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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко: Україна потребує допомоги світу в
подоланні екологічних наслідків гібридної війни на Донбасі
Глава Української держави П. Порошенко у своєму виступі в Парижі на
ХХІ сесії Конференції ООН з питань зміни клімату заявив, що в умовах
конфлікту на Донбасі питання захисту навколишнього середовища потребує
відповідної реакції міжнародного співтовариства. Президент також
запропонував основні принципи нової Глобальної кліматичної угоди.
«В нас є дуже багато проблем. Тероризм, війни, міграція. Але є тільки
одна проблема, що робить нас рівними за уразливістю. Це проблема зміни
клімату. Її вирішення є іспитом для всіх народів», – зазначив П. Порошенко.
Він висловив свою глибоку солідарність із Францією, її народом і
президентом Ф. Олландом. «Ми вражені французами, їхньою сміливістю,
незламним духом та їхньою відповіддю на варварські та малодушні
терористичні атаки», – наголосив П. Порошенко.
Глава Української держави зазначив, що жахливі події, які Франція
пережила цього трагічного листопада, є повсякденною реальністю для
України протягом майже 21 місяця. «Моя країна потерпає від тероризму, що
фінансується та підтримується Російською Федерацією. В результаті
загинуло більше 8 тис. українців, з яких близько 6 тис. мирних мешканців», –
зазначив Президент.
За словами глави держави, Україна стала об’єктом гібридної війни,
наслідки якої теж будуть гібридними. Один з них – ризик екологічної
катастрофи у східній частині України – на Донбасі. «Підтримувані Росією
терористи затопили багато шахт в цьому регіоні. Їхні злочинні дії призвели
до отруєння питної води, ґрунту, флори та фауни регіону. Донбас став
полігоном для російських та проросійських військ. Як наслідок, земля та
атмосфера сильно забруднені від вибухів та пошкодження хімічних та інших
промислових заводів», – сказав П. Порошенко.
Президент наголосив на тому, що питання захисту навколишнього
середовища в умовах конфлікту більше не може залишатися без відповідної
реакції міжнародного співтовариства. Ця проблема, зокрема, буде в центрі
уваги діяльності України в рамках Програми ООН з навколишнього
середовища.
Президент України запевнив, що, незважаючи на всі виклики, Україна
залишається відданою її зобов’язанням за Рамковою конвенцією ООН про
зміну клімату та Кіотським протоколом. Глава держави заявив, що, хоча й
попереду величезна робота з відновлення Донбасу, Україна не
перевищуватиме ліміту рівня викидів парникових газів.
Шлях до відновлення Донбасу, за словами П. Порошенка, пролягає через
врегулювання конфлікту на Донбасі – мирним шляхом і в суворій
відповідності з мінськими угодами, «і тут ми покладаємось на партнерів та
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трансатлантичну солідарність», а також у забезпеченні достатніх фінансових
ресурсів. «Ці ресурси можна розглядати як інвестиції у боротьбу зі зміною
клімату. Тому що новий український Донбас має бути зосереджений на
енергоефективності», – наголосив він.
Також Президент України закликав сьогодні надати поштовх до
досягнення компромісу щодо нової Глобальної кліматичної угоди для того,
щоб вона набрала чинності у 2020 р. Україна бере активну участь у розробці
цього ключового документа.
Глава Української держави запропонував такі основні принципи для
нової Угоди. Вона повинна бути застосована для всіх країн. Диференціація в
цій Угоді має бути заснована на обґрунтованих економічних і соціальних
показниках, а також бути гнучкою і юридично обов’язковою. Вона повинна
надати ринкові й неринкові інструменти для виконання зобов’язань, і кожна
країна повинна мати рівний та недискримінаційний доступ до цих
інструментів.
Угода
має
передбачати
зміцнення
міжнародного
співробітництва в галузі адаптації до зміни клімату, у тому числі обмін
інформацією про найкращі доступні інструменти й технології.
«Нова глобальна кліматична угода повинна бути динамічною, щоб
оперативно адаптуватися до еволюції в соціально-економічному розвитку
сторін, амбіцій щодо їхнього очікуваного національно-визначеного внеску, а
також зміни клімату», – наголосив Президент (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 30.11).
Верховна Рада України ухвалила Закон України
«Про наукову і науково-технічну діяльність»
Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади
функціонування й розвитку у сфері наукової та науково-технічної діяльності,
створює умови для провадження наукової й науково-технічної діяльності,
задоволення потреб суспільства та держави в технологічному розвитку
шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу і влади.
Рівень розвитку науки й техніки є визначальним чинником прогресу
суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та
інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної
державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання й
невід’ємної складової національної культури та освіти, створення умов для
реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової й науковотехнічної діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної і
світової науки й техніки для задоволення соціальних, економічних,
культурних та інших потреб. Відповідний законопроект зареєстровано за №
2244а
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.11).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Т. Гранчак, заввідділу СІАЗ НБУВ, д-р наук із соц. комунікацій
М. Закіров, ст. наук. співробітник СІАЗ НБУВ

ІДІЛ як цивілізаційний виклик
(за матеріалами круглого столу «Ісламська держава:
генеза і нові тренди»)
Складні політичні, економічні проблеми і трагічні події, з якими
стикнулася Україна в останні два роки, дещо затьмарили загрозливий
розвиток ситуації на Близькому Сході. Між тим ця проблема набуває дедалі
більш масштабного характеру і вже не лише опосередковано через наших
партнерів, а й напряму торкається наших економічних, політичних і воєнних
інтересів. Зокрема, Інтернетом шириться відео, у якому пропагандисти так
званої «Ісламської держави Іраку й Леванту» (ІДІЛ) називають Україну серед
країн міжнародної антитерористичної коаліції. Хоча не виключено, що
зазначений матеріал є сфабрикованим (висловлюється припущення, що
скандальний відеоролик, у якому нібито бойовики ІДІЛ назвали Україну
серед своїх ворогів, створено в російській відеостудії My Duck’s Vision
Т. Константиновим (http://uapress.info/uk/news/show/106910) та має
здебільшого пропагандистський характер, спрямований на надання ваги і
значущості ІДІЛ в очах її потенційних прихильників. Україна, скоріше за все,
названа для кількості, як і деякі інші країни, що не мають стосунку до
конфлікту, утім вплив загострення ситуації на Близькому Сході на порядок
денний ключових суб’єктів міжнародних відносин, а також спроби
проросійських ЗМІ ув’язати події в Сирії з Україною, завдати Україні
іміджевої шкоди через поширення інформації про постачання бойовикам
«Ісламської держави» української зброї, поповнення їхніх лав добровольцями
з України, зв’язки іділівських екстремістів з громадянами України змушують
вітчизняних експертів уважніше ставитися до проблеми ІДІЛ.
Проблема ісламського екстремізму набуває додаткової актуальності в
Україні також з огляду на нестабільну соціально-політичну та військову
ситуацію в країні, пов’язану, зокрема, з двома зонами підвищеної
«політичної турбулентності» – Донбасом, події у якому мають одним з
наслідків поширення нелегальної зброї та збільшення кількості тих, хто
професійно вміє нею користуватися, і Кримом з кримськотатарським та
ісламським факторами. Тим більше що, як засвідчує світовий і, на жаль, уже
вітчизняний досвід, успіху терористів сприяє наявність у державі «п’ятої
колони», про зародження якої в арабському контексті в Україні окремі
оглядачі згадували ще 2004 р. 1.
У цьому контексті симптоматичним стало проведення в Києві
26 листопада 2015 р. круглого столу на тему: «“Ісламська держава”: генеза і
1

Степняк Г. Арабский вопрос // Украина криминальная. – 2004. – 8.12. – Режим доступа:
http://cripo.com.ua/print.php?sect_id=3&aid=2978.
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нові тренди». Організаторами круглого столу виступили Українське
національне
інформаційне
агентство
«Укрінформ»,
Всеукраїнська
громадська організація «Український центр ісламознавства» 2, Громадська
організація «Арабський дім» 3. Під час обговорення питань виникнення
феномена «Ісламська держава», політичних, соціальних, моральних аспектів
проблеми і глобальних наслідків діяльності цієї організації була підкреслена
виняткова актуальність теми й нагальна необхідність її всебічного вивчення
та теоретичного усвідомлення.
Зокрема, почесний президент Всеукраїнської громадської організації
«Український центр ісламознавства», старший науковий співробітник
Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України, Надзвичайний і
Повноважний Посол у відставці Ю. Кочубей наголосив на відповідальності
фахівців і громадських діячів у справі об’єктивного висвітлення проблем
2

Всеукраїнську громадську організацію «Український центр ісламознавства» було створено
наприкінці 2004 р. Вона об’єднує на добровільних засадах учених різних спеціальностей, які вивчають іслам
і життя мусульман. Мета цього центру – підтримка наукових досліджень і сприяння поширенню культури
толерантності в українському суспільстві. Організація об’єднала ісламологів з 15 областей України, міст
Києва й Севастополя. Серед її засновників ? відомі українські вчені і громадські діячі. Зокрема, д-ри філол.
наук В. Бушаков, В. Гаюк, д-р іст. наук В. Ганкевич, д-р філос. наук Р. Джангужін, д-р філос. наук А.
Колодний, канд. іст. наук, голов. ред. журналу «Східний світ», перший посол України у Франції Ю.
Кочубей, д-р філос. наук Ю. Павленко, покійний уже д-р екон. наук В. Сігал, д-р філос. наук Л. Філіпович,
канд. іст. наук В. Швед і канд. іст. наук М. Кирюшко. Загальними зборами ВГО «Український центр
ісламознавства» його президентом було обрано М. Кирюшка, віце-президентами Р. Джангужіна й В. Шведа.
УЦІ провів у всіх регіонах України соціологічні дослідження «Мусульмани в українському
суспільстві» та «Релігійна і національна толерантність студентів вищих навчальних закладів Києва». УЦІ
провів два Всеукраїнські конкурси ісламознавчих досліджень молодих учених ім. А. Ю. Кримського. Нині
центр розпочинає підготовку масштабних проектів (3-томна енциклопедія «Іслам в Україні»), планує
розробку програми й підручника з курсу «Ісламознавство» для університетів країни.
3

Організація «Арабський дім» була заснована 18 травня 1998 р. і вважається однією з перших
організацій в Україні, яка зосередила свою увагу на інтересах арабської спільноти та захисті її прав перед
офіційними й неофіційними інститутами.
