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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко вніс до Верховної Ради
проект закону України «Про внесення змін до Конституції України
(щодо правосуддя)»
Проект був затверджений Конституційною Комісією 30 жовтня 2015 р.
Національна рада реформ на своєму засіданні 9 листопада рекомендувала
Президенту внести його на розгляд Верховної Ради, а Верховній Раді –
розглянути цей проект у першому читанні протягом поточної сесії.
Коментуючи законопроект, Президент зазначив: «Цих змін давно вже
чекає українське суспільство, тож прошу парламентарів ретельно
ознайомитися із законопроектом та розглянути його відповідно до процедури
в максимально короткі строки, щоб вже до кінця зими ми мали оновлену
Конституцію в частині правосуддя та будували в Україні справедливий суд у
відповідності до високих європейських стандартів».
Метою запропонованих змін є вдосконалення конституційних основ
правосуддя задля реалізації принципів верховенства права і забезпечення
кожному права на справедливий судовий розгляд його справи незалежним та
неупередженим судом у розумні терміни.
Прийняття законопроекту сприятиме реалізації повномасштабної
судової реформи й оновленню суддівського корпусу відповідно до
європейських стандартів, відновленню довіри громадян до судової гілки
влади, а також забезпеченню належного функціонування прокуратури,
адвокатури та системи виконання судових рішень.
Законопроект спрямований на деполітизацію й забезпечення
незалежності судової влади, підвищення вимог і професійних стандартів для
суддівського корпусу, обмеження імунітету суддів до функціонального,
оптимізацію системи судоустрою, забезпечення безперервної та ефективної
роботи органів судової влади на перехідний період тощо.
Довідка.
Законопроект отримав два позитивні висновки Венеціанської комісії (від
24 липня 2015 р. та від 26 жовтня 2015 р.).
Конституційну Комісію було створено Указом Президента України від
3 березня 2015 р. № 119. Конституційна комісія є спеціальним допоміжним
органом при Президентові України, яка працює в складі трьох робочих груп,
що розробляють зміни до Конституції України за пріоритетними напрямами
реформування – децентралізації, удосконалення конституційних засад
правосуддя й конституційного регулювання прав, свобод і обов’язків людини
та громадянина (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 25.11).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Українське питання в контексті саміту G-20
і терактів у Парижі: версії та прогнози
Терористичні акти, здійснені 13 листопада в Парижі, актуалізували у
світовому експертному співтоваристві ряд геополітичних проблем,
провідною з яких стала протидія міжнародному тероризму. Водночас теракти
у Франції змістили фокус світової політики з Росії, як найбільшої загрози
західній безпеці, та України, як жертви російської агресії та осередку
збройного конфлікту. Терористичні атаки в Парижі показали, що ІДІЛ – це
загроза всьому людству, а конфлікт на Донбасі є другорядним у контексті
світової політики. Утім, стверджувати, що Україна опинилася поза
мейнстрімом світової політики, зарано. Події у Франції хоча й відтіснили на
другий план конфлікт на Донбасі, але не зняли це питання з порядку денного,
опосередковано вплинувши на важливі для України аспекти міжнародної
політики.
Терористичні акти в Парижі стали одним з основних маркерів, що
значно вплинули на обговорення питань, включених до порядку денного
саміту G20 у турецькій Анталії. Раніше очікувалося, що пріоритетним
питанням на зустрічі глав країн «великої двадцятки» буде врегулювання
ситуації на Донбасі, але серія терактів у Парижі 13 листопада спрямувала
саміт у русло проблем глобальної безпеки, вирішення питання з біженцями й
боротьби з тероризмом.
За підсумками саміту «велика двадцятка» опублікувала підсумкове
комюніке й декларацію щодо боротьби з тероризмом. У декларації країни
«великої двадцятки» заявили, що тероризм не може й не повинен
асоціюватися з жодною релігією, національністю або етнічною групою. «Ми
однозначно засуджуємо всі акти, методи та практики тероризму, які не
можуть бути виправдані ні за яких обставин, незалежно від їх мотивації, у
всіх їхніх формах і проявах, де і ким би вони не здійснювалися», – ідеться в
декларації.
У документі зазначено, що боротьба з тероризмом є важливим
пріоритетом для всіх країн G20 і вони готові працювати спільно з метою
запобігання та припинення терористичних актів шляхом зміцнення
міжнародної солідарності і співробітництва, а також перекривати канали
фінансування тероризму. «Ми стурбовані значним і зростаючим потоком
іноземних терористів-бойовиків і загрозою, яку це становить для всіх держав,
включаючи країни походження, транзиту та напрямки терористів. Ми твердо
маємо намір протидіяти цій загрозі шляхом зміцнення співпраці та
розроблення відповідних заходів щодо запобігання та усунення цього
явища», – заявили лідери країн «великої двадцятки» (http://www.dw.com/uk/
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заява-g20-канали-фінансування-тероризму-мають-бути-перекриті/a18853807).
Важливим для України аспектом світової реакції на терористичні акти в
Парижі стала зміна позиції лідерів найбільших держав щодо ролі Росії в
протистоянні міжнародному тероризму в бік її залучення до
антитерористичного альянсу. Зокрема, британське інформагентство Reuters
опублікувало серію новинних повідомлень, з яких випливає, що
євроатлантична цивілізація продовжує сподіватися на допомогу Москви в
справі боротьби з «Ісламською державою» (ІДІЛ), незважаючи на те, що
Кремль усупереч власним офіційним заявам бомбить позиції противників
Б. Асада – свого єдиного союзника на Близькому Сході
(http://newsader.com/15621-analitiki-newsader-prizvali-zapad-prervat-k).
Так, агенція Reuters у своїх матеріалах зробила акцент на заявах
політиків і світовому сприйнятті трагедії. Для прикладу, подано цитату Б.
Обами про те, що події в Парижі є атакою на весь цивілізований світ. Він
наголосив на необхідності об’єднання всіх сил для боротьби з тероризмом,
що не визнає жодних регіонів, рас, національностей і держав
(http://iac.org.ua/chorna-pyatnitsya-u-parizhi-pershi-visnovki-mizhnarodnihinformagentsiy).
Також з’явився сюжет про вшанування пам’яті загиблих. Сказано про те,
що всі світові лідери висловили співчуття – «від Б. Обами і до В. Путіна», а
також з усієї Європи та Середнього Сходу. Найвизначніші пам’ятки по
всьому світу підсвітили кольорами французького прапора.
Такий кут подання новин дав змогу журналістам зробити наголос на
наслідках трагедії: світові лідери, всі як один, говорять про необхідність
об’єднання потужностей заради знищення бойовиків і досягнення безпеки не
лише для жителів країн Близького Сходу, а й, напевно, усього світу.
Відповідно до одного з повідомлень Reuters, під час 35-хвилинної
дискусії в кулуарах саміту G20 президенти США і РФ Б. Обама та В. Путін
обговорили питання про зусилля з подолання конфлікту, який настільки
гостро проявився у вигляді трагічних подій у Франції. «Президент Обама і
президент Путін домовилися про необхідність запуску перехідного процесу,
...який відбуватиметься за посередництва ООН за участі сирійської опозиції і
представників режиму, а також про припинення вогню», – розповів
американський чиновник.
Також інформагентство інформує, що Б. Обама на засіданні «великої
двадцятки» закликав Росію приєднатися до нових зусиль щодо ліквідації
ІДІЛ.
Інша публікація Reuters з цієї тематики показує, що президент
Європейської ради Д. Туск розкритикував дії Росії в Сирії у зв’язку з тим, що
вони призводять до збільшення потоків біженців, які захлеснули Європу,
проте заявив при цьому про важливість співпраці між США і РФ. «Саме тому
співпраця між Росією та іншими країнами, особливо Сполученими Штатами
Америки, настільки важлива в контексті кризи, пов’язаної з біженцями», –
підкреслив він.
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У подібному руслі витримана також інформація інформагентства про
намір прем’єр-міністра Великої Британії Д. Кемерона переконати В. Путіна в
тому, щоб він зосередив повітряні удари в Сирії на позиціях ІДІЛ. «Під час
розмови, яку я хочу провести з В. Путіним, я збираюся сказати йому: “Є одна
річ, з якою ми всі згодні: і безпека Росії, і безпека Великої Британії
зміцниться, якщо ми знищимо ІДІЛ. Це те, на чому ми повинні
сконцентруватися”».
Журналісти американської агенції CNN намагалися дати експертну
оцінку кривавих подій у Парижі.
Експерт з Лондона в прямому включенні заявив про те, що терористи
«Ісламської держави» могли мати своїх послідовників у Європі. Він
наголосив на тому, що тепер бойовики концентрують свою увагу саме на
Європі, а не на Сирії, що становить загрозу для європейців. Як висновок він
заявив про необхідність перегляду міжнародних угод і рівня безпеки у
Європі, зокрема умов Шенгенського договору.
У вашингтонській студії відбулася розмова чотирьох експертів не лише
про теракти в Парижі, а й про становище Сирії та загальні тенденції
поширення тероризму. Насамперед було сказано про необхідність рішучих
дій. «“Ісламська держава” існує майже рік, проте досі ніхто не почав рішучих
дій для розв’язання проблеми. Теж саме стосується й режиму Асада. Тому
чорна п’ятниця 13 листопада повинна стати сигналом для пробудження
міжнародної спільноти».
Питання об’єднання світових лідерів заради спільної безпеки,
відкинувши політичні розбіжності, стало центральним і на російському
Russia Today. Щоправда, тут головний акцент було зроблено на ролі Росії в
боротьбі з «Ісламською державою», яка демонструвалася на прикладі заяв
російських учасників саміту G20 у Туреччині. Russia Today показала уривок з
промови В. Путіна, де він говорить про необхідність об’єднання зусиль для
боротьби зі спільним ворогом. Крім того, у сюжеті також присутній коментар
голови російського МЗС С. Лаврова про те, що світова спільнота повинна
відкинути свої упередження і сфокусуватися на створенні спільного
антитерористичного фронту. Далі журналіст говорить, що таку позицію
підтримують й інші політичні лідери, зокрема Д. Туск, Д. Керрі, Д. Кемерон.
Таким чином, послідовність розповіді може змусити деяких глядачів
подумати, що пропозиція про спільну боротьбу вперше пролунала з боку
російської сторони, а всі інші лише підтримали.
Порівнявши ці три міжнародні інформагенції, можна зробити висновок,
що всі вони так чи інакше розповіли про необхідність створення єдиного
фронту в боротьбі з тероризмом, щоправда, по-різному розставивши акценти
щодо осмислення кривавих події в Парижі. Якщо Reuters наголосила на
світовому сприйнятті цієї трагедії, то CNN сфокусувала свою увагу на
думках експертів. Russia Today, натомість, спробувала наголосити, наскільки
важливу роль відіграє Росія та її союзники у вирішенні конфлікту в Сирії та
боротьбі з ІДІЛ.
«Теракти в Парижі створили тактичну можливість для Путіна», –
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підкреслює
The
Washington
Post
в
редакційному
коментарі
(http://www.newsru.ua/press/19nov2015/rus_syria_france.html).
Два
місяці
російський правитель намагався переконати арабські й західні країни
приєднатися до того, що він називає альянсом проти «Ісламської держави»,
хоча російські зусилля здебільшого спрямовані проти сирійських повстанців.
Тепер, після терактів у Парижі, Ф. Олланд раптово звернувся до ідеї великого
альянсу. Кремлю це вигідно: альянс може означати зняття європейських
санкцій, термін дії яких закінчується в січні (якщо їх не продовжать), і дозвіл
Росії обговорювати майбутнє Сирії і, можливо, України, пише видання.
Росія мало що може запропонувати очолюваній США коаліції у
воєнному плані, вважає видання. Наступ під керівництвом Росії не вразив
військових аналітиків. Підтримка ж В. Путіним режиму Б. Асада – одна з
найбільших перешкод для перемоги над джихадистами.
В. Путін відправив свого міністра закордонних справ на переговори
щодо Сирії у Відні в минулі вихідні, але Москва й Тегеран продовжують
наполягати на умовах, які залишають Б. Асада при владі на 18 місяців або
навіть довше. «Єдиний продуктивний внесок, який може зробити Путін у
рамках антиіділівської коаліції, – це зміна його позиції та використання
впливу Росії, щоб домогтися відходу Б. Асада і припинити атаки на
підтримувані Заходом сили. Якщо цього не буде, альянс з Росією може стати
небезпечним помилковим кроком для США і Франції», – застерігає газета.
Оглядач The Washington Times Г. Тейлор пише, що координація дій Росії
і Франції проти ІДІЛ «наводить на думку, що Росія, можливо, навіть жадає
грати набагато більш активну й помітну роль у надто повільній кампанії під
керівництвом США, спрямованій на стримування екстремістів». Однак
аналітики застерігають: цілком імовірно, Москва виставить свої жорсткі
умови тісного співробітництва.
Питання про координацію дій проти ІДІЛ залежить і від того, чи
дозволять США В. Путіну залишити Б. Асада при владі. Крім того, Москва
може спробувати пов’язати сирійську кампанію з поступками стосовно
України.
Мабуть, європейські лідери схвалюють розширення ролі Росії в Сирії.
Тим часом адміністрація Б. Обами запевняє, що рішення про те, чи
пом’якшувати антиросійські санкції, ухвалюватимуть незалежно від
військових дій Росії на Близькому Сході. «Ми чітко розмежовуємо тему
України і дії Росії в Сирії», – сказав газеті неназваний американський
чиновник.
Отже, терористичні атаки в Парижі стали певним шансом для В. Путіна
знову повернутися до вищої ліги глобального політичного бомонду. Загрози
Європі можуть змусити європейських політиків звернути увагу на
пропозицію В. Путіна разом боротися з бойовиками ІДІЛ. Не виключено
навіть, що Росія може свідомо провокувати бойовиків цієї терористичної
організації здійснити теракт на території Росії, а за потреби та сама
організувати такий теракт для того, щоб викликати співчуття світу й до себе,
показавши, що Європа, як і Росія, маючи спільні загрози, які несе світовий
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тероризм, приречені на співпрацю в цьому питанні.
Саме в цьому контексті варто розглядати зроблену 17 листопада заяву
голови ФСБ РФ О. Бортнікова про те, що аварія у Єгипті російського
пасажирського лайнера A321 сталася в результаті теракту. Як відомо, раніше
Москва всіляко затягувала розслідування обставин трагедії, очевидно для
того, щоб мати можливість обрати найбільш вигідну для себе версію.
За словами політолога, дослідника радикальних рухів у Європі
А. Шеховцова, залежно від того, яку б версію причин катастрофи літака
Airbus A321 «Когалимавіа» офіційно підтримав Кремль, він міг як отримати
шанс на покращення відносин із Заходом, так і втратити підтримку
сирійської
військової
кампанії
з
боку
росіян
(http://ukrainian.voanews.com/content/a321-versii-rosiya/3042248.html).
«З одного боку, щоб вивести Росію з міжнародної ізоляції, Москва
прагне створити об’єднаний фронт Заходу та Росії проти “міжнародного
тероризму” і таким чином розвинути успіх добре продуманих дій Москви
після терористичних нападів на США у вересні 2001 р. З цієї точки зору,
Москві буде вигідно визнати, що літак “Когалимавіа” було знищено в
результаті теракту», – пише А. Шеховцов у своєму Facebook.
Водночас визнання теракту означатиме, що Кремль дезінформував
росіян щодо безпечності для Росії військової кампанії в Сирії, зазначає
експерт. «На домашній арені Москва представляє сирійську кампанію,
покликану підвищити популярність В. Путіна, як позбавлену ризику для
самих росіян. У рамках цієї логіки, визнання факту теракту поставить під
сумнів “геніальність” сирійської кампанії Кремля», – пише А. Шеховцов.
Між тим, оприлюднення західними ЗМІ нових подробиць катастрофи
російського лайнера постійно зменшувало простір для маневру, на який
розраховував Кремль. Зокрема, Reuters повідомило про наявність у США
аудіозаписів, які вказують, що російський літак було підірвано бомбою,
пізніше France-24 поінформували, що записи переговорів у кабіні пілотів
літака підтвердили, що на борту стався вибух. Під тиском беззаперечних
фактів, а ймовірніше, з огляду на політичну кон’юнктуру, Кремль зрештою
офіційно визнав версію теракту.
