговорів ішлося про захист прав людини в Криму.
Сторони зійшлися на негайній необхідності забезпечення доступу
правозахисних інституцій на тимчасово окуповану територію півострова.
Нагадаємо, що при Міністерстві інформаційної політики України
працює радник з питань інформаційної політики щодо Криму, яким
неодноразово робилися публічні заяви та звернення до правоохоронних
органів щодо знищення Федеральною службою безпеки РФ свободи слова в
Криму. Починаючи з моменту окупації, на півострові велася «зачистка»
інформаційного простору Криму. Затримання та обшуки в помешканнях
українських журналістів – вагомі факти тиску на незалежні ЗМІ. Тому Ю.
Стець повідомив, що, повернувшись з відрядження, у цьому напрямі буде
обговорено подальші дії, спираючись на підтримку міжнародних дипломатів.
Зазначимо, що під час візиту до Італії до складу української делегації
входять Президент України, віце-прем’єр-міністр України Г. Зубко, міністр
інформаційної політики України Ю. Стець, міністр закордонних справ
України П. Клімкін, посол України в Італійській Республіці Є. Перелигін і
посол України при Апостольському престолі Т. Іжевська (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 21.11).
***
Міністерство фінансів вітає рішення рейтингових агентств Fitch і
Moody’s щодо підвищення довгострокового суверенного кредитного
рейтингу України з рівня «обмежена можливість дефолту» до рівня
«ССС», та з рівня «Са» до «Саа3» відповідно.
Це підвищення є прямим і позитивним результатом проведення
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Україною реструктуризації зовнішнього боргу, яку було успішно завершено
12 листопада випуском нових облігацій.
Завдяки проведеній реструктуризації, Україні вдалося одразу знизити
суму боргу на 3 млрд дол. США та відтермінувати виплату 8,5 млрд дол.
США на період після 2018 р.
Рішення агентств Fitch і Moody’s, які були ухвалені після аналогічного
рішення рейтингового агентства S&P про підвищення кредитного рейтингу
України, є важливим кроком до повернення України на міжнародний ринок
капіталу в середньостроковій перспективі, як передбачено програмою
розширеного фінансування МВФ. Підвищення кредитного рейтингу України
також полегшить доступ до міжнародних кредитних ресурсів для
українських компаній та банків і дасть змогу їм оптимізувати свою роботу на
вітчизняному та міжнародному ринках.
«Це є ще одною позитивною новиною, яка засвідчує результат наших
зусилль, спрямованих на забезпечення зменшення боргового тиску на нашу
економіку і, таким чином, повернутися до економічного зростання вже у
2016 р. Наша успішна реструктуризація боргу, забезпечити його стійкість,
стабілізація обмінного курсу гривні та фундаментальні реформи у
банківському секторі та у енергетиці є ключовими засадами для позитивного
рішення рейтингових агентств щодо довгострокового суверенного
кредитного рейтингу України. Це повідомлення засвідчує успішне
просування наших реформ і посилює нашу рішучість продовжити наш
поступ на цьому шляху», – зазначила з цього приводу міністр фінансів
України Н. Яресько (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
20.11).
***
У Державному бюджеті на 2016 рік видатки на реалізацію
соціальних програм, у тому числі соціальний захист інвалідів,
малозабезпечених громадян, пенсіонерів та інших, не скорочуватимуться.
Про це заявив міністр соціальної політики України П. Розенко, виступаючи
на Всеукраїнському форумі підприємств громадських організацій людей з
інвалідністю.
«Принцип, яким ми керуємося при впровадженні будь-яких змін,
полягає в тому, що результатом проведення реформ мають стати покращення
якості та рівня життя наших співгромадян. Безумовно, є складнощі, не все
так іде, як того хотілося б. Адже не тільки соціально-економічна ситуація в
Україні складна, але й військово-політична ситуація, на жаль, ще далека від
свого завершення. Нам, справді, доводиться виділяти значні кошти на
фінансування Збройних сил України, на підтримку національної безпеки та
боєздатності армії, однак при цьому ми не допускаємо зменшення тих
бюджетних витрат, які сьогодні стосуються в тому числі й інвалідів та їх
громадських організацій», – сказав він.
«Позиція і Президента, і моя як міністра соціальної політики,
однозначна – ми не допустимо скорочення соціальних програм і бездумного
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намагання заощадити на тих людях, які потребують допомоги від держави.
Щодо соціальної сфери – ми зробимо все для того, щоб не тільки не
зменшувати фінансування, але й забезпечити в наступному році підвищення
соціальних стандартів в Україні. Також будуть передбачені додаткові кошти
на різноманітні соціальні програми», – повідомив глава Мінсоцполітики.
За словами П. Розенка, за нинішніх непростих умов вдалося відстояти і
зберегти соціальні гарантії підприємствам громадських організацій інвалідів
у вигляді відповідних пільг з оподаткування. За останні роки було багато
зроблено і у напрямі посилення інституційної спроможності та підтримки
громадських організацій України. Зокрема, наприклад, з початком дії нового
Закону України «Про громадські об’єднання» майже вдвічі збільшилася
кількість зареєстрованих громадських організацій інвалідів і значно
зменшилася кількість відмов у їхній реєстрації.
«Саме завдяки цим змінам активізувалася діяльність громадських
об’єднань – особливо на місцевому рівні. Їх розглядають як партнерів при
вирішенні питань тих громадян, чиї інтереси вони представляють», –
зауважив П. Розенко, додавши, що Мінсоцполітики з кожним роком посилює
співпрацю з різними громадськими об’єднаннями, у тому числі з
громадськими організаціями інвалідів. Один з головних принципів такої
співпраці – відкритість і відповідальність.
«Сьогодні ми можемо пишатися тим, що попри великий тиск на 2015 р.
були збережені соціальні гарантії підприємствам громадських організацій
інвалідів у вигляді пільг з оподаткування та була пролонгована норма до 1
січня 2020 р. для підприємств громадських організацій інвалідів щодо
нульової ставки оподаткування податком на додану вартість постачання
товарів і послуг в Україні», – підкреслив П. Розенко.
Він також нагадав, що у лютому 2015 р. урядом підтримана ініціатива
Міністерства щодо спрощення механізму надання підприємствам пільг з
оподаткування (постанова КМУ від 11.02.2015 р. № 49). На сьогодні
Міністерством розроблений проект змін до нормативно-правової бази з
метою запровадження більш спрощеного та прозорого механізму надання
фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі за рахунок сум
адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного
бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування
інвалідів, який нині перебуває на погоджені у ЦОВВ (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 19.11).