20 березня 2004 р. Громадська організація «Арабський дім» виступила одним з організаторів
антиамериканського мітингу біля Посольства США, що вимагав виведення американських військових з
Іраку. Глава ГО «Арабський дім» в Україні, доктор філософських наук З. Салах і його заступник Д. Закарія –
відомі експерти-арабісти.
З. Салах народився в Палестині, у Секторі Газа, 1978 р. закінчив факультет філософії й соціології в
університеті в Тріполі (Лівія), потім працював там викладачем. У 1983 р. продовжив вивчати соціальні й
політичні науки в Російському університеті дружби народів, після закінчення якого займався
дослідницькою роботою в аспірантурі. Доктор наук, учений ступінь захищав в Інституті філософії
Російської академії наук. Автор монографій «Ібн Баджжа і перегляд аристотелівської динаміки в
середньовічній фізиці. Діалог цивілізацій: Схід – Захід» (Москва; Університет дружби народів, 1994 р.);
«Іспано-арабська філософія середньовіччя» (Москва; Університет дружби народів, 1995 р.)
Д. Закарія народився в 1961 р. у Кувейті. Палестинець, батьки повернулися в Палестину в 1963 р. У
1967 р. пішов у школу м. Альхаліль, 30 км південніше Єрусалима. Навчався в школі Палестини, Йорданії,
закінчив школу в Сирії в 1979 р. Після закінчення вступив до Ліванського університету на факультет
адміністративної політики. Закінчивши перший курс, був направлений на навчання в Московський
державний університет на факультет журналістики. Після закінчення факультету працював
кореспондентом палестинського журналу «Альхадаф». Був акредитований у МЗС СРСР, і після розвалу
Союзу в МЗС Росії. У цей час вступив у аспіранту Інституту сходознавства Академії наук СРСР. Отримав
ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю «міжнародні відносини та зовнішня політика».
На початку 1993 р. повернувся до Йорданії, жив в арабських країнах до 1994 р. Наприкінці 1994 р.
приїхав в Україну для роботи в Йорданському представництві компанії FACE з продажу чорного металу. З
1999 р. директор іноземного представництва фірми MCI. З 2007 р. працював у Білорусі в галузі зв’язку та
будівництва. У 2010 р. повернувся до Києва і створив фірму з продажу косметики Мертвого моря. Отримав
громадянство України у 2004 р.
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ісламу, «Ісламської держави» і ситуації на Близькому й Середньому Сході в
цілому. «Нам треба якось виходити на широкий загал, активніше просувати
наші ідеї через засоби масової інформації». На думку досвідченого
дипломата, внесення України до списку країн, що воюють з ІДІЛ,
безпідставне. «Я ... розглядаю “Ісламську державу” як феномен ідеологічний,
як феномен протистояння між західними державами і країнами Близького
Сходу», – зазначив Ю. Кочубей.
Директор ГО «Центр академічного ісламознавства» Д. Брильов
зазначив, що виникнення ІДІЛ можна розглядати як сунітський реваншизм,
який став відповіддю шиїтському шовінізму. За словами експерта, унаслідок
повалення режиму С. Хусейна в Іраку десятки тисяч сунітів, які займали
провідні позиції в суспільстві, уряді й армії, були маргіналізовані. Влада в
країні перейшла до рук шиїтів, які стали на бік США, а суніти перетворилися
на паріїв.
Слід наголосити, що одним із чинників виникнення виключно
войовничої організації стало те, що після поразки іракської армії величезний
штат військових залишився без діла, а значна частина була піддана тривалим
і принизливим перевіркам на лояльність або взагалі потрапили за грати. З
огляду на це, зовсім не випадково, що саме колишні іракські військові
створили у 2006 р. угрупування «Ісламська держава Ірак», що мало на меті
визволення країни від окупантів. Проте сучасна організація ІДІЛ уже
перетнула межі руху в межах однієї країни. Про це свідчить не лише додання
до назви слова Левант, що є загальною назвою країн східного
Середземномор’я, а й декларована ідейно-політична позиція.
Зокрема, Д. Брильов зазначає, що «Ісламська держава Іраку і Леванта»
претендує на роль альтернативної наднаціональної держави. Саме тому
всередині організації поряд із сунітами перебувають і фундаменталістисалафіти, і аскети-суфії, і представники інших напрямів ісламу. «Цей
вінегрет у нормальних умовах неможливий», – підкреслює експерт.
Президент Всеукраїнської громадської організації «Український центр
ісламознавства» О. Аулін звернув увагу на ще один аспект проблеми ІДІЛ,
який уже безпосередньо стосується України. Зокрема, він доповів, що
міжнародна телекомпанія «Аль-Джазіра» повідомила: «В Україні
бесчинствують вербувальники ІДІЛ». Такий невтішний для України
висновок телекомпанія робить на двох прикладах. Студент-медик
харківського вишу йорданець М. Далаін разом з іншим смертником 3 жовтня
2015 р. підірвав себе у столиці Іраку Багдаді. Унаслідок теракту загинуло
24 особи, 60 поранено. Дещо раніше інший арабський студент харківського
вишу А. Кафавін разом з дружиною українкою приєднався до рядів ІДІЛ і на
сьогодні перебуває десь у Сирії. О. Аулін зазначив, що наші опоненти
використовують ІДІЛ як жупел для звинувачення своїх противників.
Зокрема, зазначає експерт, в Інтернеті з’явилася інформація про закупівлю
ІДІЛ в Україні переносних зенітно-ракетних комплексів китайського
виробництва.
Головний науковий співробітник Державної установи «Інститут
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всесвітньої історії НАН України», віце-президент Всеукраїнської громадської
організації «Український центр ісламознавства» Р. Жангожа запропонував
проаналізувати причини появи прихильників ІДІЛ у європейських країнах.
На думку науковця, це є наслідком системної кризи європейської цивілізації,
коли технологічний прогрес випередив процес морального усвідомлення
відчуття простору й часу, що змінюється. «У духовній темряві кризи
інтелектуали усвідомлено обирають іслам», – зауважує Р. Жангожа. Крім
того, науковець підкреслює, що проблемою сучасного світу є зниження
цінності людського життя, яке, безперечно, має більше значення порівняно з
будь-якими квазіідеями. Учений зазначив, що приймав участь у конгресі, що
відбувався в Ірані, і між представниками двох основних течій ісламу – сунітів
і шиїтів – узагалі не було суперечностей. Р. Жангожа зазначає, що вердикт,
який винесли учасники конгресу, наголошує: «З ІДІЛ і із спотвореними
формами ісламу може боротися тільки іслам, перемогти може тільки іслам.
Той філософський культурний дискурс, який несе у собі ця велика світова
релігія».
Завідувач сектором східної філософії Інституту філософії
ім. Г. С. Сковороди НАН України О. Ярош зауважив, що європейські
джихадісти, які рекрутуються до ІДІЛ, дещо вирізняються від попередніх, що
вступали до «Аль-Каїди» й інших організацій. Раніше кістяк становили люди,
які вже мали бойовий досвід у Афганістані, Боснії та інших гарячих точках
світу. Нині більшість становлять молоді люди до 35 років з різних соціальних
шарів суспільства, як із сімей, що практикували іслам, так і ті, хто
повертається до ісламу з різних причин. «Значна кількість джихадистів з
достатньо заможних родин емігрантів другого і третього покоління. Їхнє
релігійне відродження не наслідує батьків, а знаходить авторитет серед
проповідників у Інтернеті, як правило, джихадистського напряму або у
радикальних спільнотах. На жаль, ефективного засобу протидії поки знайти
не можна», – зауважує О. Ярош.
Крім того, експерт звернув увагу на те, що, на відміну від інших
подібних організацій, ІДІЛ має свою територію, а основні зусилля організації
й людські ресурси зосереджені на її розширенні. За таких умов
безпосередньої загрози для Європи й Америки немає. «Якщо ІДІЛ зазнає
поразки, перетвориться на партизанський рух і не зможе контролювати
територію, тоді загроза, безперечно, зросте у рази... Поки що ІДІЛ не має
ресурсів для мобілізації своїх прихильників для здійснення терактів у Європі.
Вони зацікавлені в експансії й утриманні території в Іраку і Сирії», –
наголосив О. Ярош.
Науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних
досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України А. Курас звернув увагу на
міжнародно-політичну складову проблеми. «Без Ер-Ріяда і Стамбула
“Ісламська держава” так би і залишилася “Аль-Каїдою” у Міжріччі і
“Аль-Каїдою” в Іраку. Безумовно, нам треба чітко розуміти, що тероризм є
сам по собі явищем, але і методом, і засобом ведення бойових дій, і рішенням
геополітичних віковічних інтересів як регіональних, так і глобальних
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гравців», – підкреслив А. Курас.
Доцент кафедри мов і цивілізацій Близького й Середнього Сходу
Київського національного лінгвістичного університету Н. Пророченко
зазначила, що деякі аналітики наголошують на вражаючих мобілізаційних
ресурсах ІДІЛ з точки зору охоплення різноманітних груп населення й
географії проживання людей, які відносять себе до учасників або
прихильників цього руху. Причину успіхів ІДІЛ у світі та неісламських
країнах зокрема Н. Пророченко вбачає в тому, що цією організацією
принаймні на рівні риторики пропагується побудова держави й суспільства
на основі ісламської традиції. «Це автоматично пов’язується з принципами
соціальної справедливості, рівності, чесного правителя, ісламської
демократії». Поряд з тим Н. Пророченко зауважує, що в сучасному світі
відбувається певне розмивання системи цінностей, і в умовах процесу
суверенізації особистості розуміння понять справедливість, рівність,
релігійні догми втрачає загальний сенс, що актуалізує питання про “ідейне,
змістовне, альтернативне наповнення” соціального буття, яке могло бути
привабливим для покоління Facebook», – наголошує Н. Пророченко.
Голова відділу зовнішніх зв’язків ГО «Арабський дім» Д. Закарія
наголосив: «Так звана “Ісламська держава” – це не держава, і не ісламська.
Це суто терористична організація виробництва Заходу й Ізраїлю. Фінансують
її консервативні режими арабських країн Перської затоки. Потерпають від
насамперед суніти, мусульмани і шиїти». Він зазначив, що з нею треба вести
рішучу боротьбу. Крім того, Д. Закарія доволі скептично оцінив не тільки
діяльність західних країн щодо протидії ІДІЛ. «Альянс із 63 країн бомбить її
більше року й нічого не може зробити. Це смішна вистава», – наголосив
Д. Закарія.