Тим часом ЗМІ не виключають причетності Кремля до заохочення
терористів. Цікавою є думка про те, що одним з організаторів теракту в
Парижі була Росія, щоб відвернути увагу від України та Сирії. Більше того,
говорять про цікавий і геополітично вигідний сценарій теракту в Москві,
який дасть змогу відвести від Росії підозри, а також під прикриттям протидії
тероризму далі «нав’язувати свою гру» на міжнародній арені.
Азербайджанський журналіст Б. Манафов, що нині проживає в Далласі
(США), у виданні spektrnews.in.ua висловив думку, що за терактами в Парижі
в п’ятницю, 13 листопада, стоять Росія й особисто її президент В. Путін.
«Можете звинуватити мене в зайвому фантазерстві, але навряд чи зумієте
мене переконати у зворотному», – зазначає Б. Манафов. На його думку, ці
теракти пов’язані з розпочатою 15 листопада в Туреччині зустріччю світових
лідерів G20, де, «за розвідданими, що надійшли, В. Путіна очікував черговий
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холодний дипломатичний “душ”».
Журналіст обґрунтовує свою думку тим, що, як відомо з повідомлень
преси, жоден з великих світових лідерів не погодився на особисту зустріч з
В. Путіним у рамках саміту. При цьому, на думку Б. Манафова, «Путін до
останньої хвилини розраховував, що його приймуть на саміті “двадцятки” як
переможця в сирійському конфлікті». Невипадковим журналіст вважає і
вибір країни, де сталися теракти. «По-перше, мстивий пітерський пацан все
ще пам’ятає, як Олланд кинув його з “Містраллю”: це був оглушливий ляпас
за Крим, який продзвенів на весь світ. По-друге, президент Франції не
пропускає нагоди принизити Путіна при кожній зустрічі так званої
“четвірки” за мінськими угодами», – пише азербайджанський журналіст.
Крім того, на його думку, це також є актом помсти за карикатури
французького журналу Charlie Hebdo з приводу аварії аеробуса А321 над
Єгиптом, які «викликали бурю обурення в Держдумі».
Журналіст висловлює побоювання, що В. Путін не зупиниться і світова
спільнота, якщо вона не прийме ефективних заходів, може зіткнутися «вже із
застосуванням “брудних” ядерних або хімічних атак». «Думаю, не пройде і
пари-трійки тижнів, як світова преса отримає більш достовірні докази
причетності Москви до нового виду печерних воєн», – упевнений Б.
Манафов. На завершення своєї статті він говорить про те, що висловлені В.
Путіним співчуття на адресу Франції «прозвучали як чорний гумор»
(http://patrioty.org.ua/pomsta-za-mistrali-lyalkovod-parizkih-teraktiv-sidit-ukremli-zhurnalist).
В Анталії В. Путін намагався зміцнити свої позиції: якщо рік тому на
саміті G20 його приймали підкреслено холодно, то цього разу широко
транслювалися кадри його двосторонніх зустрічей з лідерами різних країн,
зокрема Саудівської Аравії. В. Путін зазначив, що Росія має дані про
фінансування ІДІЛ деякими членами «великої двадцятки» й незаконну
торгівлю нафтою, а також поскаржився, що Захід не ділиться інформацією з
російською стороною: «Нам бояться давати території, по яких не треба
завдавати ударів, побоюючись, що саме туди ми і будемо удари робити, що
ми всіх обдуримо».
В. Путін сподівався використати Сирію й міжнародний тероризм як
привід для виведення Росії з дипломатичної та економічної ізоляції. Однак
перелому не сталося. Президент РФ провів повноцінні переговори з
канцлером Німеччини А. Меркель. За підсумками зустрічі з британським
прем’єром
Д. Кемероном було зроблено заяву про намір спільно
боротися з міжнародним тероризмом. Коротко навіть вдалося переговорити з
президентом США
Б. Обамою, незважаючи на те, що напередодні
саміту американський Білий дім офіційно не підтверджував, що час на цю
зустріч знайдеться.
Президенти В. Путін і Б. Обама розмовляли в кулуарах саміту G-20
близько 20 хвилин і обмінялися рукостисканнями. У ЗМІ повідомляється, що
вони обговорили ситуацію в Україні та Сирії. Як повідомили в Білому домі,
Б. Обама і В. Путін нібито домовилися про необхідність проведення
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переговорів з цих питань за посередництва ООН. Однак жодних офіційних
документів або заяв з цього приводу зроблено не було.
Показово, що у Кремлі з приводу зустрічі свого президента з Б. Обамою
не квапляться святкувати тріумф. Коментуючи бесіду з американським
лідером, прес-секретар В. Путіна Д. Пєсков прямо сказав, що «помилково
думати, що можливо за 20 хвилин перевернути двосторонні відносини».
Виходить, що з одного боку, паризькі теракти, на тлі яких пройшов саміт в
Анталії, змусили західних лідерів зустрітися з Путіним як з одним із
ключових гравців по Сирії. З іншого – вони ж ще міцніше замкнули
російського лідера в «сирійської шкаралупі».
Так, зустрічі із лідерами США та країн ЄС відбулися. Але Путіну так і не
вдалося вийти за вузькі рамки обговорення «спільної боротьби з
тероризмом» і «майбутнього Башара Асада». Вийти за рамки сирійської
проблематики вдалося лише з кількома особливо близькими – у минулому –
партнерами Росії. Так, А. Меркель начебто сама заговорила з Путіним про
Україну. Щоправда, не виключено, що це було лише нагадування про те, що
Захід навряд чи зможе визнати анексію Криму, а зовсім не очікувана
Кремлем пропозиція «обміняти» Крим і Донбас на Сирію.
Окрема зустріч у рамках саміту «Великої двадцятки» була присвячена
питанню про збереження санкцій відносно РФ. Учасники зустрічі
підтвердили, що санкції повинні залишатися в силі доти, поки не будуть
повністю виконані Мінські угоди по Україні. У розмові брали участь
прем’єр-міністр Великобританії Д. Кемерон, канцлер ФРН А. Меркель,
прем’єр Італії М. Ренці і глава МЗС Франції Л. Фабіус.
Перед офіційним відкриттям президент Європейської Ради Д. Туск і
глава Єврокомісії Ж.-К. Юнкер заявили, що санкції проти Росії будуть
скасовані у разі повного виконання Мінських угод.
Проте експерти не поспішають із привітаннями на адресу України, тому
що продовження санкцій грає на руку Путіну. «Дуже небезпечно звучать тези
про те, що з Путіна знімуть санкції тільки після реалізації Мінських угод.
Мені здається, це те, чого й хотів би Путін», – говорить Р. Бортник. За його
словами, Крим уже випав за межі цього діалогу, адже Мінські угоди – це
тільки питання Донбасу, питання Криму там немає. «Якщо ми говоримо про
скасування всіх санкцій після їх виконання, коли сепаратисти отримають
фактично автономію і вплив на геополітичне життя України, що ми
отримаємо в сухому підсумку? Крим не наш, санкцій немає. Донбас в
автономному статусі під подвійним, україно-російським управлінням. Час
минув, економіка втрачена, країна втратила політичний і економічний
суверенітет. Можна буде в такому випадку констатувати, що ми були
розгромлені в цій війні», – прогнозує політолог.
Саміт G-20 в Туреччині не став проривом для В. Путіна на міжнародній
арені, упевнений політолог П. Нусс. «Порядок денний був змінений, і варто
зазначити, не з таким дипломатичним збитком для Києва, як це планувала
Москва, яка, ймовірно, і є головним замовником масштабного теракту в
Парижі в рамках глобальних стратегій», – написав П. Нусс на своїй сторінці
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у Facebook.
Короткий діалог президента РФ В. Путіна з Президентом США
Б. Обамою у холі біля кав’ярні в присутності двох перекладачів і десятка
камер, який, за визначенням П. Нусса підпадає лише під формат «обміну
думок» і аж ніяк не переговорів, вже говорить про те, що «головної мети
Путін і Кремль не досягли, а навпаки, формат продемонстрував, що США не
ведуть сепаратних переговорів з Путіним, який є головним спонсором і
мотиватором міжнародного тероризму», – вважає експерт.
«Якщо бути максимально коротким, скажу так: головною метою Путіна і
російської стратегії є зміна порядку денного на всіх міжнародних
переговорах, яка значною мірою відсуне «українське питання» на порядок
позицій, створюючи осередки напруги в інших зонах конфлікту, таких як
Сирія і Париж. Не вдалося», – підкреслює П. Нусс.
На його думку, американські партнери в черговий раз, не піддаючись на
провокації Кремля, у форматі «перекинулися словами» дали зрозуміти
Путіну, що розв’язання українсько-російської кризи і деескалація ситуації на
Сході України, виконання «мирного плану Порошенка» – одна з головних
тем повістки міжнародного діалогу. Росії не дозволять нав’язати свій
порядок, що випливає з коментарів ситуації спікерами адміністрації Б.
Обами.
«Більше того, зараз немає підстав говорити про те, що Путіну вдалося
змінити положення політичної ізоляції, так як і на цьому саміті, він не зміг
стати хедлайнером і лідером, як це було в минулі роки, до анексії Криму і
російської агресії на сході України», – пише експерт.
«Резюмуючи, я з упевненістю можу сказати, що значних результатів
саміт не дав, так як вже сьогодні порядок денний задають США і Брюссель, і
саме вони, в рамках стратегічного партнерства будуть виробляти сценарій
боротьби з тероризмом, і Росії дозволено вносити лише свої пропозиції», –
зазначив П. Нусс.
Політолог додав, що український дипломатичний корпус Адміністрації
П. Порошенка напередодні саміту, вже після паризької трагедії, провели ряд
скайп-конференцій та телефонних переговорів з багатьма лідерами Заходу, у
тому числі і через персональний контакт на рівні посольств, щоб забезпечити
стабільну позицію українського питання під часі формування порядку
денного саміту, і цієї мети ми досягли.
Найбільш несподіваним, але позитивним для України, підсумком
перебування В. Путіна на саміті G-20 в Туреччині стала пропозиція Росії
реструктурувати борг України в 3 млрд дол., дозволивши сплачувати по 1
млрд у 2016–2018 рр. – за умови гарантій за нього від влади США або ЄС,
або одного з міжнародних фінансових інститутів. Заяву про це президент
Росії зробив на підсумковій прес-конференції за результатами саміту.
«Щоб не ставити Україну в скрутне становище, ми зробили, на мій
погляд, несподівану пропозицію нашим партнерам. Ми не просто погодилися
на реструктуризацію українського боргу, а ми запропонували кращі умови,
ніж нас просив Міжнародний валютний фонд. Нас просили перенести платіж
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на наступний рік, я сказав, що ми готові на більш глибоку
реструктуризацію», – сказав В. Путін.
«Готові в цьому році не отримувати ніяких грошей, а в наступному році
отримати мільярд, у 2017 – ще мільярд, і в 2018 – ще один мільярд», – додав
президент РФ. «Ми сподіваємося, що це питання буде вирішено до початку
грудня поточного року, визначеного графіком роботи МВФ», – підкреслив
глава РФ. При цьому Путін повідомив, що Росія обговорила питання
українського боргу з главою МВФ К. Лагард, пропозицію російської сторони
було сприйнято з інтересом».
В. Путін також зазначив, що Росія завжди готова до діалогу з західними
партнерами, і якщо вони вважають, що настав час міняти відносини, то
Москва буде це вітати. «Ми ніколи не відмовлялися від добрих відносин з
нашими партнерами на сході і на заході, і ті односторонні заходи, які
обмежують взаємодію за різними напрямками, були ініційовані не нами, а
нашими партнерами. Якщо зараз наші партнери вважають, що настав час
щось змінювати у наших стосунках, то ми будемо це вітати, ми ніколи не
відмовлялися від спільної роботи і двері не закривали», – сказав В. Путін на
прес-конференції. «Мені здалося, що дійсно, у всякому разі на експертному
рівні, на рівні обговорення проблем, є очевидна зацікавленість, щоб
відновити роботу за багатьма напрямами, включаючи і економіку, і політику,
і сферу безпеки», – зазначив він.
В українському Мінфіні пропозицій російської сторонни щодо
реструктуризації боргу досі не коментують, посилаючись на те, що офіційних
пропозицій з цього приводу від РФ не отримували.
Раніше сторони займали принципові позиції з питання сплати боргу в
розмірі 3 млрд дол. Україна пригрозила оголосити урядовий мораторій на
виплату «боргу Януковича» перед РФ, якщо російська сторона не погодиться
на реструктуризацію. Водночас Кремль, погрожуючи Україні дефолтом,
вимагав повноцінної виплати по кредиту.
Р. Бортник стверджує, що В. Путін змінив точку зору з двох причин:
«Мотивація перша: я думаю, Росія чудово розуміла, що вона не отримає ці 3
млрд від України найближчим часом. Судові змагання після пропуску строку
в грудні, швидше за все, затягнулися б на багато років з неясним
результатом. Друга мотивація: це лягає в канву путінської стратегії “братніх
народів”, його роль миротворця по відношенню до України».
Експерт не виключає також, що на рішенні лідера РФ відбилися
домовленості «двадцятки» щодо ІДІЛ. «За підсумками саміту G-20 ми
фактично спостерігаємо формування великої міжнародної коаліції проти
Ісламської держави. Позитивний результат у цьому питанні Путін намагався
екстраполювати і на україно-російські відносини. Ця теза про
реструктуризацію українських боргів і прозвучала як один з елементів торгів
Путіна на цих переговорах», – зазначає політолог.
«Мета Путіна зрозуміла. У першу чергу, пропагандистсько-політична,
плюс економічна – перетворити віртуальний борг України в реальний, який
буде повертатися порційно протягом трьох років, і на західні гарантії». Р.
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Бортник називає це «геополітичної пасткою» для Б. Обами. «Якщо він
погодиться гарантувати український борг, це означатиме не тільки визнати
його існування, але й оплатити його за рахунок коштів своїх же платників
податків. Якщо не погодиться, в Росії та Україні розгорнеться істерика про
те, що Захід “злив” Україну – теж програшна ситуація», – зазначає він.
Варто було Ф. Олланду заявити про намір сформувати міжнародну
коаліцію для боротьби з ІДІЛ, як Росія підлаштувалася, щоб вписатися в цю
нову конфігурацію, пише в редакційній статті Le Monde. Для початку Москва
офіційно визнала всім відомий факт, що катастрофа російського літака над
Єгиптом стала наслідком теракту, отримавши тим самим «законну підставу»
для ведення бойових дій у Сирії, пише видання. Путін дав вказівку
російським збройним силам координувати дії в Сирії з французькою армією.
І, нарешті, Росія запропонувала на певних умовах реструктурувати 3мільярдний борг України. І хоча це рішення не пов’язане з Близьким Сходом,
воно має ключове значення для відносин Росії і Заходу, підкреслює газета
(http://www.newsru.ua/press/19nov2015/rus_syria_france.html).
Співпраця – замість суперництва – з Росією проти ІДІЛ дає Франції
більше шансів ефективно вести цю боротьбу, визнає видання. «Однак не
варто відриватися від реальності: починаючи з вересня, 80 % російських
авіаударів, за даними Пентагону, були спрямовані проти поміркованих
повстанських сил антиасадівської опозиції, – ідеться в статті. – Глибинна
причина втручання Росії в ситуацію в Сирії – це бажання Путіна повернути
свою країну у гру великих держав. Крім того, він захищає російські інтереси
в Сирії. Всі останні виступи показують: Путін залишається керівником,
зацикленим на логіці конфронтації з Заходом».
«Головне завдання Заходу в майбутньому торзі з Москвою – в обмін на
російську допомогу в боротьбі з ІДІЛ не пожертвувати своїми принципами,
виходячи з яких він підтримує Україну», – резюмує газета.
Оцінюючи українське питання в контексті саміту G-20 і терактів у
Франції, експерти відзначають, що з кожною новою зустріччю міжнародного
співтовариства українська тема все більше поступається більш глобальним
темам, таким як загроза тероризму.