***
МОЗ спільно з представництвом Бюро ВООЗ в Україні, Світового
банку в Україні, Європейської мережі з попередження куріння (ENSP),
представниками громадських організацій – ГО «Життя», Українським
центром контролю над тютюном – виступило на підтримку
законопроекту № 2820 «Про внесення змін до деяких законів України щодо
охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну»,
розробниками якого є група народних депутатів на чолі з головою
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Комітету з питань охорони здоров’я Верховної Ради України
О. Богомолець.
Документ є кроком до реалізації Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби
проти тютюну та Директиви 2014/40/ЄC. Він спрямований на протидію
розвитку тютюнової індустрії в Україні та зниження рівня поширеності
куріння серед населення, а саме містить такі позиції, як: зміна зовнішнього
виду пачок сигарет, заборона тютюнових виробів з підсилювачами смаку,
регулювання виготовлення та продажу електронних сигарет, трав’яних
виробів для куріння, кальянів, заборона реклами в інтернет-мережі,
запровадження штрафів за порушення норм цього закону тощо.
«Законопроект № 2810 є одним із ключових, що дозволяє
імплементувати директиви ЄС щодо реалізації Програми “Здоров’я-2010” в
Україні. Нікотин є однією із провідних причин розвитку онкологічних і
серцево-судинних захворювань, посідає значне місце в структурі
захворюваності та смертності громадян, особливо серед молоді. Тому МОЗ
всіляко долучається до розробки та підтримки законодавчих, інформаційних,
просвітницьких заходів, здійснюваних у державі, на протидію поширення
куріння. Нашими фахівцями розроблено ряд нормативних актів, методичні
рекомендації для медпрацівників, покликаних починаючи з рівня первинної
меддопомоги долати цю шкідливу звичку», – зауважила під час брифінгу в
МОЗ України директор департаменту громадського здоров’я С. Осташко.
Так, за даними Держстату, незважаючи на покращення статистики
поширеності рівня тютюнопаління в Україні, 60 тис. українців на рік усе ж
таки гине від хвороб, пов’язаних з палінням, 5,5 тис. з них – лише в столиці.
Учасники заходу закцентували увагу на частині законопроекту, що
забороняє виготовлення та продаж ароматизованих сигарет в Україні. Смачні
добавки, такі як цукор, кориця, ментол, ваніль, шоколад тощо, роблять їх
привабливими для молоді та збільшують бажання спробувати сигарети
вперше. На це націлена тютюнова індустрія. Як наслідок – 70 % курців
набувають нікотинової залежності до 18 років, 94 % – до 25 років.
Один з розробників законопроекту, народний депутат О. Мусій вважає
це злочином проти власного народу. «Людина, її життя та здоров’я визнані
Конституцією найвищою соціальною цінністю в Україні. Тому обов’язок
держави створити умови для збереження здоров’я її громадян. Законопроект
№ 2820 передбачає впровадження сучасних антитютюнових норм щодо
попередження нікотинової залежності, особливо серед молоді. Закликаю
своїх колег підтримати цю законодавчу ініціативу й зробити важливий
внесок у збереження здоров’я нації», – наголосив О. Мусій.
Також найбільш помітною новацією законопроекту буде зміна
зовнішнього виду пачок сигарет. Як розповів завідувач відділом контролю
над тютюном Українського інституту стратегічних досліджень МОЗ України
К. Красовський, попереджувальні малюнки на пачках сигарет з’явилися в
жовтні 2012 р. З того часу курці вже звикли до них і тому профілактична дія
попереджень зменшилася. Після ухвалення законопроекту розмір
попереджень «Куріння вбиває» збільшиться з 50 до 65 %, вони мають бути
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розташовані у верхній половині пачки і матимуть малюнки з обох сторін.
«Важливо, що нову серію попереджень затверджуватиме не Кабмін, як було
до того, а МОЗ на основі відповідної бібліотеки попереджень ЄС.
Здійснюватися це буде щорічно», – наголосив фахівець.
Імплементація законопроекту, за словами учасників не передбачає
жодних витрат з державного бюджету, усі витрати на запровадження змін до
упакування та маркування тютюнових виробів мають нести тютюнові
корпорації.
Як підкреслила керівник відділу боротьби з неінфекційними
захворюваннями Бюро ВООЗ в Україні Н. Король, Україна визнана успішним
імплементатором Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну.
Статті, відображені в Директиві 2014/40/ЄС та в запропонованому
законопроекті 2820 щодо маркування, регулювання та розкриття складу
тютюнових виробів допоможуть захистити молодь від згубного впливу
куріння (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 19.11).

ПОЛІТИКА
Украинская тема не пропадет из порядка дня Европейского Союза.
Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел
Украины Д. Кулеба (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3593546-mydukraynskaia-tema-ne-propadaet-yz-poriadka-dnia-es).
«Действительно, последние террористические атаки вывели проблему
терроризма в приоритет ЕС, но это совсем не означает, что Украина
перестала быть приоритетом – российская агрессия против нашего
государства также остается в числе приоритетов европейских лидеров», –
сказал Д. Кулеба в эфире «Подробностей недели» на телеканале «Интер».
По его словам, украинская тема не пропадет из порядка дня ЕС и
последние сигналы это подтверждают. Россию, по его словам,
рассматривают как партнера в борьбе с терроризмом, но про Украину никто
не забывает.
Д. Кулеба также отметил, что, несмотря на усиление мер безопасности в
Шенгенской зоне, политическое решение о безвизовом решении с Украиной
утверждено, так как со своей стороны Украина выполнила все условия.
Ранее министр иностранных дел П. Климкин сообщил, что Украина
выполнила 18 из 54 рекомендаций Европейской комиссии относительно
получения
Украиной
безвизового
режима
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 22.11).
***
Трехсторонняя встреча по вопросам внедрения с 1 января 2016 г.
режима свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом с
участием российской стороны состоится в начале декабря в Брюсселе.
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Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook
заместитель министра экономического развития и торговли Украины,
торговый представитель Украины Н. Никольская, передает УНН.
«Готовимся к трехсторонней ЕС – РФ – Украина министерской встрече
по торговой части Соглашения об ассоциации, которая будет проходить в
Брюсселе в начале декабря. Детали позже», – написала Н. Никольская
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 23.11).
***
Референдум по Соглашению об ассоциации Украины с ЕС в
Нидерландах проведут лишь весной 2016 г.