Аташе по культурі Посольства Ірану Маазамі висловила свою згоду із
зауваженням Д. Закарії, що ця організація не має називатися державою.
«Іслам пропагує добро і милосердя. Мені здається, що західні держави
створили таку організацію, щоб змінити світогляд про релігію іслам», –
зауважила іранський дипломат. У питаннях боротьби з ІДІЛ необхідно не
лише об’єднувати зусилля всіх країн світу, а «необхідно пропагувати
істинний, правильний іслам для інших країн світу», наголосила Маазамі.
Таким чином, учасники круглого столу продемонстрували розуміння
значущості й актуальності теоретичного осмислення феномена ІДІЛ. За
підсумками наведеного аналізу можна зазначити, що виключне становище
цієї організації полягає в тому, що вона активно будує альтернативну
наднаціональну державність, яка засновується на спотвореній, але
привабливій для багатьох ідеології, і кидає виклик не лише державним
інституціям окремих країн, а загрожує набути глобального цивілізаційного
впливу. Як випливає з виступів, присутні на заході вітчизняні експерти
розглядають «Ісламську державу» як «феномен протистояння між західними
державами і країнами Близького Сходу» (Ю. Кочубей), «сунітський
реваншизм, який став відповіддю шиїтському шовінізму» (Д. Брильов),
«наслідок системної кризи європейської цивілізації» (Р. Жангожа), «суто
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терористичну організацію виробництва Заходу і Ізраїлю» (Д. Закарія,
Маазамі). Під час обговорення науковці, громадські діячі й дипломати
висловили своє ставлення до проблеми та поділилися практичними
напрацюваннями у вивченні цього багатогранного і складного явища.
При цьому учасники круглого столу аналізували проблему ІДІЛ у
аспекті взаємовідносин країн Заходу і Сходу, ісламської та християнської
цивілізацій,
внутрішньоісламського
конфлікту.
Визнаючи
вплив
геополітичного фактора на специфіку розвитку ситуації на Близькому Сході,
свою увагу доповідачі сфокусували на інтересах у регіоні США, Ізраїлю,
Туреччини, Саудівської Аравії. Проте події останнього часу привертають
увагу до ще одного впливового суб’єкта міжнародних відносин, дії якого в
Україні, Грузії, Молдові, Чечні довели майстерне володіння ним
технологіями управління національно-релігійними конфліктами – Росії, яка
активізувала останнім часом свою військову присутність у регіоні. Росія
наполягає на створенні широкої антиіділівської коаліції із залученням як
безпосередньо Росії, так і її союзника на Близькому Сході – сирійського
президента Б. Асада. На разі, за висновками ряду як вітчизняних, так і
зарубіжних експертів, активізація військових дій Росії в Сирії та
антиіділівському фронті спрямована на вирішення ряду політичних і
економічних завдань:
1. Перевести діалог Росії із світом у зручний для неї «військовий»
формат – ту сферу, де вона все ще почувається конкурентоспроможною, і
поновити через участь у розв’язанні «світової проблеми» статус великої
держави світового масштабу, статус світового лідера.
2. Мінімізувати негативний вплив іміджу агресора в російськоукраїнському конфлікті з подальшим пом’якшенням або навіть скасуванням
санкцій Заходу за принципом «допомога в боротьбі з ІДІЛ в обмін на
визнання Заходом анексії Криму».
3. Загострити міграційну проблему у Європі, посиливши таким чином
праворадикальні настрої в країнах ЄС і позиції відповідних політичних
партій, які вже традиційно виступають союзниками у європейських планах
Кремля, розхитати ЄС через посилення суперечностей між окремими
країнами в питаннях міграційної політики і схилити Євросоюз до думки про
необхідність допомоги Росії в розв’язанні актуальних проблем сучасності, а у
перспективі – доцільність створення в тому чи іншому вигляді євразійського
простору.
4.
Обґрунтувати
необхідність
збереження
прокремлівського
диктаторського режиму Б. Асада в Сирії як здатного забезпечити наземні
операції проти «Ісламської держави», і завдяки Б. Асаду зберегти свій вплив
в близькосхідному регіоні (включно з військовою присутністю).
5. Запобігти прокладанню альтернативного шляху надходження до
Європи енергоносіїв з країн Близького Сходу. Нагадаємо, ще 2009 р. уряд
Катару запропонував Туреччині та урядовцям з країн ЄС збудувати
трубопровід для безперебійного постачання газу та нафти на європейський
паливний ринок. За проектом цей трубопровід мав проходити від столиці
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Катару через територію Саудівської Аравії, Йорданії, Сирії та Туреччини до
Європи. Як відомо, катарський газ є одним з найдешевших і легких для
видобутку
ресурсів
у
світі,
що
робить
його
надзвичайно
конкурентоспроможним порівняно з російським.
6. Запобігти подальшому знеціненню нафти і, як наслідок, власним
колосальним фінансовим втратам з підвищенням ризиків соціальної
нестабільності – через посилення невпевненості нафтового ринку.
7. Відшліфувати методи й інструменти ведення військових дій,
забезпечити необхідний досвід російським військовим.
Утім, усі ці завдання вирішуються лише за умови наявності ІДІЛ. У
випадку швидкого розв’язання цієї проблеми на порядку денному знову
актуалізуються питання і диктаторського режиму Б. Асада, і будівництва
трубопроводу в Європу, і зниження ціни на нафту тощо. У зв’язку з цим
доволі симптоматичним виглядає висновок, зроблений представником
сирійської світської опозиції, який відвідав Росію влітку цього року,
президентом Національної коаліції сирійської опозиції Халедою аль-Ходжі.
Як зазначає видання Espreso.tv, від пропозиції Москви створити коаліцію
проти ІДІЛ разом з Б. Асадом він прогнозовано відмовився. При цьому він
пояснив свою відмову тим, що, за його словами, «“Ісламська держава” – це і
є режим Б. Асада». «Як можна мати справу з джерелом тероризму для
боротьби з тероризмом? Якщо ми подолаємо ІДІЛ чи “Аль-Каїду”, то
військова розвідка (режиму Б. Асада. – Прим. авт.) створить інші
терористичні групи, щоб забезпечити існування», – сказав він
(http://espreso.tv/article/2015/08/14/rosiyskyy_slid_islamskoyi_derzhavy).
З урахуванням імовірних політичних і економічних бонусів, які здатна
отримати Росія від пролонгації розв’язання проблеми ІДІЛ, її участь у
сучасних близькосхідних процесах навколо «Ісламської держави» потребує
ґрунтовного аналізу й додаткового вивчення вітчизняними фахівцями з
подальшим визначенням можливих ризиків для України.
Разом з тим актуальними є визначені під час круглого столу практичні
завдання з протидії поширенню в суспільстві радикальних ідей, що
спотворюють сутність ісламу, акцентування важливості протистояння
агресивній пропаганді й необхідності донесення правдивої, об’єктивної
інформації до громадськості та державних установ.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
У Верховній Раді України тривають консультації для пошуку
необхідної кількості голосів для остаточного ухвалення змін до
Конституції України в частині децентралізації.
«Ми сьогодні ведемо діалог всередині парламенту для того, щоб знайти
конфігурацію отримання більш ніж 300 голосів за зміни до Конституції», –
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сказав В. Гройсман, відповідаючи на запитання журналістів у понеділок,
30 листопада, у Харкові.
Відповідаючи на запитання щодо можливості внесення змін до
відповідного законопроекту на нинішньому етапі, В. Гройсман зазначив, що
«будь-яке втручання до проекту змін може призвести до зміни термінів
ухвалення» законопроекту. «І це може бути відкладено на роки», – додав він,
зазначивши, що тому нині жодних питань щодо вилучення будь-яких норм
або інших змін у законопроекті не стоїть. «Зараз питання полягає в тому, щоб
зміни до Конституції спільно з пакетом законів винести у сесійний зал для
голосування», – сказав керівник парламенту, зазначивши, що голосування за
остаточне ухвалення змін до Конституції є «відповідальністю усіх
політичних сил українського парламенту». «Я маю надію, що всі політичні
сили знайдуть можливість об’єднатися навколо європейських змін до
Конституції і Україна отримає повноцінне місцеве самоврядування. Це
революційне рішення, яке зробить Україну успішною», – заявив він.
Відповідаючи на запитання щодо того, коли цей законопроект може бути
внесений на голосування до сесійної зали, В. Гройсман висловив побажання,
щоб це «сталося якомога раніше». Разом з тим він зазначив, що свідомий
необхідності «дати відповідь на ряд питань». При цьому він підкреслив, що в
змінах до Основного закону «немає жодних загроз для України, а, навпаки, є
ключ до успіху». «Стара система опирається і не хоче змін, але, так чи
інакше, ці зміни відбудуться», – заявив спікер Верховної Ради (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 30.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман не бачить реальних
підстав для «розвалу» коаліції і коаліційного уряду.
«Хоча я не виключаю, що певні зміни в уряді відбудуться, і я вважаю,
що це є абсолютно справедливим, бо до багатьох міністрів є багато питань з
точки зору якості їхньої роботи», – сказав В. Гройсман, відповідаючи на
запитання журналістів на прес-конференції.
Він висловив думку, що в коаліції відбудуться консультації, зазначивши,
що «дуже б хотів, щоб ми зосереджувалися не на змінах персоналій, а на
реальних справах, які ми маємо зробити у наступному році». «Цього чекає
країна. Чекають не того, хто займе якусь позицію, а того, що буде робити
влада, – наголосив керівник парламенту. – Хочу ще раз підкреслити, що мене
цікавить спільний план дій уряду і коаліції, українського парламенту, у
співпраці з Президентом, щоб ми могли забезпечити прийняття ефективних
рішень і їх реалізацію. Я за те, щоб уряд був зміцнений, і думаю, що
11 грудня ми почуємо і звіт про роботу уряду, і плани на 2016 р. Це буде
основою подальшої взаємодії».
Керівник парламенту також висловив думку, що Коаліційна угода, яка є
стратегічним документом, має бути оновлена (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 27.11).
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***
Спикер парламента В. Гройсман намерен изменить Коалиционное
соглашение между парламентскими фракциями, которые входят в
состав коалиции. Об этом спикер ВР заявил в ходе брифинга, передает
корреспондент «РБК-Украина».