Р. Бортник оцінює підсумки саміту «двадцятки» негативно відносно
конфлікту на Донбасі і проблеми Криму. І, на його думку, найближчим часом
не варто очікувати, що українське питання повернеться до світового порядку
денного. «На жаль, час і нові світові проблеми грають проти нас. Поки що
єдиним виходом України є реалізація Мінських угод. Але Мінські угоди – це
компроміс, це поступки сепаратистам», – зазначає експерт. Тому і в такому
випадку Україна опиняється не в самій виграшній позиції.
Голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» В. Фесенко
налаштований більш оптимістично. Він вважає, що українцям рано кричати
«все пропало»: так, Україна зараз не займає лідируючу позицію в порядку
денному, але про неї не забули. «Давайте не драматизувати ситуацію.
Українське питання не пішло з міжнародного порядку денного. Об’єктивно
воно відійшло на другий план ще до терактів у Парижі, і це пов’язано з цілим
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рядом причин. Дві головні причини: міграційна криза в Європі і затишшя на
Сході України», – нагадує експерт.
За словами В. Фесенка, теракти у Франції закономірно посилили увагу
до проблеми міжнародного тероризму. Але українське питання не забули і не
можуть забути. «І в РФ, і в США підтвердили, що під час короткої зустрічі
Обами і Путіна обговорювалася не тільки Сирія, але й українське питання.
Саме під час цієї зустрічі Путін зробив свою заяву з приводу поступок з
боргової проблеми. Так що говорити, що про Україну забули, що Україна
відсунута в архів не можна. Криза на Сході України не вирішена, і вона буде
залишатися в міжнародному порядку денному», – упевнений політолог.
Погоджуючись із тезою про те, що Україну списувати з рахунків і
віддавати під вплив Росії ніхто не збирається, експерти водночас
наголошують, що обсяг, якість та інтенсивність будь-якої допомоги Україні
залежатиме від критеріїв, не пов’язаних з геополітикою. Що ж стосується
питання фінансової допомоги, то вона визначатиметься якістю і надійністю
інвестиційного
клімату,
а
також
відсутністю
корупції
(http://socportal.info/2015/11/19/terakt-u-parizhi-oposeredkovani-pidsumki-dlyaukrayini.html).
Українські
експерти
також
запропонували
свої
оцінки
загальноєвропейських наслідків терористичних актів у Парижі, зокрема
кризу біженців та загрозу вільному руху осіб (http://iac.org.ua/teroristichniakti-u-parizhi-otsinka-natsionalnih-ta-mizhnarodnih-naslidkiv-chastina-2/).
Експерти єдині в думці про те, що зміщення акцентів світової уваги у бік
безпеки матиме негативні наслідки для біженців із зон конфліктів, які
намагаються знайти в державах ЄС безпечний притулок для себе. Із січня по
вересень 2015 р. у ЄС були зареєстровані понад 700 тис. біженців, а виходячи
з того, що ситуація у Лівії та Сирії – державах ключових джерел потоків
біженців – демонструє тенденцію до погіршення, слід очікувати, що їхня
кількість буде зростати. Про масштабність проблеми свідчить той факт, що
вона є ключовою на порядку денному ЄС. Цій темі було присвячено саміт на
Мальті, що завершився за один день до паризьких терактів. ЄС хоче надавати
фінансову допомогу державам Африки та Близького Сходу, щоб вони
приймали біженців назад до себе. Проте коштів для фінансування
відповідних фондів бракує. Тому міграційна криза в ЄС може провокувати
акти насильства проти біженців, як-от, приміром, підпал табору біженців у
французькому місті Кале, у ту саму ніч, коли відбулися теракти в Парижі.
Найбільший ризик полягає у тому, що серед біженців можуть бути бойовики
ІДІЛ та інших терористичних організацій. Саме це є основною загрозою для
безпеки держав ЄС.
З огляду на це Європу чекають суттєві обмеження руху осіб, а також
товарів, послуг (туристичних, наприклад), капіталу в ім’я безпеки. Особливо
це стосується країн, які вели активні дії в Сирії для боротьби з ІГІЛ. Теракти
можуть поставити під загрозу навіть Шенгенську систему, припускають
експерти, адже громадяни ЄС чекатимуть від урядів своїх держав рішучих
заходів посилення охорони не лише зовнішніх, а й внутрішніх кордонів ЄС.
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Шенгенська зона за таких умов може стати загрозою для всіх європейських
держав, тому не виключена постановка питання про її скасування. Щодо
біженців, то тут, скоріше за все, введуть серйозні обмеження та контроль або
взагалі закриють для них кордони.
Координатор Free Voice IAC О. Роговик прогнозує «кризу європейської
гостинності в політиці щодо біженців, загострення міждержавних конфліктів
щодо біженців, що поєднуватиметься з поступовою відмовою групи держав
від прийняття біженців, загальне суттєве скорочення їх прийому до Європи
та наростання стійкого всеохоплюючого ворожого ставлення до біженців у
Європі.
Утім, не всі експерти такі категоричні. Так, доцент кафедри
країнознавства і міжнародного туризму ЛНУ ім. І. Франка П. Байковський
переконаний, що Шенгенська зона, з огляду як на її символічне значення для
європейської інтеграції, так і на економічні переваги, які вона створює для
європейської економіки, не розвалиться, як дехто пророкує. Однак умови її
функціонування можуть стати жорсткішими та більш гнучкими, дозволяючи
державам-членам вводити різні обмеження.
«Багаті» держави-члени, безумовно, обмежать прийом біженців, що
змусить держави, які розташовані на зовнішніх кордонах ЄС, бути більш
жорсткими у поводженні з новими мігрантами. Загалом позиція ЄС і державчленів щодо проблеми біженців стане менш толерантною та більш
раціональною. Цьому сприятиме суспільний тиск та обурення громадськості
напливом мігрантів, які, як підтверджує приклад останніх подій у Парижі,
можуть бути потенційними терористами.
Співзасновник Центру дослідження Африки О. Мішин, зі свого боку,
запевняє, що, незважаючи на події у Парижі, Шенгенської зони не будуть
скасовувати. Причина полягає в тому, що вона є фундаментом існування ЄС.
При цьому він нагадує події 11 березня 2004 р. у Мадриді, коли «Аль-Каїда»
організувала теракти у потягах, від яких загинула 191 особа, а 2050 отримали
поранення. Проте навіть після цієї трагедії скасування Шенгену не відбулося.
Так само буде і цього разу, але ймовірно, що отримати візи для іноземних
громадян стане складніше, бо їх перевірка буде більш ретельною.
Очевидно, що вищезгадані проблеми можуть суттєво відбитися і на
українцях, які очікують на запровадження безвізового режиму з ЄС. Глава
Міжнародного центру перспективних досліджень В. Філіпчук упевнений, що
Євросоюз може посилити перевірки всіх подорожуючих у Шенгенській зоні
через
теракти
в
Парижі
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листопада
(ttp://newsradio.com.ua/2015_11_20/Bezv-zovij-rezhim-z-S-v-dkladatimetsjamaksimalno-dovgo-ekspert-4880/). Обмеження в рамках свободи пересування в
Шенгенській зоні однаково буде торкатися і українців, які нічим не будуть
відрізнятися від громадян будь-яких інших країн. Це очевидно породжує
проблему втрати мотивації прийняття рішення про запровадження
безвізового режим з Україною. Адже в той час, коли кордони закриваються,
відкривати їх для когось іншого буде не зовсім логічно.
В. Філіпчук зазначає, що питання безвізового режиму Україна – ЄС має
14

три складові. Це політична воля надати Україні безвізовий режим з боку ЄС,
технічна готовність України та безпекові виклики, які можуть бути на
перешкоді цього рішення.
Завдання для України в плані дій щодо візової лібералізації розбиті на
чотири блоки: «Безпека документів та біометріка» (передбачає впровадження
біометричних паспортів), «Міграція і притулок», «Громадський порядок і
безпека»
і
«Права
людини
та
протидія
дискримінації»
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/naskolko-ukraina-stala-blizhe-k-es-itogipervyh-dvuh-let-s-nachala-evromaydana-668930.html).
Як зазначають експерти, Україна фактично виконала своє «домашнє
завдання» з усіх чотирьох блоків. «По суті більше нічого немає. Вони (ЄС)
хвалили і те, як Україна почала контролювати кордони, і те, як видаються
документи (біометричні паспорти) та ін. Якщо і будуть якісь зауваження,
потрібно буде оперативно прореагувати, але, в принципі, їх претензії вже не
звучали останнім часом», – зауважив експерт з міжнародних питань О. Палій.
Як відомо, останнім часом основні претензії ЄС стосувалися
«пробуксовки» в питаннях боротьби з корупцією в Україні. Але минулого
тижня Верховна Рада прийняла весь необхідний пакет антикорупційних
документів. Нині він спрямований у європейські структури, якщо виникнуть
зауваження, то документи доведеться доопрацювати. Про готовність зробити
це у випадку необхідності вже заявив спікер В. Гройсман.
За великим рахунком, єдиний закон з «безвізового пакета», який поки не
прийнятий, і під який у Верховній Раді буде складно зібрати 300 голосів – це
зміни до Конституції в частині недоторканності народних депутатів і суддів
(відноситься до блоку «Громадський порядок і безпека»). Але експерти
вважають, що якщо в ЄС будуть наполягати на прийнятті документа, він буде
прийнятий.
Свій вердикт щодо перспектив безвізового режиму в ЄС повинні
оголосити 15 грудня. Утім, зважаючи на зростаючі безпекові виклики, які
значно зменшують політичну волю ЄС на запровадження безвізового режиму
з Україною, експерти припускають, що це питання буде відкладатися
максимально довго – мінімум 3−4 місяці, навіть тоді, коли Україна буде
технічно готова. І лише десь на середину весни наступного року можна буде
зрозуміти, яким буде рішення ЄС. Міністр закордонних справ України
П. Клімкін узагалі заявив, що Україна може отримати безвізовий режим з
Євросоюзом у кінці літа – початку осені 2016 р., хоча раніше в МЗС
прогнозували введення безвізового режиму на початку 2016 р.
Щодо наслідків терористичних атак у Франції для подальшої протидії
Ісламській державі та міжнародному терроризму, експерти вважають вельми
вірогідним варіант, коли активізація боротьби проти ІДІЛ буде провокувати
нову хвилю міжнародного тероризму.
Боротьба з міжнародним тероризмом, зокрема з ІД, вочевидь, отримає
нове «глобальне» дихання. На всіх рівнях буде оголошено посилення
боротьби з тероризмом та переведення цього завдання в ранг першочергових.
Більше того, найближчим часом варто очікувати безпосередню військову
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інтервенцію в країни базування ІДІЛ (Сирію, Ірак). Окрім очевидного
втручання НАТО варто очікувати і на те, що Росія теж заявить про свою
участь у миротворчій діяльності, звісно, переслідуючи власні цілі.
Загалом же терористичні атаки в Парижі можна охарактеризувати як
«виклик» для Франції та країн Заходу, «можливість» для Росії та «небезпека»
для України.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Парламент і уряд мають невідкладно знайти спільні підходи до
реформування фіскальної системи та проекту бюджету на наступний
рік. Про це заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман у середу
після завершення наради за участі профільних комітетів, Прем’єр-міністра
України й міністра фінансів для розгляду питання щодо внесення змін до
фіскальної системи та бюджету на наступний рік.
В. Гройсман назвав зустріч важливою, зазначивши, що відбувся обмін
думками щодо поглядів на податкову реформу й формування бюджету на
2016 р. «Думаю, що Прем’єр-міністр і міністр фінансів почули позицію
народних депутатів – як представників профільних комітетів, так і керівників
фракцій, і вважаю найголовнішим завданням знайти спільний підхід до
податкової реформи, до формування бюджету, до того, щоб були знайдені всі
необхідні рішення, і вони знайшли підтримку у стінах парламенту», – сказав
він.
Голова Верховної Ради зазначив, що уряд планує 2 грудня внести до
парламенту законопроекти щодо податкової реформи й бюджету, і повідомив
про досягнення домовленості «негайно об’єднати зусилля» і спільно з урядом
попрацювати над максимальним узгодженням усіх позицій до внесення
відповідних документів до Верховної Ради.
«Ми чудово усвідомлюємо, що в України є важливі завдання, які
потрібно виконати всередині країни, забезпечити соціальні виплати і
стандарти, і обговорювали ряд питань щодо стандартів освіти, охорони
здоров’я, щодо незмінності курсу на децентралізацію фінансів, і ці параметри
мають бути враховані у новому бюджеті, – сказав В. Гройсман. – Дуже
важливо, щоб Україна виконувала свої соціальні зобов’язання перед
суспільством»,
Не менш важливим керівник парламенту назвав виконання міжнародних
зобов’язань України, у тому числі в контексті співпраці з МВФ, зазначивши,
що «тут також важливо знайти правильні фахові рішення».
В. Гройсман наголосив, що податкова система має бути не
«репресивною машиною», а стимулом для розвитку економіки і створення
робочих місць, а також сталою – упродовж трьох-п’яти років необхідно
запровадити мораторій на внесення змін до неї.
Керівник парламенту наголосив, що залишається один місяць для
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системної роботи. «Цей тиждень є ключовим, оскільки сьогодні є всі
можливості, щоб уряд спільно з парламентом напрацювали спільний підхід.
Дуже важливо, щоб був діалог, і початком такого діалогу можливо вважати
сьогоднішню зустріч», – заявив він.
Відповідаючи на запитання, В. Гройсман зазначив, що Україна має
увійти у 2016 р. з новою податковою системою й новим бюджетом, але не
«під ялинку». За його словами, швидкість минулорічного ухвалення бюджету
була об’єктивно обумовлена, але нині «робота має бути більш професійною,
чіткою і злагодженою». «Українські підприємці, бізнес, економіка мають
відчути, що є незмінні правила, і ці правила дають можливість розвивати
бізнес, розвивати економіку, виготовляти якісну продукцію, виходити на нові
міжнародні ринки і таким чином забезпечити економічне зростання і
стабільність, – підкреслив він. – «Закликаю і уряд, і комітети, і керівників
фракцій і груп об’єднатися, щоб знайти спільне правильне рішення для
країни. Зараз ця ініціатива знаходиться на боці уряду, для того щоб об’єднати
депутатів, обговорити всі технічні питання і внести узгоджений проект
рішення до парламенту» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 25.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман закликає народних
депутатів на законодавчому рівні забезпечувати ліквідацію всіх форм
насилля щодо жінок.
Відкриваючи пленарне засідання парламенту 25 листопада, В. Гройсман
зазначив, що 25 листопада у світі відзначається Міжнародний день боротьби
за ліквідацію всіх форм насилля щодо жінок. «Справа кожного парламентаря
– створювати механізми, які б дозволили ліквідувати будь-які прояви
насильства проти українських жінок. Це завдання – одне з самих важливих у
нашому житті. Повага до жінки, до матері робить людину самодостатньою і
повноцінною, тому закликаю усіх бути активними у цій боротьбі», – сказав
керівник парламенту.
У цьому контексті В. Гройсман заявив, що, оскільки парламент не може
бути осторонь цього процесу, необхідно ратифікувати Стамбульську
конвенцію, і висловив сподівання, що найближчим часом уряд внесе до
Верховної Ради відповідні пропозиції.
Говорячи про роботу парламенту, його керівник також зазначив, що під
час пленарного засідання у вівторок, 24 листопада, було ухвалено ряд
важливих рішень щодо законодавчої підтримки розвитку економіки.
«Питання економіки, її зростання сьогодні є питанням номер один для нашої
країни. І це має бути пріоритетом у роботі Верховної Ради України для того,
щоб створити належні умови для розвитку бізнесу», – сказав він.
У цьому контексті В. Гройсман повідомив, що 26 листопада заплановано
розглянути ряд питань щодо дерегуляції економіки, децентралізації в частині
підтримки нових об’єднаних територіальних громад, а також закон про
державну службу.
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Голова Верховної Ради закликав депутатів до конструктивної роботи,
зазначивши, що вона має завершуватися «чітким позитивним голосуванням
за ті чи інші закони» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 25.11).
***
Парламент має на законодавчому рівні забезпечити децентралізацію
адміністративних послуг. Про це заявив Голова Верховної Ради України В.