Экономическая часть Соглашения должна в полной мере заработать с
января, тогда как референдум в Нидерландах пройдет в апреле.
Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом не вступит
в силу до тех пор, пока в Нидерландах не пройдет референдум и страна
окончательно не ратифицирует соглашение. Об этом в интервью
«Українським новинам» заявил министр иностранных дел Нидерландов
Б. Кундерс.
«Пока Нидерланды не ратифицировали соглашение, оно не может
вступить в силу. Как и во всех международных договорах, в первую очередь
все стороны должны ратифицировать его. Результаты референдума будут
составлять рекомендацию для правительства Нидерландов», – сказал
министр в ответ на просьбу прокомментировать возможные последствия
референдума в его стране относительно Соглашения об ассоциации между
Украиной и ЕС.
«Мы считаем, что Соглашение об ассоциации может быть важным
инструментом для поддержки Украины в ее усилиях по реформированию и
созданию стабильного и процветающего соседства ЕС. Это в интересах всех.
Суверенитет означает возможность выбрать выигрышную политику для
общества и экономики Украины», – добавил дипломат.
В конце этой недели Президент Украины П. Порошенко намерен
отправиться с официальным визитом в Нидерланды (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 23.11).
***
Западные лидеры в рамках саммита G20 решили продлить санкции
касательно России еще на полгода.
Решение это было принято несмотря на призывы России сотрудничать в
сфере борьбы с терроризмом, а также с группировкой «Исламское
государство», в частности по итогам событий в Париже. Во встрече участие
приняли президент США Б. Обама, а также канцлер ФРГ А. Меркель,
премьер Великобритании Д. Кэмерон, премьер Италии М. Ренци, а также
глава МИД Франции Л. Фабиус. На встрече западные лидеры отметили
необходимость продолжать оказывать на Россию давление в связи с
проведением выборов в Украине (УРА-Информ (http://ura-inform.com). –
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2015. – 22.11).
***
Санкции, введенные против РФ в связи с аннексией Крыма,
обсуждению не подлежат, сказал представитель немецкого МИДа.
Правительство Германии выступило против отмены штрафных мер,
введенных в отношении России в связи с аннексией Крыма. «Эти санкции
совершенно определенно остаются в силе и будут продлены», – заявил пресссекретарь МИДа Германии М. Шефер (Martin Schдfer) в понедельник,
23 ноября, в Берлине (http://korrespondent.net/world/3593967-berlyn-krymskyesanktsyy-protyv-rf-peresmotru-ne-podlezhat).
«Если какие-то санкции и будут обсуждаться, то дискуссия коснется
штрафных мер, принятых в связи с политикой России на Востоке Украины»,
– отметил он.
М. Шефер предположил, что 28 стран-членов ЕС могут по-разному
воспринимать конфликт вокруг Украины и представить различные
результаты анализа этой ситуации. Тем не менее, не позднее конца января
2016 г. страны Евросоюза должны прийти к общему знаменателю в своих
представлениях о прогрессе в деле реализации минских договоренностей и
политическом урегулировании конфликта в Донбассе, а затем сделать из
этого политические выводы, сказал представитель Министерства
иностранных дел Германии (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 23.11).
***
Центральная избирательная комиссия на заседании 20 ноября
утвердила план подготовки и проведения в Мариуполе и Красноармейске
местных выборов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Для обеспечения одинакового использования отдельных положений
Закона «О местных выборах» комиссия уже утвердила календарный план
организационных мероприятий по проведению голосования на выборах
депутатов Красноармейского, а также Мариупольского городских советов и
городских голов 25 октября 2015 г. День голосования – 29 ноября 2015 г.,
сказано в сообщении.
Напомним, что Центризбирком 19 ноября утвердил тексты бюллетеней
на выборах в Красноармейске и Мариуполе (УРА-Информ (http://urainform.com). – 2015. – 20.11).
***
В понедельник утром, 23 ноября, в Кировограде городская
избирательная комиссия официально установила результаты выборов
главы города. После ряда судебных решений и отмены результатов выборов
председатель городской ТИК ровно в восемь часов утра огласил, что новым
городским головой стал кандидат от Блока Петра Порошенко А. Райкович.
Согласно официальному протоколу, за кандидата него проголосовали
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24 435 избирателей, а за самовыдвиженца А. Стрижакова отдали свои голоса
24 057 кировоградцев. Таким образом, городская избирательная комиссия
объявила городским головой Кировограда А. Райковича, который набрал на
378 голосов больше оппонента. При этом двое из присутствующих членов
городской ТИК голосовали против таких результатов выборов
Кировоградского городского головы.
Напомним, 15 ноября в 29 городах Украины прошел второй тур выборов
мэра. По состоянию на 19 ноября результаты выборов были установлены в
28 городах. Кировоград оставался последним городом, где результаты
выборы мэра не были объявлены (УРА-Информ (http://ura-inform.com). –
2015. – 23.11).
***
Днепропетровский окружной административный суд отказал
кандидату в мэры Кривого Рога от «Самопомочі» Ю. Милобогу в
пересчете голосов.
Суд отклонил в полном объеме требования Ю. Милобога осуществить
перерасчет в Ингулецком районе Кривого Рога, сообщает пресс-служба
«Самопомочі». В этом районе, как утверждает партия, были массовые
нарушения в день голосования.
Кроме того, суд не удовлетворил требование прекратить полномочия
территориальной избирательной комиссии, которая приняла решение
объявить мэром города А. Вилкула еще до рассмотрения жалоб о
фальсификациях на избирательных участках.
Напомним, на выборах мэра Кривого Рога победил Ю. Вилкул с
результатом 89 209 избирателей. Вторым стал кандидат от «Самопомочі»
Ю. Милобог с 88 457 голосами. Отрыв в 752 голоса Ю. Вилкулу обеспечил
как раз Ингулецкий район.
Ю. Вилкул вступил в должность мэра 18 ноября (Левый берег
(http://lb.ua). – 2015. – 22.11).
***
В Кривом Роге состоялся многочисленный митинг против признания
результатов выборов мэра города. Об этом сообщает 112 Украина.
Протестующие криворожане требовали сменить состав Криворожской
городской
избирательной
комиссии
и
пересчитать
голоса
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3593428-v-kryvom-rohe-aktyvystypytalys-voity-v-horsovet).
На митинг в Кривом Роге присутствовали нардепы С. Семенченко,
В. Парасюк, а также мэр Львова А. Садовый (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 22.11).