Он пояснил, что изменения в Коалиционное соглашение необходимы в
связи с изменением ситуации в стране за последний год.
В. Гройсман добавил, что анализ Коалиционного соглашения
необходимо проводить не один раз в год, а осуществлять постоянное
обновление плана действий. «Обновление должно быть как фокус на тех
приоритетах, которые нам нужно реализовать», – добавил он.
Напомним, ранее В. Гройсман заявил, что не видит оснований для
переформатирования коалиции, но не исключает изменения в правительстве.
Кроме того, В. Гройсман заявлял, что в январе 2016 г. предложит
реформирование работы парламента, которое предусматривает качественное
взаимодействие коалиции и оппозиции и «справедливое» распределение
комитетов (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 27.11).
***
Законодавча робота парламенту має базуватися на трьох головних
цінностях: прагненні до європейського майбутнього, відновлення в
суспільстві справедливості та повернення людям почуття власної
гідності. Про це заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман у
п’ятницю, 27 листопада.
«Відстоювати гідність – це достатньо непросто в нинішніх умовах. На
мій погляд, у цьому полягає місія сьогоднішньої влади і нас з вами як її
частини – прокласти шлях до нашого європейського майбутнього, відновити
в суспільстві справедливість через встановлення верховенства права і закону,
повернути людям почуття власної гідності, – зазначив він. – Ці цінності і
визначають реформи, які необхідні країні, яких чекають люди. А ми як
законодавці повинні забезпечити формування законодавчої основи цих
реформ»
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 27.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман наголошує на
необхідності невідкладних змін нинішньої судової системи.
Виступаючи з лекцією на тему: «Децентралізація – стратегія
національного успіху» перед студентами Харкова в понеділок, 30 листопада,
В. Гройсман повідомив, що Президент України на минулому тижні вніс до
парламенту законопроект про внесення змін до Конституції в частині
реформування судової системи. «Нам необхідно справедливе правосуддя», –
наголосив
він
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 30.11).
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***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман сподівається, що
конституційна реформа в частині децентралізації буде успішно
реалізована.
Виступаючи перед представниками студентського врядування з 34 ВНЗ
Харкова в рамках робочої поїздки до Харківської області, В. Гройсман
зазначив, що без системних змін у системі влади, без чіткого розмежування
владних повноважень і повернення довіри до владних інститутів не
можливий успіх держави, її подальший розвиток, здійснення секторальних
реформ, у тому числі в науково-освітній сфері.
«Ми в одному кроці від еволюційних змін в усіх сферах, – зазначив В.
Гройсман. – Я вірю в те, що ми зможемо розбудувати успішну європейську
державу». У цьому контексті керівник парламенту висловив сподівання, що в
політичної еліти «вистачить волі для прийняття відповідальних рішень».
«Реформа з децентралізації зробить Україну сильною, – підкреслив він. –
Жодних ризиків вона не має».
Відповідаючи на запитання, В. Гройсман детально розповів про ключові
аспекти реформи з децентралізації. Звертаючись до представників
студентства, він закликав молодь брати активну участь у політичному житті
країни, впливати на місцеву владу. «Молодь – це наше сьогодення і
майбутнє, ви не маєте стояти осторонь і просто спостерігати за тим, що
відбувається», – заявив Голова Верховної Ради.
В. Гройсман вручив відзнаки Верховної Ради України – грамоти й
почесні грамоти – представникам викладацького складу вищих навчальних
закладів Харкова за вагомий внесок у реалізацію державної політики в галузі
освіти, сумлінну працю й високий професіоналізм. Звертаючись до
присутніх, він заявив, що освіта й наука є запорукою подальшого успішного
розвитку Української держави (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 30.11).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман заявляє, що молодь має
бути залучена до оновлення парламенту.
Відповідаючи на запитання під час лекції на тему: «Децентралізація –
стратегія національного успіху» перед студентами Харкова в понеділок,
В. Гройсман повідомив, що нині триває реформа внутрішньопарламентських
процедур, апарату парламенту й технічна модернізація роботи Верховної
Ради. За його словами, молодь має бути залучена до роботи в апараті
Верховної Ради (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 30.11).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
внесення зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (щодо
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громадян, які працюють у зоні відчуження)».
У законопроекті (№ 2524а) пропонується доповнити Закон України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» ст. 39, яка була виключена з нього Законом
України від 28.12.2014 р. № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», поновивши при
цьому виплату громадянам, які працюють у зоні відчуження, у порядку й
розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (щодо
поіменних голосувань)».
Законом вносяться зміни до ч. 3 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до яких рішення ради приймаються
відкритим поіменним голосуванням, крім випадків, для яких чинним законом
передбачається таємне голосування (як, наприклад, питання обрання на
посади в раді, висловлення недовіри сільському, селищному, міському
голові, голові районної, обласної ради); передбачається, що результати
поіменного голосування підлягатимуть обов’язковому оприлюдненню та
наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної
інформації»; пропонується, щоб на офіційному веб-сайті ради розміщувалися
в день голосування і зберігалися протягом необмеженого терміну всі
результати поіменних голосувань; наголошується, що результати поіменного
голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2016а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та
виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад».
Закон створює умови для належного формування й виконання бюджетів
об’єднаних територіальних громад, а також забезпечує ефективне
функціонування бюджетних установ і належну якість надання відповідних
послуг у всіх населених пунктах району, включаючи територіальні громади,
що не об’єдналися.
Для реалізації такої мети Законом внесено зміни до ст. 75, 93, 99, 122,
розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України,
шляхом:
– урегулювання окремих питань щодо процедури складання проектів
бюджетів об’єднаних територіальних громад і контролю за дотриманням
бюджетного законодавства в частині міжбюджетних відносин (зміни до ч. 9
ст. 75 та ч. 2 ст. 122 Кодексу);
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– продовження на 2016 р. дії п. 20 розд. VI «Прикінцеві та перехідні
положення», згідно з яким надається можливість здійснювати з бюджетів сіл,
селищ, міст районного значення видатки на утримання навчально-виховних
комплексів «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний
заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний
заклад» за умови, що загальноосвітній навчальний заклад – I ступеня, та
сільських, селищних і міських палаців та будинків культури, клубів, центрів
дозвілля, інших клубних закладів і бібліотек, з уточненням щодо прийняття
районною радою рішення про передачу таких видатків за зверненням
сільської, селищної, міської міста районного значення рад (зміни до п. 20
розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення» Кодексу);
– визначення на період створення об’єднаних територіальних громад
особливостей формування й виконання бюджетів об’єднаних територіальних
громад у разі неприйняття закону про Державний бюджет України до 1
грудня року, що передує плановому, а також у разі неприйняття до початку
нового бюджетного періоду рішення про відповідний місцевий бюджет і
унормувати питання виконання бюджетів територіальних громад та
районних бюджетів районів, на території яких частково створені об’єднані
територіальні громади згідно із законом і перспективним планом формування
територій громад (новий п. 38 розд. VI «Прикінцеві та перехідні положення»
Кодексу);
– уточнення положень щодо передачі коштів між місцевими бюджетами,
виключивши зайву деталізацію, а також переліку місцевих бюджетів при
горизонтальному вирівнюванні податкоспроможності бюджетів (зміни до ст.
93 і 99 Кодексу);
– встановлення зобов’язань районних рад щодо передачі із спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення у
власність об’єднаних територіальних громад бюджетних установ, що є на
їхній території, відповідно до розмежування видатків між бюджетами,
визначеного Кодексом (новий п. 39 розд. VI «Прикінцеві та перехідні
положення» Кодексу).
Відповідний законопроект зареєстровано за № 3490 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.11).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до деяких законів України щодо особливостей державної
реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб».
Законопроект № 3106 передбачає внесення змін до законів «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» з метою врегулювання
відносин, що виникають у зв’язку з державною реєстрацією новоутвореного
та утвореного в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення
органу місцевого самоврядування як юридичної особи; усунення недоліків
правового
регулювання
питання
правонаступництва
об’єднаних
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територіальних громад, їхніх сільських, селищних, міських рад і виконавчих
комітетів таких рад; узгодження із законодавством процедури реорганізації
органів місцевого самоврядування в процесі добровільного об’єднання
територіальних громад (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.11).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення
окремих положень молодіжної політики та утворення молодіжних
центрів).
Проектом (реєстр. № 1248) пропонується передбачити утворення в
містах, селах і селищах молодіжних центрів, визначити додаткові
повноваження щодо фінансового їх забезпечення місцевими органами влади,
визначити додаткові повноваження центрів соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді щодо надання підтримки дітям і молоді, уточнити повноваження
центрального органу виконавчої влади у сфері реалізації молодіжної
політики
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.11).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про утворення
Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань перевірки
фактів порушень під час проведення повторного голосування на виборах
криворізького міського голови 15 листопада 2015 року».
Постановою утворено Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради
України з питань перевірки фактів порушень під час проведення повторного
голосування на виборах криворізького міського голови 15 листопада 2015 р.
Відповідний проект Постанови зареєстровано за № 3529 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.11).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо заміни довічного позбавлення
волі більш м’яким покаранням».
Законодавчим актом внесено зміни до Кримінального кодексу,
Кримінально-виконавчого кодексу, Кримінального процесуального кодексу
України та Закону України «Про адміністративний нагляд за особами,
звільненими з місць позбавлення волі», якими передбачається гуманізація
порядку призначення й виконання покарання у вигляді довічного
позбавлення волі.
Законом передбачена імперативна заборона призначення покарання у
вигляді довічного позбавлення волі за такі діяння, як готування до злочину й
замах на злочин, а також призначення такого виду покарання особам, які
виконували ролі підбурювача та пособника при вчиненні злочину.
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Документом надано можливість застосувати умовно-дострокове
звільнення від відбування покарання до осіб, які засудженні до довічного
позбавлення волі, після фактичного його відбування не менше 20 років, а
також здійснити заміну довічного позбавлення волі на позбавлення волі на
певний строк актом Президента.
Згідно із Законом, «помилування засудженого здійснюється на підставі
акта про помилування у виді повного або часткового звільнення від
основного і додаткового покарань, а також заміни засудженому призначеного
судом покарання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на
строк двадцять п’ять років.
У разі заміни засудженому призначеного судом покарання у виді
довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк двадцять п’ять
років у строк відбування покарання повністю зараховується час перебування
під вартою та період фактичного перебування у місцях позбавлення волі.