Гройсман, відкриваючи нараду у вівторок, 24 листопада, присвячену
обговоренню питань щодо передання органам місцевого самоврядування
повноважень з надання адміністративних послуг.
В. Гройсман наголосив, що питання стосовно децентралізації
адміністративних послуг є «надзвичайно наболілим». «З 2010 по 2013 р.
центральною владою в Україні велася абсолютно чітка, усвідомлена політика
щодо централізації послуг, щодо утискання органів місцевого
самоврядування і звуження їхніх повноважень з точки зору надання послуг
на місцевому рівні», – зазначив він.
Керівник парламенту висловив переконання, що «створення центрів
адміністративних послуг з широкими повноваженнями і великим ступенем
відповідальності сприятиме задоволенню потреб людей, які мають
отримувати швидкі й доступні публічні послуги». «Такі практики в Україні
вже є, і ми маємо законодавчо підтримати цей процес», – зазначив він.
За словами В. Гройсмана, Міністерством юстиції спільно з народними
депутатами, представниками експертного середовища було напрацьовано
проекти законів, які ухвалені в першому читанні, і «зараз ми переходимо до
другого читання і остаточного ухвалення рішень».
«Мені б дуже хотілося, щоб при розгляді цього питання у четвер, як і
заплановано відповідно до порядку денного роботи на тиждень, ми змогли
ухвалити результативне рішення, делегувати повноваження на місця органам
місцевого самоврядування, – сказав він. – Це наш обов’язок – сьогодні
прийняти сучасні правильні рішення, які дозволять органам місцевого
самоврядування надавати послуги».
У заході взяли участь міністр юстиції України П. Петренко, голова
Одеської ОДА М. Саакашвілі, народні депутати, представники громадськості
та експертного середовища (РПР, Центр протидії корупції, Асоціація міст
України, Асоціація забудовників України тощо) (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.11).
***
В. Гройсман зазначив, що потрібно демонтувати стару систему
надання адміністративних послуг і побудувати нову – за європейським
зразком.
«Централізована система опирається, але треба поставити у цьому
питанні крапку, демонтувати стару систему і побудувати нову – за
європейським зразком, систему надання адміністративних послуг», – заявив
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Голова Верховної Ради України В. Гройсман, підсумовуючи результати
наради, присвяченої обговоренню питань щодо передання органам місцевого
самоврядування повноважень з надання адміністративних послуг. Він
підкреслив, що під час роботи над відповідними законопроектами «ми
намагалися зробити майбутню систему зрозумілою, досконалою і кращою
ніж та, що є сьогодні». При цьому керівник парламенту наголосив, що певні
недосконалості нової системи можна буде виправити на законодавчому рівні
відповідно до практики її застосування.
В. Гройсман звернувся до депутатських фракцій, груп і апарату
парламенту, аби законопроекти були доопрацьовані та внесені до сесійної
зали на розгляд депутатів уже в нинішній четвер (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до
Кримінального кодексу України (щодо удосконалення порядку зарахування
судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання)".
Закон передбачає зменшення строків утримання в слідчих ізоляторах
громадян, які знаходяться під слідством і судом, а також приведення у
відповідність до міжнародних стандартів умов утримання під вартою.
Документом викладено частину п'яту статті 72 Кримінального кодексу
України у новій редакції, згідно з якою "зарахування судом строку
попереднього ув'язнення у разі засудження до позбавлення волі в межах того
ж кримінального провадження, в межах якого до особи було застосовано
попереднє ув'язнення, провадиться з розрахунку один день попереднього
ув’язнення за два дні позбавлення волі".
Цей Закон підлягає застосуванню до всіх осіб, щодо яких на момент
набрання цим Законом чинності набрав чинності обвинувальний вирок,
покарання за яким не відбуто повністю.
Застосування цього Закону здійснюється за клопотанням засудженої
особи, членів її сім'ї або захисника, судами, які виносили зазначені
обвинувальні вироки, протягом двох тижнів з моменту отримання
відповідного клопотання судом, або за власною ініціативою суду.
Закон прийнято з техніко-юридичними правками.
Проект Закону зареєстровано за №3413 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до
Бюджетного
кодексу
України
щодо
зарахування
окремих
адміністративних зборів».
Законом здійснюється перерозподіл надходжень державного та місцевих
бюджетів у зв’язку з передачею органам місцевого самоврядування та
місцевим держадміністраціям повноваження з надання адміністративних
послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та
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системи надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Відповідний законопроект
зареєстровано за №2981 (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
Документом передбачено зміни до законодавчих актів, які регулюють
питання проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень, спрямовані на спрощення відповідної процедури, та
врегулювання процедурних питань, пов’язаних з передачею відповідних
повноважень органам місцевого самоврядування.
Документ ухвалено з деякими поправками, внесеними під час
обговорення. Відповідний законопроект зареєстровано за №2982 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо
децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».
Законом врегульовуються відносини, які виникають у сфері державної
реєстрації юридичних осіб, громадських формувань без статусу юридичної
особи, фізичних осіб – підприємців, статутів територіальних громад та
символіки. Прийняття Закону забезпечить, зокрема, реформування системи
надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців з метою її приведення у відповідність до
таких принципів надання адміністративних послуг, як відкритість та
прозорість, оперативність та своєчасність, раціональна мінімізація кількості
документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання
адміністративних послуг, доступність та зручність для суб’єктів звернень;
передачу органам місцевого самоврядування, місцевим держадміністраціям,
нотаріусам, банкам повноважень з надання адміністративних послуг у сфері
державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Відповідний законопроект зареєстровано за №2983 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Митного тарифу України, встановленого Законом України “Про Митний
тариф України”, щодо скасування ввізного мита на електромобілі».
Законодавчим актом встановлено нульові ставки ввізного мита на
транспортні засоби, оснащені електричними двигунами та оснащені
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виключно електричними двигунами (один чи декілька). Законопроект
зареєстровано за № 1674 (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 25.11).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
забезпечення масштабної експортної експансії українських виробників
шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування
експорту».
Законопроектом пропонується визначити:
– термінологію щодо впровадження державної підтримки експорту;
– основні засади створення державної установи з підтримки експорту
(далі – установа);
– джерела фінансування цієї установи;
– принципи, на яких ґрунтуватиметься така державна підтримка –
добровільність, відкритість, конкурентність, інтегрованість до світового
простору;
– порядок формування й діяльності органів управління установи
(наглядова рада, правління і їхні повноваження) та органів контролю
(ревізійна комісія, служба внутрішнього аудиту);
– напрями державної підтримки експорту;
– механізм забезпечення прозорості діяльності установи та можливості
громадського контролю;
– особливості діяльності установи (страхування, перестрахування,
гарантування) та обмеження в її діяльності;
– можливість участі установи в реалізації урядових програм
здешевлення вартості експортних кредитів за умови передбачення
відповідних коштів у державному бюджеті;
– порядок регулювання діяльності установи (на підставі статуту, що
затверджується Кабінетом Міністрів України, та іншого законодавства
України) тощо.
Проект закону зареєстровано за № 2142а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
статті 60 Закону України “Про господарські товариства” (щодо
зменшення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою
відповідальністю)».
Законом, зокрема, встановлюється, що загальні збори учасників
вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники
учасників), що володіють у сукупності понад 50 % голосів.
Документ містить також норму, відповідно до якої установчими
документами товариств, у статутному капіталі яких відсутня державна
частка, може бути встановлений інший відсоток голосів учасників
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(представників учасників), за умови присутності яких загальні збори
учасників вважаються повноважними.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2757 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку
державно-приватного партнерства та стимулювання інвестицій в
Україні».
Законом внесено ряд змін до Закону України «Про державно-приватне
партнерство», а також до законів «Про концесії», «Про управління об’єктами
державної власності», «Про міжнародне приватне право» та деяких інших.
Необхідність прийняття Закону обґрунтовується потребою усунення
системних недоліків чинної редакції Закону України «Про державноприватне партнерство», зокрема відсутності чіткого розмежування між
проектами, які реалізуються в межах державно-приватного партнерства,
ефективних механізмів державної підтримки тощо.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 1058 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців” щодо унеможливлення внесення змін до Єдиного
державного реєстру за підробними документами».
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 1475 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.11).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції в
агропромисловому комплексі.
Проектом (№ 2558а) пропонується скасувати або обмежити дію 22
дозвільних процедур і вимог у здійсненні господарської діяльності
сільськогосподарських підприємств, а також обмежити повноваження
окремих державних органів щодо функцій державного контролю (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.11).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до Митного кодексу України щодо створення передумов для
нової моделі ринку природного газу».
Законопроектом пропонується доповнити ст. 4 Митного кодексу новим
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п. 121, яким вводиться нове поняття – «заміщення природного газу (бекхол)»
та визначається сутність такого поняття.
Згідно з проектом, «заміщення природного газу (бекхол) – операція, під
час якої приймання-передача природного газу здійснюється шляхом
документального оформлення зустрічних потоків природного газу:
– який перебуває в суміжних газотранспортних системах, –
перевізниками-операторами газотранспортних систем України та сусідньої
країни по кожному пункту приймання-передачі газу окремо без його
переміщення трубопровідним транспортом через митний кордон України;
– який надходить до газотранспортної системі та/або перебуває у
газосховищах України, у тому числі під митним контролем, – перевізникомоператором газотранспортної системи України та оператором газосховища
без його фізичного закачування в газосховище (відбору з газосховища)».
Проектом також передбачається визначити особливості митного
контролю та митного оформлення операцій із заміщення природного газу
(бекхолу), а саме положення про те, що під час здійснення заміщення
природного газу (бекхолу) облік природного газу, який переміщується через
митний кордон України трубопровідним транспортом, здійснюється на
підставі документів, які підписуються перевізниками.
Законопроект зареєстровано за № 3074 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 24.11).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Рекомендації
парламентських слухань на тему: “Роль, значення та вплив
громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики
єдності в Україні”».
Народні депутати схвалили Рекомендації зазначених парламентських
слухань.
Кабінету Міністрів України до 1 лютого 2016 р. потрібно поінформувати
Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських
слухань.
Згідно з документом, Верховній Раді рекомендовано:
– вжити заходи щодо вдосконалення законодавства у сфері державної
етнонаціональної політики: прискорити розгляд законопроекту про внесення
змін до Закону України «Про національні меншини в Україні» (нова
редакція), реєстр. № 1111 від 28.11.2014 р.; ініціювати внесення змін до
Конституції України з метою усунення термінологічної неузгодженості
понять у сфері етнонаціональної політики;
– Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин забезпечити проведення у 2017 р.
комітетських слухань про стан реалізації Стратегії захисту та інтеграції в
українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020
року;
– депутатським групам Верховної Ради України з міжпарламентських
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зв’язків із зарубіжними країнами активізувати двосторонні міждержавні
зв’язки з метою підтримки культури й самобутності, захисту прав та
інтересів українців за кордоном;
– при розробці та коригуванні документів державної правової політики
залучати до робочих груп, консультативно-дорадчих органів представників з
найбільш компетентних громадських структур;
– провести парламентські слухання з питання функціонування державної
мови та забезпечення мовних прав українців в Україні та за кордоном.
Відповідний проект Постанови зареєстровано за № 2869 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 25.11).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про проведення
парламентських слухань на тему: “Стан і перспективи забезпечення в
Україні безпеки дорожнього руху”».
Метою Постанови є створення організаційно-правових умов для
проведення парламентських слухань, необхідних для ініціювання широкого
громадського обговорення стану й перспектив забезпечення в Україні
безпеки дорожнього руху та визначення ключових завдань органів державної
влади України, місцевого самоврядування та громадянського суспільства
щодо зменшення кількості загиблих і травмованих на дорогах України.
Верховна Рада постановила 23 грудня 2015 р. провести в залі пленарних
засідань Верховної Ради України парламентські слухання на тему: «Стан і
перспективи забезпечення в Україні безпеки дорожнього руху». Проект
зареєстровано за № 3385 (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 25.11).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про проведення
парламентських слухань на тему: “Реформи галузі інформаційнокомунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору
України”».
Верховна Рада України постановила провести 3 лютого 2016 р.
парламентські слухання щодо реформ галузі інформаційно-комунікаційних
технологій і розвитку інформаційного простору України в залі пленарних
засідань Верховної Ради України.
Зокрема, згідно з Постановою, Кабінету Міністрів України потрібно до 3
січня 2016 р. підготувати й подати до Верховної Ради України необхідні
інформаційно-аналітичні матеріали щодо тематики парламентських слухань,
тиражовані для народних депутатів України, а також підготувати доповідь з
питання, що розглядатиметься на парламентських слуханнях.
Відповідний проект Постанови зареєстровано за № 3488 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 25.11).
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***
Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про державну
підтримку публікацій, наукових, освітніх та дослідницьких програм,
спрямованих на висвітлення щодо агресії Російської Федерації проти
України».
Документом, зокрема, передбачено забезпечити розроблення державної
програми підтримки публікацій, наукових, освітніх і дослідницьких програм,
спрямованих на висвітлення об’єктивної та достовірної інформації щодо
агресії Російської Федерації проти України; виділення відповідних грантів і
стипендій; закладення необхідних витрат при роботі над Державним
бюджетом України на 2016 рік.
Відповідний проект постанови зареєстровано за № 2233а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 25.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про Рекомендації
парламентських слухань на тему: “Про військово-медичну доктрину
України”».
Документом, зокрема, передбачено таке:
1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про
військово-медичну доктрину України».
2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2016 р. поінформувати
Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських
слухань, схвалених цією Постановою.
3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет
Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.
Відповідний проект Постанови зареєстровано за № 2513а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 25.11).
***
Фракция «Народный фронт» в Верховной Раде призвала совет
коалиции собраться при участии Премьер-министра А. Яценюка,
Президента П. Порошенко и спикера В. Гройсмана для обсуждения
перезагрузки правительства и плана действий коалиции на ближайшее
время. Об этом с трибуны парламента заявил лидер фракции М. Бурбак.
«Премьер-министр еще два месяца назад обращался к вам с
предложением предложить свои кандидатуры от каждой фракции для
переформатирования и усиления Кабмина. Но никаких предложений не
было. Поэтому “Народный фронт” еще раз предлагает фракциям
парламентской коалиции предложить свои кандидатуры. Мы предлагаем...
откровенно обсудить перезагрузки правительства и план действий коалиции
на ближайшее время. У Президента, Премьера, Председателя Верховной
Рады и коалиции должно быть общее видение актуальных изменений, в
частности, в области образования, здравоохранения, налоговой реформы.
Также мы должны согласовать шаги для продолжения финансовой помощи
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со стороны МВФ», – сказал лидер фракции НФ.
При этом он подчеркнул, что фракция «Народный фронт» не поддержит
никакой другой кандидатуры на должность Премьер-министра, кроме А.
Яценюка. «А. Яценюк – единственный из премьеров сознательно
пожертвовал своим рейтингом и шел на непопулярные шаги. Его работу
высоко оценили международные финансовые институты, наши европейские
и американские партнеры. Украина смогла избежать банкротства и выстоять
в крайне тяжелой ситуации агрессии со стороны России, – пояснил М.
Бурбак. – Правительство во главе с А. Яценюком работает в самых сложных
условиях за все годы независимости. Это первое правительство, одолевшее
монополию
России
на
поставки
энергоресурсов,
укротившее
многомиллиардные аппетиты олигархов, максимально приблизившее наших
граждан к безвизовому режиму со странами ЕС. При этом обеспечивается
армия, выплачиваются все социальные выплаты и находятся ресурсы для их
постепенного увеличения».
Он отметил также, что разговоры об отставке правительства, призывы к
досрочным парламентским и президентским выборам – это план
антиукраинских сил. «Они устроили массированную информационную атаку
против Премьер-министра А. Яценюка, Президента П. Порошенко и их
команд. Эти потуги финансируются олигархами, в том числе российскими. А
на подтанцовках у них, к сожалению, некоторые депутаты из коалиции», –
заявил М. Бурбак.
Напомним, что А. Яценюк 11 декабря придет в Верховную Раду с
отчетом о работе правительства за год, в течение которого он имел
иммунитет от отставки (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 24.11).