***
У Кривому Розі, де відбуваються акції протесту проти фальсифікації
результатів другого туру виборів мера, учасники мітингу зайшли в
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будівлю міськвиконкому. Про це повідомив народний депутат України, член
фракції «Об’єднання “Самопоміч”» у Верховній Раді С. Семенченко на своїй
сторінці у Facebook. «Представники церкви, ветерани АТО, активісти,
нардепи зайшли в мерію. На стіні мерії люди написали “Влада належить
людям”. На підтвердження цього Криворізький автомайдан на 15 хв
заблокував трасу на Київ. Криворіжці одноголосно проголосували за те, щоб
дати Президенту, Раді, судах і ЦВК вирішити проблему нелегітимності влади
та фальсифікації виборів правовим шляхом», – написав політик.
Однопартієць С. Семенченка, народний депутат Є. Соболєв перерахував
вимоги, які висунули учасники мітингу. Протестувальники вимагають
призначення нового складу Центральної виборчої комісії, скасування
рішення Криворізької ТВК про визнання переможцем виборів Ю. Вілкула,
розслідування фактів фальсифікації та розгляду міськвиборчкомом скарг
штабу Ю. Милобога, повідомив депутат.
У разі, якщо вимоги протестувальників не будуть виконані, вони
заявляють про наміри 29 листопада встановити в Кривому Розі «пряме
народовладдя», повідомив С. Семенченко.
Раніше повідомлялося, що «Батьківщина» і РПЛ розпустили партійні
організації в Кривому Розі, а Центральна виборча комісія замінила членів
місцевого виборчкому від «Народного фронту» і Радикальної партії. ТВК
Кривого Рогу оголосила переможцем другого туру виборів мера Ю. Вілкула
(Опозиційний блок) (ZN.UA (http://dt.ua/VYBORY2015/uchasniki-akciyiprotestu-v-krivomu-rozi-zayshli-do-budivli-miskvikonkomu-191834_.html).
–
2015. – 22.11).
***
В воскресенье, 22 ноября, на Майдане в Киеве вновь собралось
народное вече. Как сообщает радио «Свобода», главная тема – недовольство
деятельностью
Президента
(http://korrespondent.net/ukraine/3593381-namaidane-prokhodyt-narodnoe-veche).
Активисты, общественники, политики, в том числе народные депутаты,
выступали с речами с установленной на Майдане сцены. В большинстве
своем выступающие критиковали власть за бездействие (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 22.11).
***
Блокада Криму триває: активісти не дають ремонтникам
полагодити електроопори. Про це кореспонденту УНН розповів голова
Херсонської облдержадміністрації А. Путілов.
«На даний момент учасники блокади не допускають техніку до
пошкоджених опор, є домовленість про те, що енергетики можуть
об’їжджати знеструмлені лінії електропередач і перевіряти їхню цілісність»,
– сказав у коментарі УНН А. Путілов.
Також А. Путілов заявив, що бригади «Укренерго» готові приступити до
ліквідації наслідків підриву опор і до їхньої заміни, як тільки буде команда з
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Києва. Техніка та обладнання є.
«Представники кримськотатарського народу та активісти енергетичної
блокади сіли за стіл переговорів з керівництвом країни. Це єдино правильний
і ефективний метод вирішення ситуації, силові сценарії неприйнятні, коли
мова йде про мирні протести громадян України», – додав А. Путілов.
За його словами, електропостачання Каланчацького та Чаплинського
району з 20 листопада здійснюється за резервною схемою (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 23.11).
***
Від підриву ЛЕП страждають українські громадяни по обидва боки.
Про це під час брифінгу в Кризовому медіа-центрі повідомив міністр палива
та вугільної енергетики України В. Демчишин, передає кореспондент УНН.
«Була розмова з лідерами кримськотатарського народу. Я так розумію,
що і Джемілєв, і Чубаров розуміють, що від підриву ЛЕП страждають
українські громадяни по обидва боки», – сказав В. Демчишин.
Водночас міністр наголосив, що в суботу правоохоронці лише
намагалися запобігти нещасним випадкам, адже напруга в проводах 330 В.
Як передавав УНН, у Міненерговугілля готові відремонтувати лінії
електропередачі на Херсонщині впродовж 72 годин. Про це під час
позачергового засідання уряду повідомив міністр енергетики і вугільної
промисловості В. Демчишин. За словами В. Демчишина, ряд державних
підприємств наразі відключені від мережі. Крім того, є загроза роботі деяких
специфічних підприємств, що це додає додаткового ризику (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 23.11).
***
21 ноября в Киеве на ул. Банковая и Институтская выставили
оцепление силовиков. Рядом собрались активисты, требовавшие полной
блокады Крыма и отставки главы МВД А. Авакова. Об этом сообщали
журналисты, присутствовавшие на акции.
«Требуют полной энергетической блокады Крыма и чтобы Порошенко
заявил о прекращении торговли с полуостровом. Также прозвучал призыв об
отставке Авакова», – написал на своей странице в Facebook журналист С.
Щербина (Корреспондент.net (http://korrespondent.net/ukraine/3593257mytynh-pod-ap-zdanye-otsepyly-sylovyky). – 2015. – 21.11).
***
Россия прекратила отгрузку антрацитовых углей в Украину из-за
нарушения энергопоставок в Крым. Об этом лидер крымскотатарского
народа М. Джемилев заявил на митинге у Администрации Президента после
встречи с Президентом П. Порошенко.
Напомним, что в Украине на угле полностью или частично работают все
14 тепловых электростанций. Из них семь – на углях антрацитовой группы
«А» и «Т», которые стали дефицитными после появления террористов на
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Донбассе.
По данным «Укрэнерго» на 20 ноября запасы угля на складах тепловых
электростанций составляли 2 076,2 тыс. т, в том числе антрацитового – 979,2
тыс. т (из них на Луганской ТЭС – 316,7 тыс. т), Г и Д – 1 097 тыс. т (из них
на Бурштынской ТЭС – 188 тыс. т) (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. –
21.11).
***
Крымские татары назвали причину падения опор. Активисты
утверждают, что повторного подрыва электроопор не было, они упали от
ветра
(http://korrespondent.net/ukraine/3593447-krymskye-tatary-nazvalyprychynu-padenyia-opor).
Сообщается также, что сотрудники «Укрэнерго» уже провели
заземление высоковольтных линий. По словам Л. Ислямова, активисты
намерены и дальше блокировать восстановление уже упавших электроопор.