Покарання у виді позбавлення волі на строк двадцять п’ять років не
підлягає подальшій заміні на більш м’яке покарання.
Клопотання про помилування має право подати засуджений, його
захисник, законний представник, близькі родичі, правозахисні організації, у
тому числі міжнародні, у порядку, встановленому законодавством».
Законом також передбачена можливість заміни невідбутої частини
покарання більш м’яким особам, які відбувають покарання у вигляді
довічного позбавлення волі (більш м’яким може бути покарання у вигляді
позбавлення волі на строк не менше 25 років), після фактичного відбуття
засудженим не менше десяти років покарання.
Закон прийнято з поправками. Законопроект зареєстровано за № 2292
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 26.11).
***
Українська делегація в ПАЧЕС провела зустріч з головою сенату
Румунії.
Зустріч керівника постійної делегації Верховної Ради України в ПАЧЕС
Л. Денісової і членів делегації з президентом ПАЧЕС, головою сенату
Румунії К. Попеску-Таричану відбулася 27 листопада.
Л. Денісова подякувала Румунії за послідовну підтримку суверенітету й
територіальної цілісності України, а також євроінтеграційних прагнень
Української держави. «Україна всіма засобами бореться проти російської
агресії, за повернення Криму та відновлення територіальної цілісності
країни», – підкреслила керівник української делегації.
У свою чергу К. Попеску-Тарічану запевнив співбесідників у подальшій
підтримці України.
Довідково. 25–27 листопада в Бухаресті (Румунія) відбувалася 46
Генеральна
Асамблея
Парламентської
асамблеї
Чорноморського
економічного співробітництва. До складу української делегації входять
народні депутати України О. Масоріна, А. Романова, Р. Чубаров, А. Гордєєв,
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О. Кириченко, В. Івченко (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 30.11).
***
Голова Комітету у закордонних справах Г. Гопко провела зустріч із
заступником директора департаменту Міністерства закордонних справ
Японії, керівником бюро з питань Європи Т. Аікі.
Під час зустрічі 27 листопада голова комітету висловила подяку Японії
за незмінну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а
також за фінансову допомогу, яку Україні надає уряд Японії. У цьому зв’язку
було підкреслено, що у 2014 р. японська сторона оголосила про виділення
фінансової кредитної допомоги Україні в розмірі понад 1,6 млрд дол. США, з
якої понад 900 млн дол. США призначено на впровадження проекту
модернізації Бортницької станції аерації.
Також було висловлено вдячність за виділення урядом Японії 16,6 млн
дол. США на проекти з відбудови східних регіонів України й реабілітації
постраждалого внаслідок російської агресії населення, які реалізуються через
місії міжнародних організацій в Україні.
У зв’язку з обранням України і Японії непостійними членами Ради
Безпеки ООН на період 2016–2017 рр. сторони погодилися з необхідністю
погодження спільних пріоритетів, які мають стосуватися насамперед пошуку
ефективних шляхів боротьби з тероризмом. У цьому контексті голова
комітету звернула увагу співрозмовника на те, що Російська Федерація, яка
анексувала Автономну Республіку Крим і розпочала війну на Донбасі, своєю
поведінкою уособлює державний тероризм, що вже призвів до руйнації
системи безпеки на Європейському континенті.
У свою чергу Т. Аікі підкреслив, що Японія як країна-член «великої
сімки» виступає за необхідність повного виконання мінських домовленостей,
у яких роль Російської Федерації є ключовою.
Під час зустрічі Т. Аікі висловив також зацікавленість у продовженні
підтримки Організації за демократію та економічний розвиток (ГУАМ)
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 30.11).
***
Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства підтримує проект закону «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів щодо зняття штучних обмежень на
реалізацію права на приватизацію і отримання в користування земельних
ділянок».
Члени комітету розглянули законопроект № 3190.
Під час обговорення зазначалося, що проектом пропонується внести до
Земельного кодексу, законів «Про Державний земельний кадастр» і «Про
регулювання містобудівної діяльності» ряд змін, якими передбачено,
зокрема, що громадяни до заяви про приватизацію земельних ділянок, на
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яких розташовані будівлі та споруди, що перебувають у їхній власності,
замість технічних матеріалів і документів, що підтверджують розмір
земельної ділянки, надаватимуть технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості); що земельні ділянки, право власності (користування) на які
виникло до 2004 р. [у тому числі ті, право власності (користування) на які в
подальшому було припинено], вважаються сформованими незалежно від
присвоєння їм кадастрового номера; уточнюються умови надання земель для
містобудівних потреб у разі відсутності плану зонування або детального
плану території тощо.
Народні депутати вважають, що прийняття законопроекту дасть змогу
оптимізувати процес оформлення речових прав на земельні ділянки під
нерухомістю, що сприятиме забезпеченню інтересів фізичних і юридичних
осіб та створить підґрунтя для збільшення доходів місцевих бюджетів.
Комітет направив своє рішення головному Комітету з питань аграрної
політики та земельних відносин (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 30.11).
***
У профільному комітеті ВР запропонували знизити ставку ПДВ до
15 %.
У Комітеті з питань податкової та митної політики в законопроекті
№ 3357 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податкової
лібералізації запропонували знизити ставку податку на додану вартість до
15 %. Про це під час спілкування з журналістами в кулуарах парламенту
заявила народний депутат, голова Комітету з питань податкової та митної
політики Н. Южаніна, передає УНН з посиланням на прес-службу БПП.
«Ми запропонували знизити ставку податку на додану вартість до 15 %.
Зараз відповідно до директиви ЄС найнижча ставка, яка дозволена на ПДВ,
це 15 %. Ми маємо за це хапатися, тому що в нашій країні це, переважно,
податок з обороту. І це треба враховувати. Якщо ми справді хочемо дати
нашій економіці стабілізуватися, то ставка ПДВ має бути знижена», –
зауважила парламентар.
Вона також зазначила, що в цьому законопроекті пропонується 10 %
податок на доходи фізичних осіб, які сплачуються виключно фізичною
особою зі свого заробітку, і 20 % нарахування єдиного фіскального внеску,
який нараховується роботодавцем.
«Після того як роботодавець сплачував 50 % і більше, ми маємо
зупинити цю тенденцію і перейти до помірної і роздільної сплати», –
зазначила
Н.
Южаніна
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 27.11).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко здійснив дводенний робочий візит до
Французької Республіки.
Глава держави взяв участь у відкритті 21 Конференції сторін Рамкової
конвенції ООН про зміну клімату, провів ряд зустрічей з керівниками держав
та урядів (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 29.11).
***
Президент П. Порошенко в Парижі провів зустріч з президентом
Європейської комісії Ж.-К. Юнкером.
Співрозмовники обговорили виконання Україною критеріїв для
запровадження Євросоюзом безвізового режиму, серед іншого, прогрес у
реалізації антикорупційної реформи.
Лідери підтвердили незмінність домовленості про започаткування
поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС з
1 січня 2016 р., а також скоординували позиції напередодні завершального
раунду міністерських тристоронніх консультацій Україна – ЄК – Росія щодо
імплементації зони вільної торгівлі, що відбудеться 1 грудня в Брюсселі.
П. Порошенко та Ж.-К. Юнкер також обговорили шляхи посилення
енергетичної безпеки України (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 30.11).
***
Під час кліматичного саміту ООН Президент України П. Порошенко
зустрівся з президентом Європейської ради Д. Туском.
Глава держави докладно поінформував президента ЄР про розвиток
ситуації на Донбасі, наголосивши, що Росія й підтримувані нею бойовики
продовжують ігнорувати мінські домовленості.
П. Порошенко й Д. Туск погодилися, що санкції проти Росії мають бути
продовжені до повного виконання Росією її зобов’язань за мінськими
домовленостями.
Президент Д. Туск відзначив, що всі країни ЄС високо цінують свою
єдність у ставленні щодо агресії проти України.
Співрозмовники також обговорили розвиток ситуації в Сирії і
погодилися з тим, що участь Росії більше створює проблеми, ніж допомагає
їх розв’язувати.
Президент зазначив, що, попри складу ситуацію на фронті, Україна ні на
крок не зупиняється на шляху реформ і демонструє реальний прогрес.
П. Порошенко наголосив, що з 1 січня 2016 р. почне діяти зона вільної
торгівлі між Україною і ЄС, що покликано зміцнити торговельні відносини з
ЄС та економічну незалежність України.
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Співрозмовники обговорили питання безвізового режиму. Президент
відзначив важливість, яку український народ незмінно надає питанню
безвізового режиму з Європейським Союзом.
П. Порошенко запросив Д. Туска відвідати з візитом Україну в зручний
для нього час (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 30.11).
***
Під час 21 Конференції сторін Рамкової конвенції ООН з питань
зміни клімату COP21, яка відбувається в Парижі, Президент України
провів короткі зустрічі з президентами Австрії, Латвії, Румунії і прем’єрміністрами Італії, Нідерландів, Люксембургу, Словаччини та Греції.
Президент закликав лідерів цих країн продовжити санкції щодо Росії
через невиконання нею мінських домовленостей.
Також під час цих розмов було обговорено питання надання українцям
безвізового режиму (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 30.11).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з президентом
Фінляндської Республіки Саулі Вяінямьо Нііністьо.
П. Порошенко поінформував фінського колегу про ситуацію на Донбасі
та про прогрес України на шляху імплементації реформ. Президент
подякував Фінляндській Республіці за політичну підтримку, значну
гуманітарну допомогу, а також внесок Фінляндії в підтримку діяльності
спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Глава Української держави високо оцінив кроки Фінляндії на підтримку
зусиль України із звільнення українських громадян, незаконно ув’язнених у
Російській Федерації.
Президенти відзначили необхідність продовження санкцій стосовно
Росії до повного виконання мінських домовленостей.
Українська сторона підтвердила запрошення президенту Фінляндської
Республіки відвідати з візитом Україну (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 30.11).
***
Під час Конференції сторін Рамкової конвенції ООН з питань зміни
клімату COP21 Президент України провів коротку зустріч з прем’єрміністром Японії С. Абе.
Президент України подякував главі японського уряду за сильну позицію
щодо підтримки України в рамках «великої сімки».
Співрозмовники обговорили розвиток ситуації на Донбасі та в Криму.
Прем’єр-міністр Японії запевнив Президента України в тому, що його
держава наполягає на повному виконанні Росією мінських домовленостей
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(Офіційне
інтернет-представництво
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 30.11).