***
Во фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде создана
внутрифракционная
депутатская
группа
«Антикоррупционная
платформа», члены которой поставили перед собой задачу бороться с
проявлениями коррупции в парламенте. Об этом заявил народный депутат
М.
Найем
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3594576-15-nardepovfraktsyy-bpp-obedynylys-v-antykorruptsyonnuui-platformu).
«Пятнадцать народных депутатов фракции БПП объединились в
“Антикоррупционную платформу”, главной задачей которой будет
противодействие коррупции в парламенте и парламентский контроль за
деятельностью исполнительной власти. Мы договорились согласовывать
свои позиции по вопросам повестки дня работы парламента, по кадровым
вопросам», – написал он на своей странице в Facebook во вторник.
По словам нардепа, для противодействия коррупции «просто кричать не
эффективно и не имеет смысла». «Мы решили создать свою точку опоры,
свой круг людей, общие усилия которых могут принести куда больше
пользы, чем одиночные крики, публикации и демарши», – написал М. Найем.
Временными координаторами депутатского объединения выбраны В.
Чумак и М. Найем.
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Среди депутатов, которые вошли в группу помимо них, – С. Лещенко,
С. Залищук, Е. Фирсов, О. Червакова, П. Ризаненко, И. Климпуш-Цинцадзе,
Н. Новак, В. Голуб и др. (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 25.11).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко прибув з дводенним робочим візитом до
Королівства Нідерланди.
У м. Гаага відбудеться аудієнція глави держави у короля Нідерландів
Віллєма-Александра. Також заплановані зустрічі з прем’єр-міністром
Нідерландів М. Рютте, головою Нижньої палати парламенту Нідерландів А.
ван Мільтенбург та президентом Верхньої палати (Сенату) парламенту
Нідерландів А. Брукерс-Кноль.
27 листопада Президент зустрінеться з керівництвом провідних
нідерландських компаній та виступить у Лейденському університеті
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 26.11).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
Президентом Європейської комісії Ж.-К. Юнкером.
Глава держави поінформував президента Єврокомісії про актуальний
розвиток ситуації на Донбасі.
Сторони висловили стурбованість у зв’язку із зростанням кількості
провокацій з боку бойовиків і закликали до неухильного виконання мінських
домовленостей.
Президент України наголосив на важливості збереження солідарності та
єдності Європейського Союзу в питанні санкцій щодо Росії до відновлення
територіальної цілісності України, включно з Кримом.
Президент Єврокомісії привітав затвердження ряду законів у сфері
боротьби з корупцією та протидії дискримінації і висловив надію на
позитивну оцінку прогресу України на шляху до безвізового режиму з ЄС.
Співрозмовники обговорили поглиблення економічної інтеграції між
Україною і ЄС, зокрема в контексті вступу в дію з 1 січня 2016 р. зони
вільної торгівлі.
Президент Європейської комісії запевнив, що для Європейського Союзу
українське питання незмінно залишається одним з найпріоритетніших.
Президенти П. Порошенко і Ж.-К. Юнкер домовилися зустрітися 30
листопада в Парижі під час Міжнародної конференції з питань змін клімату
«Париж. Клімат-2015» (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 24.11).
***
Президент України провів зустріч з генеральним секретарем
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Міжнародної організації регуляторів ринків цінних паперів (IOSCO) Д.
Райтом, який перебуває в Україні з робочим візитом.
Глава держави відзначив важливість розвитку ринку капіталу в Україні
й подякував Д. Райту за його координацію та консультаційну допомогу.
Президент підкреслив зростаючу роль Національної комісії з цінних
паперів і фондового ринку в Україні для розвитку економіки. «Приєднання
Комісії з цінних паперів України до Міжнародної організації регуляторів
ринків цінних паперів – надзвичайно важливий крок для розвитку ринку
капіталу в Україні», – наголосив Президент.
Глава держави підкреслив важливість адаптації українського
законодавства до глобальних вимог і повідомив, що найближчим часом
виступить з відповідними законодавчими ініціативами для посилення
незалежності регулятора ринку цінних паперів і розвитку цього ринку в
цілому.
За словами Президента, підписаний меморандум про взаєморозуміння
щодо консультування та співробітництва і обміну інформацією, а також
прийняття законодавчих змін дадуть змогу забезпечити взаємодію для
ефективного регулювання ринку цінних паперів, зокрема для виявлення
практики зловживань, яка залишилася в спадок від попередньої корумпованої
влади.
Президент зазначив, що розвиток ринку капіталу сприятиме
покращенню інвестиційного клімату в Україні разом з посиленням протидії
корупції і створенням системи незалежного правосуддя.
Генеральний секретар IOSCO відзначив, що приємно вражений
загальною проєвропейською атмосферою та готовністю української влади до
впровадження рішучих реформ. Голосування закону про ринок цінних
паперів і приєднання України до Міжнародної організації комісій з цінних
паперів є важливим тестом на шляху реформ ринку капіталу, і IOSCO всіляко
підтримуватиме Україну на цьому шляху, запевнив її керівник. «Цей закон
дозволить створити незалежний орган-регулятор, який дозволить в
майбутньому створити потужний ринок капіталу у вашій країні, зміцнити
економіку, в результаті чого виграють усі українці», – сказав Д. Райт.
У зустрічі також взяли участь заступник глави Адміністрації Президента
України О. Данилюк і голова Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку України Т. Хромаєв (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 24.11).
***
Президент України своїм Указом нагородив високими державними
нагородами військових, які загинули, захищаючи незалежність та
територіальну цілісність України.
Серед нагороджених - 14 військовослужбовців Збройних cил України,
четверо - представники Міністерства внутрішніх справ та двоє
прикордонників.
Нагороди знайшли своїх героїв лише зараз у зв'язку зі складністю
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опізнання тіл загиблих.
Більша частина нагороджених - це воїни, які загинули під час розстрілу
терористами та окупантами українських підрозділів під Іловайськом.
Серед нагороджених є також герої, які захищали Донецький аеропорт,
селище Піски та Спартак восени 2014 та взимку 2015 рр. Двоє з них віддали
своє життя, захищаючи Україну поблизу населеного пункту Майорське
Донецької області у серпні 2015 р.
Кілька нагороджених загинули в боях на території Луганської області
поблизу населеного пункту Побєда Новоайдарського району (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 26.11).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон України «Про
ратифікацію Протоколу про внесення змін до Марракеської угоди про
заснування Світової організації торгівлі».
Документ № 745-VIII прийнятий Верховною Радою України 4 листопада
поточного року.
Імплементація міжнародного договору забезпечує підвищення
прозорості й ефективності операцій державних органів, збільшення
торговельних потоків, державних доходів і прямих іноземних інвестицій,
зменшення часу та вартості митного контролю, зниження рівня корупції,
розширення співпраці між учасниками приватного й державного секторів,
поліпшення розвитку малого та середнього бізнесу.
Ратифікація Україною Протоколу та запровадження в подальшому
положень Угоди покращить позиції Української держави в згаданому та
інших відповідних рейтингах, пов’язаних з легкістю ведення бізнесу, а також
надасть позитивний сигнал для учасників міжнародної торгівлі й
інвестиційної спільноти про створення Україною ефективного і прозорого
торговельного середовища зі зменшенням корупційної практики. При цьому
реалізація положень Угоди сприятиме активнішій інтеграції України з ЄС.
Протокол набере чинності після виконання внутрішньодержавних
ратифікаційних процедур двома третинами членів СОТ (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 24.11).
***
Президент підписав Закон України № 735-VІІІ «Про внесення змін до
Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту” щодо виплати одноразової грошової допомоги волонтерам,
добровольцям, які захищають незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України, та членам сімей загиблих» (назва
документа – за першоджерелом), прийнятий Верховною Радою України 3
листопада 2015 р.
Закон передбачає надання безпосереднім учасникам АТО, які є
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добровольцями, волонтерами, та іншим особам, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одноразової грошової допомоги в
розмірах, визначених підпунктом «б» п. 1 ст. 16-2 Закону України «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (назва
документа – за першоджерелом), а саме 250-кратного прожиткового
мінімуму, встановленого Законом для працездатних осіб, у разі встановлення
інвалідності І групи; 200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого
Законом для працездатних осіб, у разі встановлення інвалідності II групи;
150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого Законом для
працездатних осіб, у разі встановлення інвалідності III групи.
У разі смерті зазначених вище осіб члени їхніх сімей, за Законом, мають
отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 500-кратного
прожиткового мінімуму.
Відповідно до Прикінцевих положень Закону, зазначені вище положення
поширюються на осіб, які визнані інвалідами, членів сімей осіб, які загинули
(померли) до набрання чинності цим Законом.
Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 24.11).
***
24 листопада Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з
головою Комісії у закордонних справах Національних зборів Франції Е.
Гігу.
А. Яценюк висловив найглибші співчуття у зв’язку з терористичними
актами в Парижі. Він високо оцінив зусилля президента Франції Ф. Олланда
та французького уряду, «аби побороти тероризм та знищити тих, хто
здійснив цей жахливий злочин».
«Розуміємо, що ваша нація постала перед серйозними проблемами. І
увесь світ постав перед серйозними проблемами. Так само ми розуміємо, що
Росія незаконно анексувала Крим й відправила своїх маріонеток і свою армію
в Україну, – підкреслив глава уряду України. – Ми в дуже складній ситуації,
тож для нас всіх дуже важливо залишатися об’єднаними».
Під час бесіди співрозмовники також обговорили питання мирного
врегулювання на Сході України, порушення російськими бойовиками
режиму припинення вогню й мінських домовленостей у цілому.
Окремо під час бесіди йшлося про актуальні питання українськофранцузького
співробітництва,
економічної
взаємодії,
перебіг
внутрішньодержавних перетворень в Україні (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 24.11).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до віце-прем’єрміністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Г. Зубка розібратися зі зволіканням у
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використанні регіонами коштів державного фонду регіонального
розвитку та капітальних видатків.
А. Яценюк наголосив, що уряд «пішов назустріч органам місцевого
самоврядування і щодо розподілення коштів державного фонду
регіонального розвитку, і при фінансуванні капітальних видатків».
Загалом регіонам було виділено 5 млрд грн.
Водночас, за словами глави уряду, надходить інформація, що ці кошти
«дуже погано використовуються»: «Уряд дав гроші, а по окремих об’єктах
будівництво затягується. Гроші є, чого не було останніх років п’ять, але вони
не використовуються».
Глава уряду також наголосив на незадовільній ситуації щодо подання
інвестиційних проектів на 2016 р.: «Відповідно до норми Бюджетного
кодексу, ми повинні отримати інвестиційні проекти, щоб передбачити їх у
законі про державний бюджет».
Органи місцевого самоврядування, зазначив він, звернулися на місяць
продовжити термін подачі інвестиційних проектів: «Ми його продовжили до
25 листопада, якраз до сьогоднішнього дня. Але щось я не побачив великої
кількості інвестиційних проектів. Тобто кажуть: гроші дайте, а під що
конкретно – пропозицій немає».
А. Яценюк підкреслив, що уряд провів децентралізацію, «щоб дати
додатковий фінансовий ресурс і щоб люди несли відповідальність»: «Ми
відмовилися від того, щоби в Києві ділили, яку вулицю, школу чи лікарню
ремонтувати. Віддали на місця. У результаті сталося так: і гроші є, і готові
виділити ці гроші, тільки проектів немає».
А. Яценюк звернувся до віце-прем’єр-міністра, міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Г. Зубка
провести селекторну нараду з керівниками областей та міст щодо зволікання
у використанні регіонами коштів державного фонду регіонального розвитку
та капітальних видатків «і розібратися конкретно, по яких об’єктах іде
зволікання і чому» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
25.11).
***
Уряд України пропонує створити торговельні представництва в
Брюсселі, Вашингтоні, Китаї, Єгипті, Німеччині, Польщі, Швейцарії та
Туреччині, заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні Кабінету
Міністрів у середу, 25 листопада.
А. Яценюк нагадав, що 1 січня 2016 р. набирає чинності Угода про зону
вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.
Уряд «очікує на введення Росією економічного ембарго проти України»,
підкреслив він і наголосив, що «на кожне таке російське рішення буде
відповідне українське рішення».
«Ми очікуємо, що з 1 січня внаслідок запроваджених Росією обмежень
український експорт зменшиться на 600 млн дол. Але у нас відкриваються
нові можливості в першу чергу завдяки Угоді про зону вільної торгівлі з
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Європейським Союзом», – сказав глава уряду.
Аби розвивати український експорт, дати можливість диверсифікувати
ринки та наростити постачання якісної та конкурентної української продукції
за кордон, наголосив А. Яценюк, уряд ініціює створення восьми
торговельних представництв України у Брюсселі, Вашингтоні, Китаї, Єгипті,
Німеччині, Польщі, Швейцарії та Туреччині. «Відповідно до законодавства,
це є компетенцією Президента України, і я переконаний, що Президент
України підтримає ініціативу уряду», – наголосив А. Яценюк.
Глава уряду повідомив, що наступного тижня урядовці проведуть
зустріч з найбільшими українськими експортерами: «На цій зустрічі буде
обговорюватися конкретний план дій про те, яким чином розширювати
географію українського експорту і як підтримувати українських експортерів
в тому, щоб вони нарощували обсяги своєї продукції» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 25.11).
***
Урядом України прийнято рішення доручити НАК «Нафтогаз
України» зупинити придбання російського газу. Про це повідомив Прем’єрміністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 25 листопада.
«Вони (Російська Федерація. – Прим. ред.) переплутали. Це не вони нам
не постачають газ, це ми у них не купуємо газ», – сказав А. Яценюк.
Глава уряду підкреслив, що це рішення прийнято в першу чергу в
зв’язку з тим, що «цінові пропозиції, які надійшли від наших європейських
партнерів, набагато кращі, ніж пропозиції від східного сусіда».
А. Яценюк наголосив, що загальний обсяг споживання газу в Україні
вже нині зменшився на 20 %: «Це ще раз підтверджує, що програма уряду
країни по реформі енергетичного сектору, по запровадженню субсидій,
встановленню обґрунтованих тарифів і енергоефективності є ефективною. Це
єдино правильний шлях для того, щоб, з одного боку, позбутися від
російської газової залежності, а з іншого – зменшити споживання газу,
витрачати менше коштів на придбання російського газу, і протягом десяти
років зробити Україну повністю енергонезалежною державою» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 25.11).
***
«Сподіваюся, що завтра Верховна Рада України повернеться до всіх
законів щодо приватизації і дасть можливість уряду провести чесну та
прозору приватизацію, прибрати будь-які політичні впливи на державні
компанії та дати можливість створювати робочі місця та залучати
іноземних інвесторів», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на
засіданні уряду в середу, 25 листопада.
Глава уряду нагадав, що 24 листопада Верховна Рада України вкотре не
ухвалила пакет законодавства щодо чесної, прозорої та конкурентної
приватизації.
А. Яценюк звернувся до парламенту: «Державні компанії повинні
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перестати бути годувальницею політичних сил. І єдиний правильний шлях
щодо управління такими компаніями – це приватизація на прозорих і
конкурентних умовах із залученням у першу чергу іноземного інвестора».
Він наголосив, що за останні 20 місяців уряду вдалося не допустити
жодної тіньової приватизації: «Але уряд звертається до парламенту з тим,
щоб провести прозору та конкурентну приватизацію. І для цього необхідно
прийняти закони, які протягом року не приймаються в стінах українського
парламенту».
Ці закони, підкреслив глава уряду, дадуть змогу об’єктивно та
економічно обґрунтовано оцінити вартість об’єкта приватизації, залучати при
приватизації іноземних радників, «щоб прибрати будь-який політичний
вплив на процеси приватизації в Україні»: «Це закони, які переслідують одну
мету в процесі приватизації: той, хто дає більше грошей, має реальну
можливість для управління державними компаніями, які будуть
приватизовуватися, і хоче збільшити робочі місця та підтримати українську
економіку, – той стане переможцем аукціону по придбанню об’єкта
приватизації. А не той, у кого більша чи менша фракція чи кількість
депутатів
у
Верховній
Раді
України»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 25.11).