«Мы будем продолжать стоять здесь, укреплять свои позиции. Сейчас
подъезжают новые машины с патриотами. Мы устанавливаем палаточный
лагерь и энергетиков не подпустим», – сказал один из инициаторов акции по
блокаде Крыма Л. Ислямов.
При этом ремонтные бригады «Укрэнерго» готовы к началу
восстановления поврежденных в результате подрывов линий электропередач
(ЛЭП), сообщил первый заместитель директора по оперативному
управлению ОЭС Украины Ю. Касич. Касич спрогнозировал, что одну из
ЛЭП можно восстановить в течение суток, оставшиеся три линии – в течение
двух–четырех суток (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
22.11).
***
Режим надзвичайного стану в Криму «може затягнутись».
Самопрголошений голова анексованого Криму С. Аксьонов вважає, що
період режиму надзвичайного стану на півострові «може затягнутись» до
введення в експлуатацію першої черги енергомоста через Керченську
протоку, передає УНН з посиланням на прес-службу російського уряду
Криму.
«Унаслідок нинішньої політичної ситуації в Україні, яка склалась за
останні кілька місяців через тих кримчан, які беруть участь у блокаді та
намагаються створити Криму певну деструктивну ситуацію, уряд Криму
вважає, що необхідно готуватись до найгіршого варіанту, а саме: період
надзвичайного стану триватиме до моменту введення в експлуатацію першої
черги енергомосту через Керченську протоку, тобто, до 22 грудня. Але це не
100 %», – ідеться в заяві.
При цьому С. Аксьонов зазначив, що має бути забезпечений зв’язок
«навіть там, де немає світла». Так званий голова Криму запевнив, що дизельгенератори встановлять до кожної вишки в кожному населеному пункті, «що
забезпечить зв’язок та Інтернет». За словами С. Аксьонова, зараз
46

«формуються пропозиції» щодо забезпечення дизель-генераторами шкіл. Усі
процедури для їхнього придбання проводитимуть у «ручному режимі», без
конкурсних
процедур
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 23.11).
***
В «Укрэнерго» не видят причин для штрафных санкций со стороны
России.
Срыв обязательств по договору с Россией о поставках электроэнергии в
Крым произошел по причине форс-мажора, в связи с чем оснований для
штрафных санкций против Украины нет, заявил заместитель гендиректора
«Укрэнерго» Ю. Касич на брифинге. По его словам, сейчас ремонтники
провели заземление взорванных опор, однако к их восстановлению не
приступили из-за противодействия
участников
блокады
Крыма
(http://korrespondent.net/ukraine/3593457-sryv-enerhopostavok-v-krymposchytaly-fors-mazhorom).
Напомним, РФ и Украина подписали два договора на поставку
электроэнергии из РФ в Украину и из Украины в Крым в конце 2014 г. Оба
договора
действуют
до
конца
2015
г.
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 22.11).
***
Берлин призвал Киев провести расследование подрыва опор линий
электропередач (ЛЭП), ведущих в Крым. Правительство Германии ожидает,
что энергоснабжение аннексированного Россией полуострова будет
восстановлено и что подобные инциденты не повторятся, заявил пресссекретарь германского внешнеполитического ведомства М. Шефер в
понедельник, 23 ноября, в Берлине. Политический конфликт не должен
влиять на качество жизни жителей, сказал он. Подрыв опор ЛЭП
представитель МИД Германии назвал «преступлением», требующим
разъяснения
и
расследования
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3593901-berlyn-nazval-podryvukraynskykh-lep-prestuplenyem). – 2015. – 23.11).

ЕКОНОМІКА
Национальный банк обязал банки рассчитывать нормативы
капитала с расчетом кредитного риска. Об этом говорится в
постановлении регулятора № 806, которым внесены изменения в инструкцию
о порядке регулирования деятельности банков в Украине.
Таким образом банки будут определять кредитный риск по активным
операциям в соответствии с требованиями, установленными положением о
порядке формирования и использования банками Украины резервов для
47

возмещения возможных потерь по активным банковским операциям.
Величину непокрытого кредитного риска банки будут расчитывать как
превышение совокупного размера кредитного риска по всем активным
операциям над совокупным размером резервов по этим операциям согласно
Международным стандартам финансовой отчетности.
Таким образом банки будут осуществлять расчет нормативов капитала с
учетом величины непокрытого кредитного риска.
Постановление № 806 вступает в силу с 21 декабря 2015 г.
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 20.11).
***
Норматив достаточности капитала по всей банковской системе в
октябре увеличился с 7,09 до 9,90 %. Об этом сообщил Нацбанк. Без учета
неплатежеспособных банков норматив составляет 11,70 %. То есть, по
данным НБУ, система вписывается в его требования – 10 % достаточности
капитала.
НБУ связывает рост с выводом из системы «Дельта банка» и
увеличению взносов по незарегистрированному уставному капиталу Правэкс
Банка.
Еще больше возрос норматив максимального размера кредитного риска
по операциям со связанными лицами (Н9) – до 46,36 с 38,6 %. Это хуже
требований НБУ (не более 25 %).
Возросла ликвидность банков. Мгновенная – до 70,64 % (с 61,26 % в
сентябре), текущая – до 80,59 с 69,33 % и краткосрочная – до 88,3 с 83,8 %
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 20.11).
***
Национальный банк Украины разработал проект постановления,
который позволяет физическим лицам получать от нерезидентов
электронные деньги, выпущенные эмитентом-нерезидентом. Об этом
сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.
«НБУ разработал проект постановления “О внесении изменения в
Положение о электронных деньгах в Украине”, который предусматривает
предоставление права пользователям – физическим лицам получать от
нерезидентов электронные деньги, выпущенные эмитентом-нерезидентом», –
говорится в сообщение.
По данным НБУ, действие регуляторного акта распространяется на
физических лиц, которые намерены получать электронные деньги,
выпущенные эмитентами-нерезидентами, с использованием международных
систем интернет-расчетов, внесенных в Реестр платежных систем
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 23.11).
***
Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины сейчас
тестирует чеканки новых монет номиналом 20 и 50 грн. Об этом
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сообщили УНН информированный источник в Нацбанке.
По информации собеседника агентства, Монетный двор НБУ на сегодня
тестирует чеканки по предварительно выработанным эскизам монеты
желтого цвета номиналом 1, 2, 5, 10 грн.
Также тестируются чеканки монет номиналом 20 и 50 грн, цвет –
биколор.