Президента

України

***
Президент України П. Порошенко зустрівся в Парижі з прем’єрміністром Королівства Данія Л. Расмуссеном.
Глава держави подякував главі уряду Данії за послідовну підтримку
його державою територіальної цілісності й суверенітету України.
Президент поінформував прем’єр-міністра про перебіг імплементації
мінських домовленостей, ситуацію з недотриманням бойовиками режиму
припинення вогню на Донбасі, а також про прогрес України на шляху
впровадження демократичних реформ.
Сторони застерегли світову спільноту від недооцінювання загрози для
міжнародної безпеки і стабільності, яку несе російська агресія проти
суверенітету й територіальної цілісності України. Співрозмовники
відзначили необхідність продовження санкцій щодо Росії до повного
виконання мінських домовленостей.
Президент і Прем’єр-міністр домовилися про продовження розвитку
взаємодії в енергетичній сфері.
П. Порошенко запросив Л. Расмуссена відвідати Україну (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 30.11).
***
Президент П. Порошенко в Парижі провів зустріч з прем’єрміністром Австралії М. Тернбуллом.
П. Порошенко особисто привітав М. Тернбулла із вступом на посаду
глави уряду Австралії та висловив переконання у важливості подальшої
активізації міждержавної співпраці.
Співрозмовники приділили особливу увагу координації спільних зусиль
з реалізації ініціативи Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України
стосовно заснування міжнародного кримінального трибуналу з метою
притягнення до відповідальності винних у злочинах, пов’язаних зі збиттям
літака MH17 «Малайзійських авіаліній».
«Україна і надалі сприятиме кримінальному розслідуванню, що наразі
триває, а також зробить все від неї залежне для покарання винних у цій
трагедії», – підкреслив П. Порошенко.
Президент України подякував Австралії за чітку й незмінну позицію
щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності України, а також за
надану в цьому зв’язку практичну допомогу.
Співрозмовники домовилися про активізацію торговельно-економічного
співробітництва.
Президент запросив прем’єр-міністра Австралії відвідати Україну з
візитом (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 30.11).
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***
У рамках участі у 21 Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про
зміну клімату Президент України П. Порошенко провів зустріч з прем’єрміністром Соціалістичної Республіки В’єтнам Нгуєном Тан Зунгом.
Співрозмовники обговорили спільні заходи, спрямовані на активізацію
політичного діалогу і поглиблення торговельно-економічних відносин між
Україною та В’єтнамом. Ішлося, зокрема, про шляхи більш ефективного
задіяння потенціалу обох держав для нарощування обсягів торгівлі та
інвестицій. Сторони домовилися про проведення у 2016 р. у Києві чергового
засідання спільної Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного й
науково-технічного співробітництва.
П. Порошенко і Нгуєн Тан Зунг розглянули також актуальні питання
взаємодії України та В’єтнаму на міжнародній арені, зокрема в контексті
непостійного членства України в Раді Безпеки ООН.
Нгуєн Тан Зунг підтримав прагнення України приєднатися до форуму
Азія – Європа.
Глава держави окрему увагу привернув до важливості розширення
проукраїнської коаліції серед держав Південно-Східної Азії.
П. Порошенко висловив главі уряду В’єтнаму запрошення президентові
країни Чионг Тан Сангу здійснити візит до України. «Переконаний, що цей
візит надав би необхідного імпульсу подальшому розвитку всебічного
співробітництва та партнерства між двома країнами», – підкреслив
Президент України.
Прем’єр-міністр Нгуєн Тан Зунг запросив Президента України відвідати
В’єтнам (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 30.11).
***
Під час офіційного візиту до Королівства Нідерланди Президент
України П. Порошенко мав аудієнцію з Його Величністю Королем
Віллемом-Александром Клаусом Георгом Фердинандом.
В особі Короля Президент висловив вдячність Королівству Нідерланди
за політичну підтримку, солідарність і практичну допомогу Україні в
протидії зовнішній агресії та на шляху розбудови європейської держави.
П. Порошенко поінформував про прогрес України в контексті реформ і
висловив готовність до подальшого поглиблення партнерства з Королівством
Нідерланди.
Глава держави відзначив важливість, яку український народ надає
питанню безвізового режиму з Європейським Союзом.
Президент України висловив співчуття рідним і близьким жертв трагедії
літака рейсу MH17 і запевнив у активній співпраці з питань розслідування
всіх обставин цієї катастрофи Нідерландам та притягнення винних до
відповідальності. «Україна буде надійним адвокатом жертв трагедії
Малайзійського боїнга МН17 та використає непостійне членство в Раді
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Безпеки ООН, щоб тримати це питання серед ключових тем порядку денного
РБ ООН», – наголосив глава Української держави.
П. Порошенко запросив Його Величність Короля Віллема-Александра
Клауса Георга Фердинанда відвідати Україну з візитом у зручний для нього
час
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 26.11).
***
Президент України П. Порошенко після переговорів з прем’єрміністром Нідерландів М. Рютте заявив, що Україна розраховує на
підтримку й розуміння народом Нідерландів важливості Угоди про
асоціацію України з Європейським Союзом не лише власно для України, а
й для всієї Європи.
Коментуючи для ЗМІ після зустрічі питання нідерландського
референдуму щодо Угоди про асоціацію України з ЄС, Президент наголосив:
«Цей референдум не зупиняє Угоди про асоціацію між Україною та
Європейським Союзом. Ми розраховуємо на позицію громадян Нідерландів,
що вони підтримають нашу 45-мільйонну націю на шляху до демократії,
свободи та реформування нашої країни». П. Порошенко зазначив, що
підтримати Угоду про асоціацію України з ЄС також в інтересах громадян
Нідерландів, адже ця країна є другим за обсягом інвестицій європейським
торговим партнером України.
Глава держави акцентував на тому, що важливою складовою Угоди про
асоціацію між Україною і ЄС є Угода про глибоку і всеосяжну зону вільної
торгівлі, яка відкриває унікальні можливості для нідерландського,
європейського та українського бізнесу бути присутніми на величезних
ринках ЄС і України. «І це в інтересах громадян ЄС, громадян Нідерландів і
громадян України», – наголосив Президент України.
За його словами, для України Угода про асоціацію є рубіконом на шляху
від радянського минулого, і переважна її частина стосується реформ, захисту
прав людини та демократії. «Хто проти демократії, свободи, реформ,
боротьби з корупцією, незалежної судової системи, сприятливого
інвестиційного клімату?» – запитав П. Порошенко.
«Я запевняю вас – це те, що нам дійсно потрібно зробити – побудувати
Європу в Україні», – заявив П. Порошенко.
У свою чергу прем’єр-міністр Нідерландів М. Рютте наголосив на
важливості Угоди про асоціацію, зазначивши, що «Європейському Союзу в
цілому, як й Нідерландам зокрема, потрібні стабільні сусіди та надійні
відносини. Ця Угода про асоціацію допоможе як у торговельних відносинах
між Європейським Союзом і Україною, так і економічному розвитку
України, розвитку демократії, впровадженню конституційних змін та
боротьбі з корупцією» (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 26.11).
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***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з президентом
сенату Королівства Нідерланди А. Брукерс-Кноль і головою палати
представників А. ван Мільтенбург.
Глава держави подякував парламенту Королівства Нідерланди за
підтримку ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і висловив
щире сподівання на позитивні результати консультативного референдуму
щодо Угоди, який відбудеться 6 квітня 2016 р. в Нідерландах. «Україна
повертається до Європи. Ми – нація з понад тисячолітньою європейською
історією», – наголосив П. Порошенко.
Керівництво парламенту підтвердило готовність підтримувати Україну у
її боротьбі із зовнішньою агресією. Було відзначено важливість збереження
політики невизнання незаконної анексії Криму з боку Росії. «Ми повністю
підтримуємо український народ у його щоденній боротьбі за незалежність з
агресором», – сказала президент сенату А. Брукерс-Кноль.
Сторони наголосили на необхідності покарання винних за збиття літака
MH-17 в липні 2014 р.
Глава держави наголосив на важливості зміцнення міжпарламентського
виміру двосторонніх відносин.
Співрозмовники також обговорили ряд питань двостороннього
співробітництва.
Президент України привітав парламентарів з 200-літнім ювілеєм
парламенту Королівства Нідерланди (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 26.11).
***
Перебуваючи в Парижі з метою участі у 21 Конференції ООН з
питань зміни клімату, Президент України П. Порошенко зустрівся з
прем’єр-міністром Канади Д. Трюдо.
Під час першої зустрічі з новим очільником уряду Канади глава
Української держави поінформував співрозмовника про актуальний розвиток
ситуації на Донбасі й акцентував увагу на важливості підтримки
трансатлантичної єдності в питанні збереження санкцій щодо Росії до
повного відновлення територіальної цілісності України.
Д. Трюдо запевнив у повній підтримці народу України в боротьбі за
відстоювання незалежності, суверенітету й територіальної цілісності. Він
наголосив на подальшій готовності Канади здійснювати тиск на Москву, а
також усіляко допомагати Україні, зокрема посилюючи здатність Збройних
сил України протидіяти сучасним викликам і загрозам.
Співрозмовники підкреслили важливість подальшого поглиблення
особливого партнерства між державами, зокрема в торговельно-економічній і
військово-технічній сферах. Співрозмовники відзначили необхідність
оперативної підготовки до підписання двосторонньої угоди про зону вільної
торгівлі.
Прем’єр Канади поінформував Президента про результати засідання
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«великої двадцятки» в Анталії, запевнивши в трансатлантичній солідарності
з Україною.
Президент подякував главі уряду Канади за солідарність з українським
народом у дні, коли весь світ згадує жертв голодомору-геноциду 1932–1933
рр. в Україні.
Сторони також обговорили питання спрощення візового режиму для
громадян України.
Д. Трюдо підтвердив готовність відвідати Україну з візитом на
запрошення П. Порошенка (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 29.11).
***
Президент України П. Порошенко зустрівся з керівниками провідних
нідерландських компаній.
Глава держави поінформував про прогрес України на шляху
реформування й запевнив, що цей процес є незворотнім.
Президент України наголосив, що зона вільної торгівлі між Україною та
ЄС почне діяти з 1 січня 2016 р. Це відкриває широкі можливості для
розвитку співпраці між українськими й голландськими підприємствами.
«Інвестуючи в Україну, ви інвестуєте в розвиток Європи і її безпеку», –
наголосив глава Української держави.