***
Повинна бути ухвалена та податкова реформа, яка відповідає як
інтересам підприємців, так і інтересам усіх громадян України.
Податкова реформа, запропонована урядом України, і є найкращою базою
для збалансування як бюджету, так і економічних інтересів підприємств,
підкреслив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу,
25 листопада.
«З одного боку, йде ослаблення для бізнесу, а з іншого – держава
зобов’язана забезпечити фінансування армії, всіх соціальних виплат,
публічного сектора, капітального будівництва», – наголосив він.
Уряд виступає за проведення найбільш радикальних реформ, підкреслив
він: «Тільки ми не на словах, ми на ділі їх робимо. Ми за цих 20 місяців
зробили такі радикальні реформи, які окремі країни-члени Європейського
Союзу до сьогоднішнього дня не змогли зробити. Але зупинятися сьогодні не
можна. Навпаки, треба пришвидшувати ці кроки. Як би кому з політиків не
хотілося далі боротися за свій політичний рейтинг, ми далі будемо боротися
виключно за рейтинг країни.
Тому бюджет буде прийнятий той, який відповідає нашим
домовленостям і тим критеріям, які визначені Міжнародним валютним
фондом, – це збалансований бюджет».
А. Яценюк також наголосив на необхідності ухвалення в парламенті
пакету законодавства, запропонованого Міністерством фінансів України:
«Він спрямований на відновлення стабільності банківського сектора,
відновлення кредитування і діяльності компаній». Зокрема, він назвав
правильним підходом ініціативу Мінфіну щодо реструктуризації валютних
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іпотечних позик громадянам, які взяли кредити для придбання власного
житла: «Громадянам, які взяли кредити, отримали серйозне боргове
навантаження через російську військову агресію, внаслідок чого ми втратили
п’яту частину економіки країни».
Законопроекти, які стосуються зменшення боргового навантаження на
підприємства, за словами А. Яценюка, дадуть можливість «не закривати
підприємства, а, навпаки, відновити економічний ріст, створити додаткові
робочі місця, зберегти чинні робочі місця, збільшити обсяги виробництва, а
відповідно збільшити податки».
«Ті політикани, які сьогодні дуже багато розповідають про реформи, не
мають ні найменшого ні економічного, ні політичного уявлення про те, як
працює економіка і в яких умовах Україна 21 місяць встояла», – підкреслив
він.
А. Яценюк наголосив, що протягом останнього 21 місяця уряд у
надзвичайно складних умовах «втримує економіку, не допустивши дефолту,
працюючи з нашими партнерами у Міжнародному валютному фонді,
Світовому банку і з нашими партнерами з “великої сімки” та Європейського
Союзу в цілому».
«Те, що ми провели боргову операцію по реструктуризації боргів, двічі
отримали транш Міжнародного валютного фонду, вчасно платимо заробітні
платні і пенсії, збільшили фінансування військового бюджету до більш ніж 5
% ВВП, – історичної цифри за всю історію України, – що у нас немає жодної
заборгованості по жодному соціальному платежу, – це є досягнення
фінансового сектора», – підкреслив глава уряду.
Урядові законопроекти, наголосив він, необхідно ухвалити в парламенті
до кінця грудня: «Грудень буде дуже інтенсивний як для уряду, так і для
парламенту та Президента України, у необхідності подальшого проведення
справжніх реформ, які ми робимо протягом останніх 20 місяців» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 25.11).
***
Кабінет Міністрів України затвердив пакет законопроектів для
підтримки громадян і підприємств, які брали кредити у валюті,
включаючи проект закону «Про фінансову реструктуризацію» та «Про
реструктуризацію зобов’язань громадян України за кредитами в
іноземній валюті, що отримані на придбання єдиного житла (іпотечні
кредити)», що були розроблені Міністерством фінансів спільно з
Національним банком України та Незалежною асоціацією банків
України.
Міністерство фінансів активно працює над відновленням економічного
зростання України задля чого здійснює рішучі кроки для відновлення
кредитування економіки України та розв’язання проблем боргового
навантаження на громадян і підприємства України.
Одна з проблем, що стоїть на заваді відновлення активного
економічного зростання України, – це проблема фактичної недоступності
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кредитування в економіці, що відбувається через велику кількість
проблемних кредитів, що ускладнюють банкам надання нових кредитів. Інша
сторона тієї ж проблеми – це надмірне боргове навантаження на
підприємства та громадян, що утворилося внаслідок економічної кризи,
закриття зовнішніх ринків чи девальвації гривні.
Зокрема, однією з головних проблем для багатьох українських родин є
валютні іпотечні кредити, взяті ще до кризи 2008 р. Значною ж проблемою
для багатьох життєздатних у цілому підприємств, які є сумлінними
позичальниками, є поточна криза ліквідності та неспроможність сплачувати
по існуючих боргах чи брати нові запозичення, унаслідок чого багато з них
стоять на межі банкрутства, що загрожує втратою робочих місць і
подальшим погіршенням ситуації в економіці.
Саме тому Міністерство фінансів разом з Національним банком
наполегливо шукало шляхи для того, аби вирішити проблеми проблемних
кредитів громадян і бізнесів. 25 листопада на засіданні уряду міністр
фінансів Н. Яресько презентувала законопроекти, що дають змогу ефективно
вирішити всі ці проблеми.
Презентуючи проект закону «Про реструктуризацію зобов’язань
громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані на
придбання єдиного житла (іпотечні кредити)» на засіданні уряду, Н. Яресько
підкреслила, що цей законопроект дасть можливість у справедливій манері
вирішити проблему валютних іпотечних позик для найменш захищених
громадян.
«Ми вважаємо, що валютні кредити потрібно реструктуризувати лише
тим громадянам, які брали їх на придбання власного житла, та, які, як
наслідок, через неспроможність сплатити кредит можуть залишитися без
єдиного свого помешкання. Лише це буде справедливим по відношенню до
решти громадян нашої країни, більшість з яких не брали кредитів, а жили за
власними коштами», – зазначила з цього приводу Н. Яресько.
Кількість родин, які матимуть право на реструктуризацію валютних
іпотечних кредитів, становить приблизно 37 000 на загальну суму понад 20
млрд грн. При цьому ухвалений законопроект не несе загроз для банківської
системи: його погоджено з 19 найбільшими банками України, що володіють
75 % активів у банківській системі.
Ще один проект закону, презентований на засіданні Кабінету Міністрів,
– ПЗУ «Про фінансову реструктуризацію» – було підготовлено з метою
розв’язати проблему надмірного боргового навантаження для життєздатних
підприємств, і за рахунок цього повернути їх до економічної активності, а
також забезпечити пожвавлення банківського кредитування. «Підхід,
закладений в законопроекті, дасть можливість підприємствам, які мають
ефективну та потенційно успішну бізнес-модель, вирішити проблему
платоспроможності, уникнути ризику банкрутства, і таким чином
повернутися до зростання», – зазначила з цього приводу Н. Яресько.
Водночас розроблений закон не є механізмом уникнення від сплати за
кредитами. З метою уникнення зловживань або маніпулювання процесом
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фінансової реструктуризації пов’язані особи підприємства-боржника будуть
позбавлені можливості впливу на процес. Нежиттєздатні підприємства також
не зможуть ним скористатися.
Наступного тижня пакет законопроектів буде подано на розгляд та
обговорення
до
Верховної
Ради
України
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 25.11).
***
Міністерство інфраструктури розробило проект нового порту, що
спеціалізуватиметься на рейдовій перевалці вантажів. Він буде
розташований в районі Дніпро-Бузького лиману.
За словами першого заступника міністра інфраструктури В.
Шульмейстера, схема роботи нового порту буде такою: вантажі малими
партіями малотоннажним флотом спускаються в море, а на рейді нового
порту перевалюються на великий морський тоннаж. «Новий порт дозволить
приймати великовантажні судна типу “панамакс”, “постпанамакс” і навіть
“кепсайз” (до 100 000 т). Важливо, що вантаж, що надходить з річки, взагалі
не заходить у звичайний морський порт, а відразу потрапляє на рейдову
перевалку. Це економить власнику вантажів і час, і гроші», – зазначив В.
Шульмейстер.
Рейдова перевалка стане стимулом для розвитку вантажного
судноплавства на р. Дніпро, дасть імпульс реанімації кораблебудування в
Україні та збільшить експортні можливості країни з перевалки вантажів.
З огляду на близьке розташування заповідних морських акваторій,
перелік вантажів, що будуть перевалюватись у новому порту, обмежений
зерном, металом, контейнерами та насипними вантажами, нешкідливими для
оточуючого середовища.
Проект перебуває на внутрішньому узгодженні в Міністерстві
інфраструктури. Подальшими кроками буде його узгодження в Кабміні,
відведення акваторії та створення ще одного філіалу Адміністрації морських
портів України. Також буде організований технологічний ланцюг, що
складається із суден змішаного плавання, буксирів, допоміжних суден і місць
їх базування та відстою. Очікується, що інвестиції держави в проект
сягатимуть до 33 млн грн. За планом, новий порт почне працювати влітку
2016 р. (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 25.11).
***
25 листопада під час засідання Кабінету Міністрів України
Міністерство інформаційної політики України представило детальну
презентацію щодо відновлення українського мовлення на Сході України.
Міністр інформаційної політики України Ю. Стець сказав: «МІП
докладає серйозних зусиль у напрямі відновлення українського мовлення по
всій території України, зокрема, у зоні АТО».
Під час презентації, яку представляв заступник міністра, керівник
апарату А. Біденко, озвучено кількість введених в експлуатацію передавачів,
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наданих іноземними партнерами, для трансляції українськими ЗМІ радіо і
телепрограм на визволених територіях Сходу.
«Донецькою філією РРТ було введено в експлуатацію телепередавачі
для трансляції Донецької ОДТРК (з Громадським ТВ Донбасу): Краматорськ
– 61 канал, Маріуполь – 54 каналів, Красноармійськ – 27 каналів, Волноваха
– 30 каналів, Єлизаветівка – 45 каналів, Курахове – 31 канал. За рішенням
Нацради України, у Світлодарську, замість програми ТЕТ, транслюється
програма ДонТРК, як більш важлива для аудиторії», – зазначив заступник,
доповівши, так само, по відновленню мовлення ЛугТРК у Луганській області.
Також А. Біденко зазначив, що в Артемівську Донецькою філією РРТ
збільшено потужність передавачів «УТ-1», «Студія “1+1”» і 5 канал. У
Волновасі змонтовано та введено в дію телепередавачі телекомпаній: 5 канал,
«Студія “1+1”», «Україна», «УТ-1». У Краматорську Донецькою філією РРТ
змонтована тимчасова опора висотою 34 м, відновлено трансляцію 13
телевізійних і п’яти радіопрограм.
У кінці виступу продемонстровано загальну карту українського ТВмовлення на Сході (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
25.11).

ПОЛІТИКА
В Минске 25 ноября завершились трехдневные переговоры подгруппы
контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает
сайт «Донецкое агентство новостей».
На повестке дня переговоров подгруппы была тема проведения выборов
в органы местного управления некоторых районов Донецкой и Луганской
областей. В том числе обсуждали и вопрос участия в избирательном процессе
политических партий. Переговоры политической подгруппы стартовали в
столице Беларуси 23 ноября и продлились они три дня. Накануне в
переговорах принимали участие профильные подгруппы по гуманитарным
вопросам, экономическим и вопросам безопасности (УРА-Информ
(http://ura-inform.com). – 2015. – 25.11).
***
О чем трехстороння контактная группа договорились по Донбассу.
Во время очередного «раунда» заседания трехстороння контактная
группа приняла решение увеличить количество беспилотников и приборов
видеонаблюдения на Донбассе. Как сообщает пресс-секретарь представителя
Украины Л. Кучмы Д. Олифер, ОБСЕ отметила, что на Востоке количество
обстрелов резко возросло, а международные наблюдатели до сих пор не
имеют доступа к части украинско-российской границы.
О чем пытались договориться: вопросы безопасности и поиск
консенсуса
24 ноября контактная группа заслушала доклады подгрупп, в том числе
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подгруппы по безопасности, и ознакомилась с отчетами ОБСЕ. В контактную
группу входят второй Президент Украины Л. Кучма, представитель России
А. Кульмухаметов, спецпредставитель ОБСЕ М. Сайдик.
Кроме того, как сообщает источник «Сегодня.ua», в заседании принял
участие «представитель отдельных территорий Донецкой и Луганской
областей» – «председатель народного совета» самопровозглашенной ДНР Д.
Пушилин.
«Контактная группа собирается и заслушивает доклады представителей
подгрупп. Были заслушаны доклады представителей специальной
мониторинговой миссии ОБСЕ и офицеров Совместного центра по контролю
и координации вопросов прекращения огня», – рассказывает Д. Олифер.
Накануне встречи Л. Кучма заявил, что на сегодня все стороны
переговоров не пришли к общему решению как урегулировать конфликт на
Донбассе, а позиция Украины остается неизменной.
«Пока таких точек, на которые согласились обе стороны, к большому
сожалению, нет. Потому что позиция украинской стороны известна:
украинское законодательство, отвод всех вооруженных формирований,
тяжелого оружия, возможность работы прессы на этих территориях, и так
далее», – сказал второй Президент Украины.
Л. Кучма перед заседанием отметил, что обсуждать контактная группа
будет практически все вопросы, в том числе вопросы безопасности в зоне
боев.
Пленных планируют освободить до конца текущего года
«В кратчайшие сроки следует активизировать процесс освобождения
незаконно удерживаемых лиц в формате “всех на всех”. Этот процесс должен
завершиться до конца 2015 г.», – говорится в решении группы, озвученном Д.
Олифер.
В первую очередь это касается наиболее уязвимых лиц – женщин и тех,
кто остро нуждается в медицинской помощи. К слову, ранее в СБУ сообщили
о том, что в плену боевиков находится более 100 украинцев.
В то же время в ОБСЕ отметили, что за последние 10 дней резко
увеличилось количество обстрелов и нарушения «режима прекращения
огня». Контактная группа приняла решение увеличить количество
технических средств наблюдения. Речь идет о беспилотниках и камерах
видеонаблюдения.
«Трехсторонняя контактная группа поручила рабочей подгруппе по
безопасности детально проработать все вопросы, связанные с установлением
режима тишины в зоне боевых действий на Донбассе. Полное прекращение
огня является первым и базовым условием для дальнейшего успеха в работе
Трехсторонней контактной группы», – сообщает Д. Олифер.
«Трехсторонняя контактная группа поручила рабочей подгруппе по
безопасности детально проработать все вопросы, связанные с установлением
режима тишины в зоне боевых действий на Донбассе», – сообщила Д.
Олифер.
Также пресс-секретарь отмечает, что подгруппы по экономическим,
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гуманитарным и политическим вопросам не могут полноценно приступить к
своей работе из-за того, что до сих пор не выполнен первый пункт минских
соглашений – обстрелы продолжаются.
Когда выполнят минские соглашения
Политолог Т. Березовец уверен, что до конца года минские соглашения
выполнены не будут, при этом эксперт считает, эти договоренности не есть
«ключом к миру». Вероятнее всего договоренности могут выполнить уже в
начале 2016 г. «Я относился к тем людям, которые не устанут повторять, что
минские соглашения не есть “ключом к миру”. Там заложены задачи,
которые не выгодны России. Они заинтересованы в том, чтобы не допустить
продвижение Украины к ЕС. Самое главное – когда не выполнен “Минск-1”,
было сразу понятно, что не будет выполнен “Минск-2”», – говорит эксперт.
В то же время политолог В. Карасев считает, что трехсторонняя
контактная группа должна договариваться о разминировании Донбасса и
прекращении обстрелов. «Перемирие трансформировалось в фоновую войну
низкой интенсивности. И в рамках минской контактной группы не о чем
договариваться, разве что прекратить обстрелы и опять ввести режим
тишины», – говорит В. Карасев.
Военный эксперт генерал В. Гречанинов уверен, что полноценной войны
на Донбассе не будет, но при этом и полноценного мира в ближайшее время
ждать не стоит. «Я думаю, что на Донбассе полноценной войны не будет,
потому что России это не выгодно. На саммите G20 говорят, пока
выполняйте минские соглашения, а потом будем разговаривать. Но минские
соглашения не могут быть выполнены. Я думаю, будет продолжаться
напряженность. Он (Путин. – Прим. ред.) будет пытаться за счет Сирии
настаивать на том, чтобы Запад уступил. Будет “напряженка” среднего плана,
а Запад будет доволен тем, что Донбасс превращается в замороженную
зону», – считает эксперт (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. –
24.11).