«Если эти монеты пройдут тестирование и не будет брака при чеканке,
то в следующем году Монетный двор может начать их чеканку. Не
исключено, что в следующем году все эти монеты будут введены в
обращение», – добавил собеседник агентства.
Напомним, в марте 2015 г. в НБУ сообщали, что регулятор изучает
вопрос изъятия из наличного обращения монет мелких номиналов – одна и
две (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. –
20.11).
***
Венгерские компании Brown & Deer и Eco Food, которые владели по
9,5 % акций Финанс Банка (ранее ТММ-банк), увеличивают свою долю до
50 % и планируют еще инвестировать в банк 20 млн евро. Об этом
заявили представители акционеров банка А. Цапович, З. Сокалл и И.
Кушнарев, сообщает FinClub.
Банк планирует увеличить активы более чем в 10 раз и увеличить сеть
до 180 точек продаж.
Инвестиции в небольшой банк акционеры поясняют отсутствием в нем
проблемного кредитного портфеля, что сейчас часто является причиной
банкротства банков в Украине.
«Большая реформа, которую проводит Нацбанк, приведет к тому, что
останется 50–60 банков. Мы считаем, что новому банку гораздо проще войти
в рынок, чем удержаться старому банку, – сказал И. Кушнарев. – Мы готовы
инвестировать 20 млн евро за год-два, и в зависимости от развития ситуации
будем принимать оперативные решения».
Финанс Банк основан в 1992 г. По данным НБУ, на 1 октября 2015 г.
Финанс Банк занимал 111 место по размеру активов (219,21 млн грн) с
капиталом в 176 млн грн среди 123 действовавших в Украине банков
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 20.11).
***
Украина в январе – сентябре 2015 г. закупила свежее ядерное топливо
(СЯТ) на общую сумму 452 млн 104,8 тыс. дол. По данным
Государственной службы статистики, за девять месяцев этого года для
украинских АЭС закупалось топливо только российского производства.
Как сообщалось, Украина в 2014 г. закупила СЯТ на общую сумму
628,176 млн дол., в том числе у России – на 588,831 млн дол., у Швеции – на
39,345 млн дол.
Оператором всех четырех действующих АЭС Украины является
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госпредприятие «НАЭК “Энергоатом”», которое приобретает СЯТ по
контрактам с топливной компанией «ТВЭЛ» (РФ) и Westinghouse Electric
Sweden AB (Швеция).
«Энергоатом» эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водоводяными энергетическими реакторами общей установленной электрической
мощностью 13,835 ГВт (Укррудпром (http://www.ukrrudprom.ua/news). –
2015. – 23.11).
***
Украина не планирует закупать дополнительные объемы газа в
России
для
прохождения
отопительного
сезона,
поскольку
существующих запасов в 16,5 млрд куб. м достаточно при условии
нынешней благоприятной погоды и снижения потребления топлива в
среднем на 17–19 %. Об этом во время брифинга в Киеве заявил министр
энергетики и угольной промышленности Украины В. Демчишин, пишет
УНИАН.
«У нас накопленный ресурс – 16,5 млрд куб. м. На конец года будет даже
больше 16 млрд куб. м. В прошлом году это было порядка 14 млрд куб. м, –
сказал В. Демчишин. – При этом потребление сократилось. По газу порядка
17–19 %, по электроэнергии – 13–14 %».
Кроме того, В. Демчишин отметил, что угля на станциях также
накоплено достаточно. «На станциях сейчас 2,2 млн т. Ждем также судно.
Это 168 тыс. т из ЮАР. В ближайшее время придет в порт Южный», – заявил
министр.
Также министр подчеркнул, что на объектах ТКЭ накоплен аварийный
запаса мазута (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 23.11).
***
Тенденция к росту спроса на жилье небольших площадей заставляет
застройщиков искать решения для удовлетворения этого спроса. Об этом
в комментарии УНН сообщил представитель Ассоциации специалистов по
недвижимости А. Пилипчук.
«Лет пять наблюдается ситуация, когда сегмент эконом и
малогабаритное жилье пользуются значительно большим спросом, чем
большие квартиры. Как следствие – застройщики начали искать возможности
как-то удовлетворить этот спрос. И хотя недвижимость – это такой продукт,
который невозможно быстро изменить, были за год два достроены те
объекты, которые начинались, уже начали проектировать дома с меньшей
площадью, а некоторые, по возможности, перепроектировали», – отметил
А. Пилипчук.
Однако эксперт предостерегает застройщиков от того, что рынок может
насытиться такими предложениями.
Напомним, директор департамента реализации недвижимости
ПАО «ХК «Киевгорстрой» Е. Басанько сообщила, что наибольшим спросом
пользуются квартиры небольшой площади. Этот факт в «Киевгорстрое»
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учитывают и при проектировании будущих объектов. Сейчас застройщик
предлагает однокомнатные квартиры от 26 кв. м (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 20.11).
***
Shell ушел из Украины, потому что не получил подтверждение
большим запасам газа на своем участке.
Компания Shell ушла с украинского рынка потому что, для того чтобы
продолжать работать, они должны были найти материальные запасы. Об
этом в интервью «Экономической правде» заявил глава ГП «Укргаздобыча»
О. Прохоренко.
«Он ушел, потому что, для того чтобы продолжать работать, они должны
были найти материальные запасы – объекты, которые бы спустя несколько
лет гарантировали им добычу на уровне 5 млрд куб. м», – отметил он.
Глава компании отмечает, что к сожалению, Shell не нашли того объема
газа, с которым компания смогла бы просчитать свою перспективу.
«Я лично встречался с директором Shell, когда вступил в эту должность.
Мы обсуждали эти вопросы. Я спросил, что позволит им остаться с нами в
СД или в каком-либо другом сотрудничестве. Он сказал, что им было очень
удобно работать с “Укргаздобычей”, получился хороший проект. Но, к
сожалению, Shell не нашли того объема газа, с которым компания смогла бы
просчитать свою перспективу. Рента в 70 % также подкосила их финансовое
состояние», – рассказал О. Прохоренко.
По его словам, Shell пришла не для того, чтобы взять добычу в размере
20 млн куб. м и время от времени делать ремонт имеющихся мощностей.
«Они смотрят в целом на карту мира. Компания вложила 100 млн дол.,
не нашла материальный газ, который ей нужен для оправдания дальнейших
инвестиций, свернулась и ушла. Украина им сейчас неинтересна», –
подитожил он.