Глава держави подякував за підтримку з боку нідерландського бізнесу
санкцій Європейського Союзу, запроваджених щодо Російської Федерації у
зв’язку з окупацією Криму та триваючою російською агресією на Донбасі.
Представники нідерландських компаній засвідчили підтримку Угоди
про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема в частині зони вільної торгівлі, і
відзначили прогрес, якого досягла Україна в реформуванні.
Співрозмовники обговорили кроки для більшого залучення в економіку
України інвестицій з боку голландських компаній. У зустрічі взяли участь
представники багатьох голландських організацій, зокрема Aegon, ENB Group,
KLM, Royal Philips та Royal Dutch Shell (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 27.11).
***
Президент під час робочого візиту до Нідерландів заручився
підтримкою з боку цієї країни щодо необхідності повної імплементації
мінських домовленостей, що є важливим з огляду на головування
Нідерландів у ЄС, яке розпочнеться 1 січня 2016 р.
Президент повідомив представникам ЗМІ, що обговорив з прем’єрміністром Нідерландів М. Рютте імплементацію мінських домовленостей, від
втілення яких у життя залежить не тільки існування незалежної України, а й
уся регіональна, європейська і глобальна безпека. «Сьогодні ми говорили про
санкції, і я отримав тверде підтвердження того, що в умовах, коли мінські
угоди не імплементуються російською стороною, санкції будуть
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продовжені», – повідомив П. Порошенко.
«Зупиняючи агресію на Сході нашої країни та анексію Криму, ми
воюємо за наші спільні цінності», – наголосив глава Української держави. П.
Порошенко висловив вдячність народу та уряду Нідерландів за постійну
тверду підтримку України на цьому шляху. «Це дуже важливо для нас, і
рішення Європейського Союзу про введення санкцій проти Росії як агресора,
країни, що анексувала Крим, за неімплементацію мінських домовленостей –
ключовий інструмент, який забезпечить мир і стабільність на українській
землі» (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 27.11).
***
Президент П. Порошенко під час робочого візиту до Королівства
Нідерланди виступив у найстарішому у країні Лейденському
університеті, обговоривши з присутніми тему європейських цінностей і
стабільності, боротьби з тероризмом.
Глава держави наголосив, що, починаючи з Революції гідності, українці
борються за свободу й демократію, зробивши євроінтеграцію національною
ідеєю. Водночас Європейський Союз перебуває під потрійним тиском
проблем тероризму, біженців і агресивної політики Росії. Через це багато
європейців відчувають втому та розчарування, називаючи себе
євроскептиками та виступаючи за поступки Росії. «Майбутнє належить
сміливим», – наголосив глава Української держави.
Президент зазначив, що Росія спробувала купити Україну, а пізніше
знищити як державу. «Дехто стверджує, що ця війна – за землю, а не за
цінності, і, отже, це не європейська справа. Я не погоджуюсь. Окуповані
території знаходяться під темною хмарою – це не лише беззаконня нових
“авторитетів”, але нетерпимість, расизм та антисемітизм», – сказав П.
Порошенко.
Глава держави наголосив, що основами існування ЄС є європейська
єдність, верховенство цінностей та цілісність кордонів. Однак це не
сприймається в Росії. «Захід прагне кола довіри; Росія хоче кола впливу», –
сказав Президент.
«Пом’якшення політики ЄС не зупинить Росії. У довгостроковій
перспективі Росія шукатиме панування, а не компромісу. Москва вважає, що
за нафтодолари можна купити душу Європи», – наголосив глава держави. П.
Порошенко підкреслив, що необхідно бути сильними та прихильниками ідей,
які принесли успішний розвиток Європі, головними серед яких є свобода,
демократія, повага до прав людини, солідарність і співчуття. «Принцип
Європи, який зробив континент сильнішим, – ідея свободи, зокрема свободи
особистості, є більш цінною, ніж геополітичні інтереси великих гравців», –
підкреслив Президент, наголосивши, що російська політика спрямована на
розкол ЄС.
Глава держави зазначив, що імплементація Угоди про асоціацію України
з ЄС є шансом для України стати більш розвинутою, реформованою та
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демократичною. Тому українці сподіваються на мудре рішення громадян
Нідерландів на референдумі щодо Угоди.
Президент підкреслив, що нині для Європи та України настали важкі
часи і надзвичайно важливим для всіх є досягнення миру в Українській
державі. «Для України – бо це наш шанс на виживання. Для ЄС – бо сусід з
військовим конфліктом викликає дискомфорт. Для Росії – тому що санкції
дійсно працюють», – зазначив глава держави.
Президент наголосив, що за останні роки світ змінився, у відносинах
між Заходом і Росією постали окуповані Крим і частина Донбасу, Сирія.
«Торгівля з диктаторами часто більш вигідна, ніж підтримка демократій. Але
давайте сподіватись, що ЄС не поховає свою совість в Україні», – сказав
Президент, додавши, що світ не має забувати жертв, які загинули від атак
Росії, і зробити все можливе для притягнення до відповідальності винних, у
тому числі в катастрофі літака МН-17.
«Ми вистоїмо лише об’єднаними. Роз’єднаними – ми програємо», –
наголосив П. Порошенко.
Президент відповів на питання, зокрема, щодо очікувань від
головування Нідерландів у Раді ЄС, щодо Криму.
Лейденський університет був заснований у 1575 р. принцом В.
Оранським. Його студентами свого часу були Королева Юліана, Королева
Беатрікс і Король Віллєм-Александр. У Лейденському університеті
навчається близько 24 тис. студентів. У закладі, зокрема, навчалися прем’єрміністри Нідерландів, у тому числі нинішній М. Рютте, дев’ять іноземних
лідерів і 16 лауреатів Нобелівської премії (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 27.11).
***
Президент України П. Порошенко та прем’єр-міністр Нідерландів
М. Рютте домовилися розпочати підготовку до проведення наступного
року масштабного бізнес-форуму представників ділових кіл двох країн.
У заяві для ЗМІ після зустрічі глава Української держави зазначив, що в
січні 2016 р. відбудуться дві важливі події – розпочнеться головування
Нідерландів у ЄС та вступить у дію зона вільної торгівлі між Україною та
ЄС. «Ми домовились максимально використовувати ці нові можливості для
активізації двостороннього співробітництва між бізнесом України та
Нідерландів, сприяння присутності голландських компаній на українському
ринку та їхнього залучення до процесу приватизації в Україні», – сказав П.
Порошенко.
Президент привітав ініціювання урядом Нідерландів торговельноекономічної місії в Україні.
Зі свого боку прем’єр-міністр зазначив, що Нідерланди вбачають широкі
перспективи розвитку двостороннього співробітництва в сфері екокультури
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 26.11).
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***
Президент України та прем’єр-міністр Нідерландів під час зустрічі
скоординували подальші спільні дії в рамках розслідування трагедії літака
рейсу МН-17, який був збитий терористами над територією України в
липні минулого року.
Після переговорів глава держави зазначив, що після жахливої трагедії
літака MH-17 відносини між двома країнами вийшли на зовсім новий рівень.
«Із самого початку Україна ініціювала прозоре незалежне розслідування
обставин трагедії, і, за моєю пропозицією, Нідерланди очолили це
розслідування як країна, що найбільше постраждала від терористичної атаки
на літак “Малайзійських авіаліній”», – наголосив П. Порошенко.
Президент висловив подяку всій міжнародній команді слідчих і
висловив надію на те, що результати незалежного розслідування
«продемонструють усьому світові, хто стоїть за цим злочином». При цьому
П. Порошенко зазначив, що «ми це знаємо і так», але наголосив на
необхідності підтвердження цього під час прозорого, незалежного
розслідування.
Президент України подякував прем’єр-міністру за підтримку
кандидатури України під час затвердження на посаді непостійного члена
Ради Безпеки ООН та наголосив на тому, що відтепер Україна зможе
представляти в тому числі і жертв трагедії МН-17 в Раді Безпеки «для того,
щоб ті, хто скоїв цей жахливий злочин, опинилися на лаві підсудних і щоб
вони були засуджені».
«Ми підтвердили, що стоїмо пліч-о-пліч у нашій боротьбі проти
тероризму – проти терористичних атак у Парижі, в інших частинах світу, ми
не сприймаємо жодного шантажу з боку терористів, і головний висновок –
що від подій на українських вулицях, що на вулицях Парижу – ми не боїмося
і ми разом», – заявив П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 26.11).
***
Президент України разом з дружиною взяли участь у церемонії
вшанування пам’яті невинно убієнних голодом українців у 1932–1933 рр.,
яка відбулася у Національному музеї «Меморіал пам’яті жертв
Голодомору в Україні».
Президент звернувся до нації зі своїм словом: «Ми мусимо собі і всьому
світові сказати – не забудемо злочинів Голодомору-геноциду та його
винуватців; не зрадимо ідеалів Революції гідності; зробимо все для
національного, політичного, економічного відродження України, для її
входження в європейську сім’ю вільних народів».
Глава держави зазначив, що творення сучасної Україну неможливе без
дбайливого та чесного ставлення до історії. Президент згадав імена тих, хто
доніс правду про голодомор-геноцид до сьогодні, та наголосив на важливості
продовження процесу декомунізації, розкриття архівів КДБ.
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Говорячи про сьогодення, Президент порівняв гібридну війну, яку веде
Росія проти України, зі штучним голодом, яким сталінський режим
тодішнього СРСР знищував українців. «Чи то забирають хліб з нашої землі,
чи то ту ж землю поливають “градами”, мета одна і зрозуміла. І однаково
боляче від того, що в 33-му в Старобільську на Луганщині вимер від голоду
весь дитячий будинок, і від того, що минулої зими загинули діти від обстрілу
Маріуполя російськими бойовиками», – сказав глава держави.
На завершення свого виступу Президент наголосив: «Запорукою нашої
перемоги може бути лише непохитна єдність українського народу. Ці слова –
не книжний пафос, а об’єктивна потреба; імператив, без якого не вижити.
Відродження України вже почалося, і це – нестримний процес животворення,
очищення нашого життя, будівництва оновленої країни, виходу на авансцену
нових людей – патріотів України, героїв, які подвигами своїми зупинили
наступ імперії.
Президент з дружиною пройшли на чолі колони скорботної ходи до
скульптури «Гірка пам’ять дитинства», де встановили композиції з колосків і
вшанували пам’ять загиблих біля меморіального знаку «Свіча пам’яті».