***
МИД: Евросоюз похвалил Украину за работу по безвизовому режиму.
Министерство иностранных дел утверждает, что Европейская комиссия
дала положительную оценку выполнению Украиной плана действий по
либерализации визового режима. «Нам сказали, что мы молодцы и очень
хорошо поработали. От нас не ожидали таких результатов», – заявила в
Брюсселе замминистра по вопросам европейской интеграции Е. Зеркаль.
При этом остаются отдельные нюансы. Например, у Еврокомиссии есть
вопросы по поводу процесса избрания антикоррупционного прокурора.
Также ЕК пока не видела окончательную версию законов о Нацагентстве по
возвращению активов коррупционеров и о спецконфискации.
«Мы выполнили большинство требований. Конечно, учитывая то, что у
них еще нет окончательного видения по тому, что было принято Верховной
Радой, они не могут окончательно сформулировать свою реакцию. Есть еще
две недели, на протяжении которых мы должны обеспечить предоставление
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этих законов и провести встречи для обсуждения результатов анализа
Еврокомиссии этих законов», – сказала Е. Зеркаль.
Она отметила, что сейчас Украина находится на этапе выполнения
технических критериев, после чего будет обсуждение этого вопроса
странами-членами ЕС. Только после обсуждения в ЕС сможет начаться
законодательная процедура.
По ее прогнозам, выполнение этих процедур займет не более полугода.
Напомним, спикер Верховной Рады В. Гройсман заявил, что у
Еврокомиссии нет замечаний к принятым парламентом законам из
«безвизового пакета». После этого посольство Европейского Союза в
Украине выпустило комментарий, в котором заявило, что ни Посольство
Евросоюза в Украине, ни какие-либо другие учреждения ЕС действительно
не высказывали никаких замечаний к законам, однако причина – не в том,
что эти законы они одобряют. ЕС сможет выразить свою позицию только
после того, как завершит тщательную оценку, которая сейчас проводится,
заявили в посольстве (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 24.11).
***
Представництво ЄС закликало Верховну Раду прийняти закон про
держслужбу.
Представництво ЄС в Україні приєдналося до заяви громадських
активістів із закликом до Верховної Ради прийняти закон «Про державну
службу». Про це дипломатичне відомство написало на своїй сторінці у
Twitter.
«Необхідність невідкладного ухвалення нового закону України “Про
державну службу” № 2490 є однією із найважливіших позицій Коаліційної
угоди, Програми діяльності уряду, міжнародних зобов’язань України.
Останні містять можливість отримання Україною фінансової допомоги від
Європейського Союзу у розмірі понад 20 млрд грн», – ідеться в заяві
«Реанімаційного пакета реформ».
Як відзначають експерти, законопроект отримав підтримку Президента,
Прем’єр-міністра, Голови Верховної Ради України, міжнародної спільноти та
громадянського суспільства України.
«Ми закликаємо уряд, лідерів коаліції, всіх народних депутатів України
мобілізувати зусилля для прийняття 26 листопада 2015 р. законопроекту в
цілому, у редакції, запропонованій Комітетом Верховної Ради України з
питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування», – наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, раніше єврокомісар з питань розширення та європейської
політики сусідства Й. Ган заявив, що Євросоюз готовий співфінансувати
реформу держслужби в Україні, але гроші лише на обіцянки не виділить
(Європейська правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 25.11).
***
Евросоюз отказывается от газопровода России в пользу Украины.
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Строительство российского газопровода «Северный поток-2» не лежит в
сфере интересов Евросоюза. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии
по Энергетическому союзу М. Шефчович, передает «Росбалт».
Он подчеркнул, что «проект “Северный поток-2” не вызовет общей
заинтересованности и не будет профинансирован из бюджета Евросоюза».
Как сказал М. Шефчович, российский газопровод не обеспечит для ЕС
доступ к новым источникам газа. «Скорее наоборот, мы таким образом
сосредоточимся на более тесном сотрудничестве с Россией в вопросе
покупки газа», – сообщил он.
Также вице-президент Еврокомиссии отметил, что Украина предыдущей
зимой доказала, что является надежным партнером в транзите российского
газа. «Евросоюз верит, что в сфере интересов всех сторон лежит то, чтобы
Украина оставалась важным транзитным государством», – сказал
еврокомиссар (Подробности (http://podrobnosti.ua). – 2015. – 25.11).
***
Президент России В. Путин дал оценку ситуации с отключением
Крыма от электроэнергии.
В. Путин считает, что энергоблокада Крыма произошла с молчаливого
согласия властей Украины Об этом он сказал на заседании президиума
Госсовета, отметив, что все проблемы с электричеством на полуострове
будут
решены
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/world/russia/3594714-putyn-kyev-zaranee-znal-oblekaute-kryma). – 2015. – 25.11).
***
ИГИЛ объявил Украину врагом – СМИ.
Террористическая группировка «Исламское государство» обнародовало
видео, в котором среди 60 стран-врагов называют Украину, пишет Gazeta
Wyborcza
(http://korrespondent.net/world/3594976-yhyl-obiavyl-ukraynuvrahom-smy).
Боевики включили в состав международной антитеррористической
коалиции страны, которые не имеют отношения к конфликту в Сирии –
Украину, Польшу, Литву, Молдову и другие государства.
Издание отмечает, что в видео, которое уже удалили и на YouTube, и на
Vimeo, появляется таблица с 60 странами якобы международной
антитеррористической коалиции, которая воюет в Сирии против ИГИЛ. И
флаг Украины также среди них.
«Это ваша коалиция дьяволов. С Ираном, Турцией и Россией, которые
присоединились к борьбе, потому что неверные всегда объединяются, чтобы
побороть правду», – сказал один из террористов на видео.
Напомним, 20 ноября Кувейт заявил о задержании группировки из шести
человек, которая поставляла оружие ИГИЛ из Украины. Отметим, что в
Минобороны Украины не подтвердили информацию о том, что Украина
якобы причастна к поставкам оружия ИГИЛ.
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Впервые «Исламское государство» заговорило об Украине в середине
ноября. Боевики назвали Украину полем боя Запада и России
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 25.11).
***
Центральная избирательная комиссия попросила правоохранителей
проверить информацию о фактах массового подкупа избирателей во
время второго тура выборов мэра Днепропетровска. Об этом по
результатам заседания сообщила пресс-служба ЦИК, передает «Украинская
правда».
Согласно информации, комиссия получила 608 обращений о фактах
подкупа избирателей от граждан, представителей СМИ, членов участковых
избирательных комиссий и других.
В связи с этим ЦИК приняла решение передать эти обращения граждан в
Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области для
проверки, а также обратиться в СБУ и ГПУ для принятия ведомствами
соответствующих мероприятий в пределах их компетенции.
Напомним, выборы мэра Днепропетровска выиграл кандидат от партии
«УКРОП» Б. Филатов.
Как известно, МВД расследует уголовное производство о скупке голосов
во время местных выборов в Днепропетровске (Левый берег (http://lb.ua). –
2015. – 24.11).
***
В выборах городского головы Мариуполя примут участие 22
кандидата.
Центральная избирательная комиссия согласно срокам, указанным в
календарном плане проведения выборов в местные советы, официально
утвердила кандидатов на пост глава Мариуполя.
Согласно данным, размещенным на сайте ЦИК, на пост главы города
баллотируются 22 человека.
В то же время, согласно опросу, который проводился с 24 сентября по 11
октября Институтом регионального развития Украины, жители Мариуполя
видят на этом посту Ю. Тарнавского. За него отдали свои голоса 31 % из 800
респондентов. Ю. Тарнавский ранее уже выдвигал свою кандидатуру на пост
главы города, однако проиграл выборы. На предстоящих местных выборах
он баллотируется как самовыдвиженец.
На втором месте оказался В. Бойченко с результатом в 27 %.
Руководитель
кризисного
центра
«Оборона
Мариуполя»
был
зарегистрирован кандидатом от политической партии «УКРОП».
В тройку лидеров также вошел Р. Соколов, которого поддержали 17 %
опрошенных избирателей.
Напомним, что 25 октября выборы в Мариуполе были сорваны по
причине отказа городской избирательной комиссии принимать бюллетени,
которые были напечатаны в местной типографии. В ГИК заявили, что данные
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бюллетени
были
изготовлены
с
нарушением
избирательного
законодательства. Позже выборы в Мариуполе были назначены парламентом
на воскресенье, 29 ноября (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015. –
25.11).
***
Фракция «Народный фронт» в Верховной Раде определила три
кандидатуры по своей квоте в составе Центральной избирательной
комиссии. Об этом сообщил журналистам депутат от НФ Л. Емец.
«Мы определились, что от нас будет три кандидатуры. Это А.
Онищенко, которая является министром Кабмина, это А. Магера, который в
своей работе всегда стоит на принципах законности... и Л. Шипилов –
преподаватель Киево-Могилянской академии», – сказал он.
Такое решение, по его словам, было принято на заседании фракции 23
ноября.
Напомним, срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек еще в прошлом
году. 30 октября Президент П. Порошенко попросил фракции ВР внести
предложения по кандидатурам в новый состав ЦИК.
Радикальная партия предложила кандидатуру А. Кочармина,
«Самопоміч» – Е. Радченко, а «Батьківщина» – Ж. Усенко-Черную.
Фракция «Блок Петра Порошенко» пока не называла своих кандидатур.
Верховная Рада назначает и освобождает с должностей членов ЦИК по
представлению Президента. В представлении Президента учитываются
предложения депутатских фракций и групп (Левый берег (http://lb.ua). –
2015. – 25.11).
***
Обращения депутатов Верховной Рады из группы олигарха И.
Коломойского с требованием к Президенту П. Порошенко принять не
правовое, а политическое решение по выборам в Кривом Роге, где законно
победил Ю. Вилкул, – это политический шантаж главы государства. Об
этом заявил политолог А. Золотарев в эфире телеканала «112 Украина». «Это
не что иное, как политический шантаж Президента с целью заставить его
принять не правовое, а политическое решение», – сказал он.
По словам эксперта, таким образом может быть создан прецедент, когда
любые выборы теряют всякий смысл. «Завтра можно вывести несколько
тысяч сторонников и заставить принять не правовое, а политическое
решение», – пояснил он.
А. Золотарев выразил уверенность, что настоящая цель депутатов ВР от
партии «Самопоміч» Е. Соболева, С. Семенченко и других, которые
принимают участие в криворожской ситуации, – это добиться полного
контроля олигарха И. Коломойского над всей Днепропетровской областью.
«Эти депутаты – так называемая группа господина Коломойского.
Очевидно, что сегодня пытаются поставить под свой контроль ключевой
регион. Правдами и неправдами купили голоса для победы в
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Днепропетровске, теперь взялись за Кривой Рог», – подчеркнул он.
Если смотреть с точки зрения закона, все говорит о том, что Ю. Вилкул
победил в Кривом Роге, напомнил эксперт. «Это признали ЦИК, сессия
горсовета, международные наблюдатели. Теперь пытаются заставить
Президента принять политическое решение», – сказал А. Золотарев.
Такой прецедент несет огромную опасность для всей страны и для
главы государства, предупредил он. «Катком по праву – это ничего хорошего
за собой не несет. Криворожская ситуация – это часть большого плана, по
которому могут быть и досрочные президентские, и парламентские выборы»,
– резюмировал эксперт (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 25.11).

ЕКОНОМІКА
НЭК «Укрэнерго» начала ремонт одной из четырех ЛЭП в Крым.
Ремонтная бригада НЭК «Укрэнерго» приступила к замене разрушенной
опоры линии электропередач (ЛЭП) 220 кВ Каховка – Титан, по которой
электроэнергия может подаваться в Крым и два района Херсонской области.
Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе
компании.
«На рассвете бригада выехала, сейчас проводится расчистка, работает
буровая машина – будет установлена новая опора взамен разрушенной. Далее
мы планируем подправить соседние опоры, решается вопрос навески
проводов», – отметили в пресс-службе.
По данным «Укрэнерго», на сегодня компания получила доступ для
ремонта исключительно этой ЛЭП, ремонт остальных трех линий, идущих на
Крым, не ведется.
Напомним, в оккупированный Крым электроэнергия с континентальной
части Украины может поступать по четырем ЛЭП: 330 кВ Мелитополь –
Джанкой, 330 кВ Каховка – Островская, 330 кВ Каховка – Джанкой и 220 кВ
Каховка – Титан.
Все они вышли из строя в результате подрывов в конце прошлой недели
(Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 24.11).
***
Объемы выполненных за 10 месяцев 2015 г. строительных работ
превысили 40 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной
службы статистики Украины, сообщает УНН.
За период январь – октябрь 2015 г. строители выполнили работы на
сумму 40,5 млрд грн. При этом следует добавить, что объем выполненных в
течение октября работ составил более 5,7 млрд грн.
Следует заметить, что статистические данные подаются без учета
временно оккупированной территории АР Крым и части Донецкой и
Луганской областей.
Напомним, несмотря на негативные прогнозы экспертов относительно
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общей экономической ситуации в стране, в сфере жилищного строительства
состоялся незначительный спад вначале 2015 г., после чего ситуация в
области стабилизировалась.
Отметим также, что Киев продолжает оставаться лидером по объемам
выполненных строительных работ. За период январь – октябрь 2015 г. в
Киеве выполнены строительные работы объемом более 8,9 млрд грн
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 25.11).
***
Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках
банків України станом на 25 листопада збільшився на 652 млн 800 тис.
грн. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передає УНН.
Таким чином, залишок становить 27 млрд 027 млн грн. Нагадаємо, що
станом на 24 листопада сума залишку становила 26 млрд 374 млн грн
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 25.11).
***
За девять месяцев 2015 г. чистая прибыль Государственного
предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго»
составляет 142 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики,
передает УНН.
По данным ведомства, валовая прибыль предприятия «Укринтерэнерго»
от реализации импортируемой электроэнергии и поставки электроэнергии в
АР Крым за девять месяцев составляет 276,6 млн грн. В частности, общая
выручка от реализации импортируемой электроэнергии в АР Крым
составляет 6 млрд 296,5 млн грн.
Как сообщал УНН, Госфининспекция Украины обнаружила нарушения
условий контракта на приобретение Государственного предприятия
внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» электроэнергии из
Российской
Федерации
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 25.11).
***
Украина вводит пошлины на товары из Беларуси.
Украина введет антидемпинговые пошлины на импорт ряда белорусских
товаров в ответ на действия Беларуси в отношении украинских предприятий
кондитерской и пивоваренной отраслей. Такое решение принято
Межведомственной комиссией по международной торговле, текст которого
опубликован в «Правительственном курьере». Соответствующие меры
вступят
в
силу
с
20
января
2016
г.
(http://korrespondent.net/business/economics/3594684-ukrayna-vvodytspetsposhlyny-na-belorusskye-tovary).
Решение комиссии было принято после рассмотрения представленных
Министерством экономического развития и торговли материалов о введении
адекватных мер в ответ на дискриминационные и недружественные действия
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со стороны Беларуси относительно предприятий кондитерской и
пивоваренной отраслей. В частности, пошлину в размере 39,2 % от
таможенной стоимости товара по импорту в Украину ряда белорусских
товаров затронет молоко и молочные продукты, сыры всех видов, некоторую
рыбную продукцию, сахаросодержащие кондитерские и хлебобулочные
изделия, шоколад и продукты из него, солодовое пиво, водку, соль и другие
виды товаров.
«Специальная пошлина будет применяться с момента вступления в силу
решения комиссии и до установления факта прекращения Республикой
Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении
Украины», – сказано в сообщении.
Напомним, Беларусь с 27 августа ввела обязательную государственную
санитарно-гигиеническую
экспертизу
украинской
продукции,
что
парализовало ее экспорт (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 25.11).
***
Объем вылова рыбы в течение 10 месяцев увеличился на 17,2 %.