Напомним, 27 октября 2015 г. нидерландско-британская нефтегазовая
компания Shell, которая начинала процесс разработки месторождений
нетрадиционных углеводородов в Харьковской и Донецкой областях,
окончательно вышла из этого проекта.
Как сообщалось, в сентябре компания Shell, которая разрабатывала
месторождения нетрадиционных углеводородов в Харьковской и Донецкой
областях, приняла решение выйти из проекта и передать все свои наработки
государству и компании «Надра Юзовская».
Напомним, 24 января 2013 г. было подписано соглашение между
компанией Shell и «Надра Юзовская» о разделе продукции от добычи
сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях
(Укррудпром (http://www.ukrrudprom.ua/news). – 2015. – 23.11).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Юридический департамент МВФ признал долг Украины перед
Россией по облигациям на 3 млрд дол. официальным – неравнозначным
коммерческим долгам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федерального
чиновника,
близкого
к
обсуждению
этого
вопроса
(http://korrespondent.net/business/financial/3592972-mvf-opredelyl-status-dolhaukrayny-pered-rf-smy).
Как отмечает издание, это снижает шансы Киева отстоять коммерческий
(частный) статус этого долга и может потребовать от МВФ изменения правил
кредитования с тем, чтобы иметь право продолжать кредитование Украины в
случае дефолта по долгу перед Россией.
«Мы знаем этот факт», – подтвердил РБК заместитель министра
финансов С. Сторчак, отвечая на вопрос, действительно ли юристы МВФ
определили статус украинского долга как официальный.
Официального комментария МВФ пока нет.
Напомним, Россия предложила Украине реструктурировать долг в
3 млрд дол., разрешив погашать по миллиарду в 2016–2018 гг. при условии
предоставления гарантий по нему от властей США или ЕС, либо одного из
международных финансовых институтов. В России ответа ждут до 8 декабря.
Украинская сторона заявляет, что не получала официального предложения
РФ по долгу.
МВФ сообщил, что ожидает итогов переговоров по этому предложению
между Украиной и РФ, но в целом считает этот шаг России позитивным
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 20.11).
***
Миссия МВФ по итогам роботы в Киеве 12–20 ноября ждет от
украинских властей принятия бюджета и налоговой реформы в рамках
программы фонда EFF. Об этом говорится в заявлении руководителя
миссии
в
Украине
Р.
ван
Рудена
(http://korrespondent.net/business/economics/3592878-mvf-vystavyl-ukraynetrebovanyia-po-kredytovanyui).
Принятие необходимо для проведения дискуссий в рамках второго
пересмотра выполнения программы по кредитованию Украины. В миссии
также заявляют об углублении взаимопонимания с властями Украины.
«Миссия продолжила конструктивное обсуждение с руководством
страны направлений политики, необходимых для завершения второго
пересмотра выполнения программы по соглашению о механизме
расширенного финансирования (EFF). Существенная работа, проведенная на
техническом уровне, способствовала углублению взаимопонимания
относительно планируемой налоговой реформы и последствий для бюджета
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на 2016 г. В связи с этим в настоящее время важное значение имеет
представление правительством на рассмотрение Верховной Рады бюджета,
согласованного с задачами по программе, направленными на снижение
дефицита бюджета и размера государственного долга до безопасного уровня,
а также принятие Верховной Радой указанного бюджета», – сказал он.
По словам руководителя миссии в Украине, стране необходимы
стабильные меры по расширению базы налогообложения и оптимизации
расходов.
«Надежная фискальная позиция в сочетании с мерами, направленными
на оздоровление банковской системы и ускорение экономических реформ,
являются критически важными для закрепления финансовой стабильности и
создания основы для мощного и устойчивого роста», – отметил он.
Ранее глава НБУ В. Гонтарева заявила, что Украина выполнила все
требования по программе МВФ.
Напомним, что МВФ пересматривает текущие правила, с целью
предоставить возможность таким странам, как Украина, продолжить
финансирование, несмотря на дефолт перед официальным кредитором
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 20.11).
***
Украина заняла 107 место из 189 в Total Tax Rate (TTR) – рейтинге
налоговой нагрузки на бизнес, который составляют Всемирный банк
совместно
с
аудиторской
компанией
PricewaterhouseCoopers
(http://korrespondent.net/business/3593158-nalohy-v-ukrayne-vdvoe-tiazheleechem-v-rf-reitynh).
В рейтинге TTR учитывается количество налоговых платежей, время,
необходимое на их уплату, а также общая налоговая нагрузка на среднее
предприятие, не пользующееся налоговыми льготами. Фискальная нагрузка
измеряется в процентах, результат Украины составляет 52,2 %. Годом ранее
Украина занимала 108 позицию с таким же показателем.
При этом время, затраченное на отчетность, в Украине занимает
350 часов, в соседней России – 168. Процент фискальной нагрузки в РФ
47 %, количество платежей – семь (в Украине пять). Однако резкое
преимущество во времени оформления отчетности выдвинуло РФ на
47 место рейтинга, выше Испании, Румынии и на четыре позиции ниже
Австралии.
Сбор данных для проекта был завершен 1 июня 2015 г. по данным
уплаты налогов в 2014 г., уточняет ВБ (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 21.11).
***
Падение ВВП Украины по итогам десяти месяцев 2015 г. замедлилось
до 11,8 %. Об этом сообщает передает УНН со ссылкой на отчет
Министерства экономического развития и торговли.
«В общем, динамика последних месяцев свидетельствует о завершении
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стагфляционных процессов в Украине, связанных с экономическими и
геополитическими потрясениями, и переходе к новой фазе экономического
развития – восстановительной. Подтверждают это также и динамика
опережающих их индикаторов, таких как индексы деловых ожиданий на
следующие 12 месяцев, и потребительских настроений домохозяйств.
Учитывая положительные признаки развития ситуации в реальном секторе
экономики, до конца года мы оставляем прогноз динамики ВИО без
изменений: замедление падения до 11,8–12,8 %. Остаются неизменными и
ожидания относительно ВВП 10 % ± 1 п. п.», – говорится в отчете
Министерства.
Напомним, согласно данным Госстатистики, ВВП Украины за III квартал
2015 г. по сравнению с III кварталом 2014 г. (в постоянных ценах 2010 г. –
Ред.)
снизился
на
7
%
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 23.11).
***
По итогам десяти месяцев текущего года Украина сократила
производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на
18,3 % – до 19,148 млн т, сохранив в мировом рейтинге производителей
стали 10-ю позицию (http://korrespondent.net/business/3592964-ukraynavernulas-v-desiatku-myrovykh-proyzvodytelei-staly).