По статистическим данным, за десять месяцев 2015 г. общий вылов
рыбы и других водных биоресурсов в водоемах Украины составил 46 500 т,
что на 17,2 % больше аналогичного периода прошлого года. Об этом в ответе
на запрос УНН сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного
хозяйства Украины.
«Увеличение вылова в водоемах Украины произошло за счет роста
вылова биоресурсов в Азовском и Черном морях на 44,6 % по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года: с 17,5 тыс. т в 2014 г. до 25,2 тыс. т в
2015 г.», – говорится в сообщении.
В то же время общий вылов биоресурсов, исключительная морская
экономическая зона других государств (океан) и водоемы Украины, снизился
на 5,2 % – до 62,3 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Как сообщал УНН, по статистическим данным, в течение восьми
месяцев 2015 г. общий вылов рыбы и других водных биоресурсов в водоемах
Украины составил 27 090 т, что на 12 % больше аналогичного периода
прошлого года (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 25.11).
***
За 10 месяцев за субсидиями для оплаты коммунальных услуг
обратились 4,3 млн семей, отмечают в Госстатистики.
В январе – октябре 2015 г. за субсидиями для возмещения расходов на
оплату жилищно-коммунальных услуг обратились 4 млн 361,9 тыс.
домохозяйств, что в 5,1 раза больше, чем в январе – октябре 2014 г. Об этом
УНН сообщили в Госстатистики.
По информации Госстатистики, в январе – сентябре субсидии для
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возмещения расходов на оплату ЖКУ назначены 3 млн 854,5 тыс.
домохозяйств, что составляло 88,4 % от общего количества домохозяйств,
которые обратились за субсидиями.
В частности, в городской местности субсидии для возмещения расходов
на оплату ЖКУ получили 2 млн 817,5 тыс. домохозяйств, в сельской – 1 млн
37
тыс.
домохозяйств
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 24.11).
***
Від полтавських платників з початку року надійшло єдиного податку
на 144,5 млн грн більше, ніж торік.
Як повідомила заступник начальника Головного управління ДФС у
Полтавській області Ж. Кузнєцова, за підсумками роботи територіальних
органів ДФС з початку року до місцевих бюджетів області надійшло 330,2
млн грн єдиного податку. У тому числі від юридичних осіб ІІІ групи – 43,
млн грн; від фізичних осіб 164,7 млн грн; від юридичних осіб ІV групи
(фіксований сільськогосподарський податок) – 122,4 млн грн.
У загальних надходженнях місцевих бюджетів області питома вага
єдиного податку становить 10 % після податку на доходи фізичних осіб (55
%) і плати за землю (17,8 %).
За січень – жовтень 2015 р. забезпечено приріст надходжень єдиного
податку, порівняно з відповідним періодом минулого року, майже на 78 %,
або на 144,5 млн грн (Новини Полтавщини (http://np.pl.ua). – 2015. – 24.11).
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
«Газпром» прекращает поставки газа в Украину.
Поставки российского газа в адрес «Нефтегаза Украины» прекращаются
в среду, 25 ноября. Об этом сообщил журналистам председатель правления
«Газпрома» А. Миллер.
По его словам, по состоянию на 10:00 по московскому времени
«Нефтегаз Украины» выбрал ранее предоплаченные объемы российского
газа. Новой предоплаты не поступало, как и заявок на поставку от
украинской стороны. «Таким образом, поставки прекращаются до
поступления от украинской компании новых платежей», – констатировал А.
Миллер.
По мнению главы «Газпрома», отказ от закупки российского газа
создает серьезные риски для надежного транзита газа в Европу по
территории Украины и для газоснабжения украинских потребителей
предстоящей зимой. «Уже сейчас, до наступления серьезных холодов,
Украина начала активный отбор газа из подземных хранилищ, которые и так
недостаточно заполнены», – сказал А. Миллер.
Во вторник, 24 ноября, глава правления НАК «Нефтегаз Украины» А.
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Коболев сообщил, что Украина сможет обеспечить все свои потребности в
природном газе этой зимой с европейского направления в случае, если РФ
решит перекрыть поставки этого топлива.
Министр энергетики и угольной промышленности Украины В.
Демчишин ранее заявлял, что не видит необходимости в осуществлении
предоплаты российскому «Газпрому» за поставки газа до конца IV квартала
2015 г. По его словам, Украина имеет достаточные запасы газа в своих
хранилищах, а также рассчитывает на снижение цены на российский газ в І
квартале 2016 г.
По состоянию на 23 ноября количество газа в украинских хранилищах
составляло 16,5 млрд куб. м – на 11,41 % больше по сравнению с
аналогичной датой 2014 г. Украинские ПХГ заполнены на 53 %. С момента
начала отбора газа, 30 октября, запасы газа в хранилищах сократились на
3,18 %, или на 542,19 млн куб. м. 30 октября в украинских ПХГ находилось
17,06 млрд куб. м природного газа (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. –
25.11).
***
Россия прекратила поставки угля Украине, отмечают СМИ.
Россия прекратила со вторника, 24 ноября, поставки угля Украине в
ответ на энергетическую блокаду Крыма. Об этом сообщает «Коммерсантъ»
со
ссылкой
на
информированные
источники
(http://korrespondent.net/ukraine/3594604-rossyia-prekratyla-postavky-uhliaukrayne-smy).
Российская таможня, по информации издания, наложила запрет на
отгрузку энергетического и коксующего угля украинским покупателям. В то
же время транзит угля через Украину, как отметили собеседники издания,
продолжается в нормальном режиме.
Исполняющий обязанности директора НЭК «Укрэнерго» В. Ковальчук
обвинил Россию в невыполнении ранее заключенных контрактов, однако не
стал раскрывать детали.
Источник в Минэнерго Украины сообщил, что запасы угля в стране
насчитывают 2 млн т и такого объема хватит менее чем на месяц. При этом
основные поставки угля идут с неконтролируемых территорий Донбасса.
Накануне в ДНР заявили об остановке поставок угля Украине
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 25.11).
***
Министерство финансов предложило механизм реструктуризации
долга юридических лиц, который позволит избавиться от четверти
корпоративного долга Украины. Соответствующий проект закона на
заседании Кабмина представила министр финансов Н. Яресько, передает
УНН.
«Законопроект разработан с учетом лучших международных практик,
которые были успешно применены для решения аналогичных проблем в
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Турции, Южной Корее, Таиланде, Сербии и других странах. Почему этот
проект важен? До сих пор в Украине нет специальных законодательных
актов, относительно процедуры добровольной финансовой реструктуризации
кредитов юридических лиц, и финансовые учреждения пытались
самостоятельно работать с должниками, однако не всегда успешно», –
отметила Н. Яресько.
Отмечается, что участником финансовой реструктуризации может стать
компания-должник, которая потенциально является жизнеспособной, что
должно быть подтверждено отчетом независимого эксперта (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 25.11).
***
Минфин предлагает реструктуризировать долги по ипотеке на
сумму более 20 млрд грн.
Министерство
финансов
разработало
законопроект,
которым
предлагается реструктуризировать долги по ипотеке, возникшие в результате
девальвации гривни, на общую сумму около 20 млрд грн. Об этом сообщила
министр финансов Н. Яресько на заседании правительства, передает
корреспондент УНН.
«Мы убеждены, что валютные кредиты нужно реструктуризировать не
малоимущим гражданам, не спекулянтам, а только тем украинцам, которые
брали на приобретение собственного жилья и которые из-за невозможности
оплатить кредит могут остаться без единственного жилья», – сказала она.
Количество семей, которые будет иметь право на реструктуризацию
валютных ипотечных кредитов, составляет примерно 37 тыс. на общую
сумму более 20 млрд грн, это 40 % от общего портфеля валютной ипотеки
физических лиц.
Н. Яресько уточнила, что, согласно законопроекту, реструктуризации
подлежат обязательства заемщика только по одному договору о
предоставлении ипотечного кредита в иностранной валюте. «Условия
таковы: если заемщик брал кредит в иностранной валюте на приобретение
единственного жилья, если общая сумма задолженности по кредиту на 1
января 2015 г. не превышала 2,5 млн грн согласно официальному курсу НБУ,
если срок возврата такой задолженности по состоянию на 1 января 2014 г. не
наступил, если по состоянию на 1 января 2015 г. заемщик не имел
просроченной задолженности по этим ипотечным договором или же она
была погашена до момента реструктуризации», – пояснила министр.
Н. Яресько также отметила, что в процессе реструктуризации такого
кредита банки должны будут списать от 25 до 70 % займа, а в отдельных
случаях, например для заемщиков, которые защищают территориальную
целостность Украины и участвуют в АТО, проект закона предлагает списать
от 80 до 100 % займа.
Также проект закона предусматривает перевод непогашенного остатка
по кредиту в гривню по курсу НБУ на день проведения реструктуризации
или имеют право сделать это по курсу гривни выше, по договоренности с
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банком (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. –
25.11).
***
В новом году подорожают железнодорожные билеты.
«Укрзалізниця» рассчитывает в 2016 г. провести индексацию тарифов на
пассажирские перевозки в дальнем сообщении на 30 %. Об этом сообщил в
интервью «Интерфакс-Украина» и. о. заместителя генерального директора
«Укрзалізниці» И. Бреус (http://korrespondent.net/ukraine/3594495-v-novomhodu-podorozhauit-zheleznodorozhnye-bylety).
«Мы заложили в финплане повышение в два этапа: по 15 % с 1 апреля и
с 1 июля 2016 г., в целом на 30 %. В этом году нас не поддержали в такой
просьбе. Это даже не повышение, это индексация тарифов», – сказал он.
Отвечая на вопрос о компенсации льготных перевозок, он отметил, что
если страна стремится в мировое сообщество, то необходимо понимать
необходимость монетизации либо компенсации. «На сегодняшний день у нас
самое большое количество льготников на всем пространстве СНГ», – добавил
И. Бреус.
Он также сообщил, что в настоящее время за проезд всех льготных
категорий, в том числе студентов, уровень компенсаций не превышает 25 %
от необходимой суммы (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 25.11).
***
Реальный прожиточный минимум в Украине вдвое больше, чем
официальный.
Фактический средний прожиточный минимум украинца на 91 % (на 1
тыс. 214 грн) превышает официальный, пишет «Сегодня».
Реальная стоимость минимальной потребкорзины товаров и услуг
составила в октябре этого года 2 тыс. 388 грн на человека «чистыми» (с
налогами – 2 тыс. 544 грн). Такие цифры опубликовали в Минсоцполитики.
Это на 91 % (на 1 тыс. 214 грн) больше, чем официальный средний
прожиточный минимум, который с 1 сентября повышен с 1 тыс. 176 до 1 тыс.
330 грн.
По расчетам Минсоцполитики, настоящий прожиточный минимум для
разных групп населения также превышает официальный: для
трудоспособных он получился 2 тыс. 488 грн (минимальная зарплата равна 1
тыс. 378 грн, или на 80,5 % ниже), для нетрудоспособных – 1 тыс. 972 грн
(минимальная пенсия равна 1 тыс. 074 грн, или на 83,6 % ниже), для детей до
6 лет – 2 тыс. 308 грн (прожиточный минимум для них равен 1 тыс. 167 грн,
или на 98 % ниже). Больше должны получать и дети от 6 до 18 лет – 2 тыс.
815 грн (прожиточный минимум для них равен 1 тыс. 455 грн, или на 93 %
ниже).
Для сравнения: еще в январе этого года прожиточный минимум,
рассчитанный в Минсоцполитики, составлял 1 тыс. 536 (при официальном
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ПМ тогда – 1 тыс. 176 грн). «Таким образом, если 10 месяцев назад реальные
расходы превышали “минималку” всего на 30 %, а сейчас черта бедности для
народа подскочила почти вдвое!» – отмечает газета.
Новая потребкорзина уже разработана совместной рабочей комиссией и
проходит согласование с министерствами, профсоюзами и работодателями,
сообщили в пресс-службе Минэкономики. Но когда она будет подана на
рассмотрение Кабмина, пока неизвестно. Ранее планировалось, что корзину,
которая не пересматривалась 15 лет, обновят с 2016 г. (ОстроВ
(http://www.ostro.org/general/society/news/486907). – 2015. – 25.11).
***
Национальный банк подсчитал убыток банков за 10 месяцев. В
результате на 1 ноября 2015 г. потери финучреждений составили 56,3 млрд
грн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В то же время в октябре общий объем убытка действующих банков
составил 3,7 млрд грн. По сравнению с сентябрем в октябре потери
сократились на 39 % (за сентябрь 2015 г. – «минус» 6,1 млрд грн).
На уменьшение объема убытка главным образом повлияла прибыль от
торговых операций, которая за октябрь составила 3,2 млрд грн (16,5 %
доходов банков по октябрь). Кроме того, в октябре платежеспособные банки
получили максимальный за восемь месяцев чистый комиссионный доход – 2
млрд грн. Также несколько увеличился чистый процентный доход – до 4,4
млрд грн за октябрь 2015 г.
Главным фактором получения банками убытков остаются значительные
объемы отчислений в резервы – за октябрь 2015 г. банками были
сформированы резервы на общую сумму 9,8 млрд грн (42,8 % от расходов по
октябрь). Однако следует заметить, что темпы наращивания банками
резервов постепенно замедляются.
По состоянию на 1 ноября 2015 г. 79 банков получили прибыль на
общую сумму 3,9 млрд.
Доходы банков Украины за январь – октябрь 2015 г. составляли 172,3
млрд грн.
Расходы банков Украины за январь – октябрь 2015 г. составляли 228,6
млрд грн.
За девять месяцев 2015 г. потери украинских банков возросли до 52,2
млрд грн (по состоянию на 1 октября 2015 г.). Так, в сентябре убыток
действующих банков превысил 6 млрд грн
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 24.11).
***
ЕБРР покупает 30 % акций «Райффайзен Банка Аваль».
Согласно подписанному 25 ноября в Киеве соглашению, Европейский
банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобретает 30 % акций АО
«Райффайзен Банк Аваль», передает УНН со ссылкой на пресс-службу банка.
«ЕБРР и РБИ (“Райффайзен Банк Интернациональ”. – Прим. ред.)
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примут участие в увеличении капитала первого уровня “Райффайзен Банка
Аваль” на 122 млн евро. Вопрос об увеличении капитала будет вынесен на
утверждение на общем собрании акционеров “Райффайзен Банка Аваль” 3
декабря этого года. В результате сделки ЕБРР станет владельцем 30 % от
общего количества акций украинского банка. Доля РБИ в АО “Райффайзен
Банк Аваль” снизится с 96,2 до 67 %. Точные цифры будут зависеть от того,
какое участие в увеличении капитала примут миноритарные акционеры,
которых в настоящее время насчитывается около 109 тыс.», – говорится в
сообщении (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 25.11).
***
Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило
долгосрочные рейтинги по депозитам четырех банков Украины. Об этом
говорится в пресс-релизе агентства.
Рейтинги по депозитам ПриватБанка, «Ощадбанка» и Укрэксимбанка
повышены до уровня «Caa3» с «Ca», как отмечается в пресс-релизе, со
стабильным прогнозом. Кроме того, рейтинг по депозитам и кредитный
рейтинг банка «Південний» увеличен до «Caa2/(P)Caa2» с «Caa3/(P)Caa3».
Также отмечается, что агентство подтвердило долгосрочные рейтинги по
депозитам трех банков. Проминвестбанка – на уровне «Caa3», «Дочернего
банка Сбербанка России» – на уровне «Caa2», «Райффайзен Банка Аваль» –
на уровне «Caa2». Сообщается, что прогноз по всем трем также стабильный
(ДонПресс (http://donpress.com). – 2015. – 24.11).
***
Капитальные инвестиции сократились.
За январь – сентябрь 2015 г. капитальные инвестиции составили 160
млрд 722,6 млн грн. Это на 6 % меньше относительно аналогичного периода
2014 г. Об этом говорится в сообщении Госстата.
Лидирует г. Киев. За 10 месяцев капитальные инвестиции возросли на
12,3 % – 56 млрд 174,6 млн грн. За столицей – Днепропетровская и Киевская
области – 15 млрд 106,5 млн и 15 млрд 197,5 млн грн соответственно
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 25.11).
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