Украинские металлурги в октябре по сравнению с прошлым годом
увеличили производство стали на 6,4 % – до 2,055 млн т, поднявшись с 11-го
на 10-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила
Всемирная ассоциация производителей стали.
По информации ассоциации, по итогам октября лидерство в рейтинге
мировых производителей стали традиционно занимает Китай с показателем
66,124 млн т (падение на 3,1 %). В целом в октябре 2015 г. по сравнению с
октябрем прошлого года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, сократили
производство стали на 3,1 % – до 133,6 млн т (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 20.11).
***
За девять месяцев текущего года экспорт товаров по регионам
Украины уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на
32,7 % и составил 28 млрд 113 млн дол. Об этом сообщает УНН со ссылкой
на Госстатистики.
По данным Госстатистики, сокращение экспорта наблюдалось во всех
регионах Украины, в том числе наибольшее сокращение наблюдалось в
Днепропетровской области – на 17,8 %, Донецкой области – на 10 % и в
Киеве – на 22,1 %.
В то же время за девять месяцев 2015 г. произошло сокращение импорта
товаров по всем регионам Украины. В том числе наибольшее сокращение
импорта наблюдалось в г. Киеве – на 37,4 %, в Днепропетровской области –
на 8,5 % и во Львовской области – на 4,2 %.
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Как сообщал УНН, за девять месяцев текущего года объем экспорта
услуг Украины составил 7 млрд дол., что на 45,5 %, или на 3,2 млрд дол.,
больше, чем составляют объемы импорта товаров Украины за отчетный
период.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной
территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны
проведения АТО (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2015. – 20.11).
***
Добыча нефти на материковой части территории Украины в январе
– октябре 2015 г. сократилась на 10,5 % по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. – до 1,497 млн т. Об этом сообщил агентству «ИнтерфаксУкраина»
источник
в
Министерстве
энергетики
и
угольной
промышленности. По его словам, добыча газового конденсата за этот период
снизилась на 6,9 % – до 548,7 тыс. т.
Предприятия
НАК
«Нефтегаз
Украины»,
без
учета
«Черноморнефтегаза», в январе – октябре 2015 г. сократили добычу нефти на
9,8 % – до 1,428 млн т, газоконденсата – на 9,6 %, до 408 тыс. т.
В том числе ПАО «Укрнафта» снизило добычу нефти на 10,2 % – до
1,330 млн т, газоконденсата – на 24,6 %, до 80,3 тыс. т, ПАО
«Укргазвыдобування» сократило добычу нефти на 3,8 % – до 98,6 тыс. т,
газоконденсата – на 4,9 %, до 327,7 тыс. т.
Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе
– октябре 2015 г. снизили добычу нефти на 22,8 % – до 68,9 тыс. т, но
увеличили газоконденсата – на 1,6 %, до 140,7 тыс. т.
Как сообщалось, добыча нефти в Украине в 2014 г. (без учета Крыма)
сократилась на 5,8 % по сравнению с 2013 г. – до 2 млн 24,8 тыс. т, а добыча
газового конденсата – на 14,8 %, до 704,1 тыс. т (Укррудпром
(http://www.ukrrudprom.ua/news). – 2015. – 22.11).
***
Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 23 ноября
приостановил выплаты вкладчикам Интеграл-банка. Об этом говорится в
сообщении фонда.
«С
учетом
необходимости
завершения
фондом
полного
технологического цикла формирования перечня вкладчиков, имеющих право
на возмещения в период ликвидации банка, с 23 ноября приостановлены
выплаты средств вкладчикам Интеграл-банк через отделения ПриватБанка»,
– говорится в сообщении.
Информацию о дате возобновления выплат фонд планирует
дополнительно обнародовать на своем сайте.
В августе 2015 г. Интеграл-банк был признан проблемным из-за
отсутствия средств, что привело к невыполнению банком своих обязательств
перед вкладчиками и кредиторами (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
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2015. – 23.11).
***
ЕС готов выплатить Греции транши в размере 12 млрд евро.
Международные кредиторы договорились одобрить выплату траншей
Греции на 12 млрд евро. Об этом заявил глава Совета министров финансов
стран еврозоны Й. Дейсселблум.
По словам Й. Дейсселблума, рабочая группа Еврогруппы
констатировала, что греческие власти реализовали первый набор основных
этапов и мер финансового сектора, которые необходимы для успешного
процесса рекапитализации. «Это хорошие новости. Интенсивная работа на
всех уровнях окупилась. Я благодарю всех участников за достижение этого
важного результата», – отметил он.
Эти соглашения, отмечает издание, открывают путь для официального
утверждения 23 ноября выделения 2 млрд евро субтранша. Также это
решение позволяет выделить 10 млрд евро на рекапитализацию банковского
сектора.
Напомним, после многодневных переговоров Греция достигла
договоренности с международными кредиторами относительно пакета
реформ, о чем сообщил министр финансов страны Э. Цакалотос (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2015. – 23.11).
***
Создание АСЕАН переносится до 2016 г. – Малайзия.
Переговоры по созданию одной из крупнейших в мире зон свободной
торговли АСЕАН не удастся завершить до конца этого года, как
планировалось ранее. Об этом во время саммита АСЕАН в воскресенье,
22 ноября, сообщил премьер-министр Малайзии Н. Разак, передает УНН со
ссылкой ТАСС.
«Учитывая проблемы, с которыми мы столкнулись, а также ценность
этого соглашения, необходимо больше времени на переговоры», – сообщил
Н. Разак. По его словам, переговоры о создании партнерства будут
продолжены в 2016 г.
Напомним, АСЕАН будет включать государства Юго-Восточной Азии,
Австралию, Китай, Индию, Новую Зеландию, Южную Корею и Японию
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 23.11).
***
Мировые цены на черное золото в понедельник, 23 ноября,
продолжили снижение во время торгов на фоне опасений сохранения
избыточного предложения на рынке «черного золота», а также на
укреплении доллара.
По данным на 13:36 мск стоимость январских фьючерсов на
североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 1,7 % – до 43,89 дол. за
баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI обвалилась на
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2,85 % до 40,7 дол. за баррель. Ранее во время торгов понедельника было
зафиксировано снижение нефти марки WTI более чем на 3 %. Цена на нефть
марки
Brent
теряла
2
%,
сообщает
ПРАЙМ
(Росбалт
(http://www.rosbalt.ru/business/2015/11/23/1463989.html). – 2015. – 23.11).
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