У парк біля меморіалу прийшло багато людей. Присутні тримали в
руках державні прапори, свічки з траурними стрічками.
Предстоятелі українських церков справили чин панахиди за померлими
від голоду 1932–1933 рр., по закінченню якої виступив очевидець
Голодомору-геноциду 1932–1933 рр. в Україні М. Онищенко.
«Люди, це все було, я все це бачив… Я чув крики дітей. Це було
страшно. У людей відбирали хліб. А хліб – це було життя. Віднімали хліб.
Люди вмирали. Їх вбивав радянський режим. Ми маємо пам’ятати горе
нашого народу. Вічна пам’ять загиблим. Вони нас єднають. Ми вас будемо
пам’ятати і будемо берегти Україну», – повідав пан Микола та нагадав сумну
пісеньку того часу: «Нема хліба, нема сала, бо совєтська власть забрала».
У церемонії біля Меморіалу пам’яті жертв голодоморів в Україні також
взяли участь глава уряду А. Яценюк, урядовці, Президент України 1991–1994
рр. Л. Кравчук, Президент України 1994–2005 рр. Л. Кучма, Президент
України 2005–2010 рр. В. Ющенко, представники дипломатичного корпусу,
глави релігійних організацій, офіційні особи, представники громадськості,
свідки Голодомору-геноциду 1932–1933 рр.
Після виступу Президента була оголошена загальнонаціональна хвилина
мовчання, по закінченні якої розпочалася всеукраїнська акція «Запали
свічку!».
Глава держави разом з дружиною та свідком страшних подій 1932–1933
рр. М. Онищенком встановили свічки пам’яті до основної частини меморіалу.
Свічки пам’яті було встановлено і від усіх областей України. Сяйвом
лампадок, які встановили присутні на церемонії, вкрилися і пагорби навколо
меморіалу (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 28.11).
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***
«Над комуністичним режимом і російським шовінізмом рано чи
пізно, але неминуче буде здійснено правосуддя і проведено міжнародний
трибунал», – сказав Прем’єр-міністр України А. Яценюк у своєму
зверненні в неділю, 29 листопада.
«Головним винуватцем Голодомору була Москва. Кремль був і
залишається вбивцею. Головним злочинцем, який спланував і вчинив акт
геноциду проти українського народу, був тоталітарний радянський
комуністичний режим», – наголосив він.
А. Яценюк підкреслив, що ідеологічною основою для дій радянського
терору став великодержавний російський шовінізм: «Я звинувачую
російський шовінізм у масштабних злочинах проти людяності».
Від агресії російського шовінізму постраждав кожен сусідній з Росією
народ, підкреслив глава уряду: «По всьому периметру Російської держави не
існує жодної країни, з якою Кремль підтримував би рівні та доброзичливі
відносини».
«Глибока, вікова хвороба російського шовінізму і зневаги до кожного
сусіда, його культури, мови чи релігії сьогодні активно заохочується
режимом президента Путіна, – наголосив А. Яценюк. – Фактично, шовінізм
проповідується з найвищих кафедр і духовних престолів Росії. Погляньте, з
якою ненавистю та злобою російський шовінізм навіть зараз продовжує
заперечувати голодомор, захищаючи й аргументуючи людожерство Сталіна
та зводячи йому пам’ятники».
Російський шовінізм намагається будь-якою ціною виправдати агресію
Кремля проти всіх націй: українців, кримських татар, білорусів, литовців,
латвійців, естонців, казахів, народів Східної Європи та Центральної Азії:
«Захищаючи Сталіна, вони прагнуть обстояти війну проти інакодумства,
свободи, проти волелюбної частини самої Росії – її ліберального
середовища».
Глава уряду України наголосив, що підтримує ініціативу балтійських
партнерів, які розпочали процеси стосовно притягнення до міжнародної
відповідальності за комуністичні злочини. «Над комуністичним режимом і
російським шовінізмом рано чи пізно, але неминуче буде здійснено
правосуддя і проведено міжнародний трибунал», – сказав А. Яценюк.
Він нагадав, що понад 70 держав світу визнали історичний факт
голодомору: «Можна сказати впевнено, що це ті країни, які шанують пам’ять
про голодомор, і вони і є справжньою коаліцією найвищих людських
цінностей, демократії і гуманізму.
Наша цінність – це свобода і повага до людини. Це – віра в людську
гідність і добре життя для кожного. Вірю в таку Україну. Вона народжується
зараз. Будьмо сильними. Будьмо мудрими. Будьмо вільними. І ми зробимо
все, навіть неможливе» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
29.11).
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***
«Достатніх запасів вугілля немає. Вимагаю невідкладний,
надзвичайний план заходів для того, щоб пройти зиму в стабільній
енергетичній системі», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк
на засіданні антикризового енергетичного штабу в п’ятницю, 27
листопада.
Глава уряду назвав складною нинішню ситуацію на українському
електроенергетичному ринку: «За тими даними, які є в мене, чітко видно, що
достатніх запасів вугілля немає».
Він нагадав, що ще три місяці тому доручав вжити заходів, аби такої
ситуації не виникло. «Для того щоб не було відключень, як це було в
минулому році, я вимагаю невідкладний, надзвичайний план заходів для
того, щоб пройти зиму в стабільній енергетичній системі», – наголосив А.
Яценюк.
Необхідні ресурси держава виділила як через державний бюджет, так і
шляхом кредитування енергетичних компаній, підкреслив він: «Зараз ці
ресурси не просто треба освоїти. Нам потрібні запаси вугілля, розуміючи, що
Росія буде блокувати постачання вугілля. Мета Росії – це повна
дестабілізація ситуації в Україні. Так само, як і вони дестабілізують ситуацію
в світі».
За результатами енергетичного штабу, повідомив А. Яценюк, будуть
підбиті підсумки виконання плану з надзвичайних заходів, який був
затверджений розпорядженням уряду, а також рішення щодо «конкретних
заходів по тому, щоби українська енергетична система пройшла зимовий
період у стабільному режимі» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2015. – 27.11).
***
«У процесі реформування уряду України єдино правильне рішення – це
виведення всіх державних компаній з-під міністерств. Міністри повинні
займатися виключно політикою, а не управлінням власністю», –
наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні антикризового
енергетичного штабу в п’ятницю, 27 листопада.
«Це є одна з ключових реформ, яку я буду пропонувати українському
парламенту», – підкреслив глава уряду.
А. Яценюк повідомив, що 30 листопада уряд розгляне питання
затвердження нового статуту НАК «Нафтогаз України»: «Ми опрацювали цю
реформу разом із нашими партнерами з Європейського банку реконструкції і
розвитку. Це буде взірцем управління державними компаніями».
Мета реформи НАК «Нафтогаз України», підкреслив він, це усунення
будь-яких політичних впливів на діяльність компанії: «Мета цієї реформи –
це виключно професійний політично незаангажований та незалежний
менеджмент компанії за участю наших міжнародних партнерів. І формування
дійсно прибуткової прозорої української державної енергетичної компанії.
Ми позбулися вже зараз низки різного роду газових олігархів. Протягом
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двох років їх немає на газовому ринку України як посередників між НАК
“Нафтогаз” і російським “Газпромом”. І зараз ми за рахунок реформи
“Нафтогазу” позбудемося будь-яких політичних впливів на нього».
У тому числі, на переконання А. Яценюка, уряд України не повинен
мати безпосередній вплив на діяльність компанії: «І не тільки на НАК
“Нафтогаз України”, а й на всі державні компанії. На діяльність компаній
повинні мати безпосередній вплив незалежні керівники, які несуть
відповідальність перед державою за те, як вони управляють компанією»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 27.11).
***
За останні дев’ять місяців НАК «Нафтогаз України» вдалося вперше
за близько десять років показати беззбиткову діяльність, наголосив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні антикризового
енергетичного штабу в п’ятницю, 27 листопада.
Діяльність «Нафтогазу», підкреслив він, не була збитковою незважаючи
на те, що компанія отримала збитки від продажу газу для населення у розмірі
близько 8 млрд грн, «адже газ для населення за соціальною нормою далі
продається за ціною, яка нижча ринкової».
«Зроблено це завдяки правильному менеджменту та керівникові
компанії. Компанія за рахунок реалізації газу промисловим споживачам і
іншої діяльності компенсувала збитки, які вона отримала від продажу газу
населенню»,
–
підкреслив
А.
Яценюк
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 27.11).
***
«Ми більше не купуємо газ у Росії по ціні 500 дол., як було підписано за
контрактами. Сьогоднішня ціна від російського “Газпрому” вища ніж та,
яка пропонується нашими європейськими партнерами», – наголосив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні антикризового
енергетичного штабу в п’ятницю, 27 листопада.
Глава уряду підкреслив, що протягом останніх двох років вдалося
запустити реверсні потоки газу з ЄС: «Це ще раз показало, що політика на
диверсифікацію енергопостачання і джерел придбання природного газу є
виправданою та правильною».
А. Яценюк наголосив, що українська сторона отримала відповідні цінові
пропозиції від європейських партнерів: «Саме тому Україна зупинила
придбання російського природного газу. Конкуренція є конкуренція»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 27.11).
***
«Десять країн-членів Європейського Союзу сьогодні підтримали
Україну і виступили з жорсткою критикою щодо будівництва Північного
потоку. Ми очікуємо, що Європейська комісія почує позицію наших
європейських партнерів, і що цей проект не буде побудований», – наголосив
33

А. Яценюк на засіданні антикризового енергетичного штабу в п’ятницю, 27
листопада.
Глава уряду підкреслив, що сьогодні десять країн-членів Європейського
Союзу «жорстко виступили проти будівництва Північного потоку». А.
Яценюк нагадав, що вперше це питання було піднято ним на спільній пресконференції разом з прем’єр-міністром Словаччини.
«Наша позиція – дуже чітка: будівництво другої гілки Північного потоку
є антиукраїнським і антиєвропейським проектом», – наголосив він. Мета
цього проекту, підкреслив глава уряду – «позбавити Україну як транзитних
потужностей, так і близько 2 млрд дол. США плати за транзит»: «Мета цього
проекту – це посилення російської газової монополії на європейському
енергетичному ринку».
Глава уряду підкреслив, що Україна є однією з основних державтранзитерів: «Наші потужності дозволяють транзитувати до країн-членів
Європейського Союзу більше 120 млрд куб. м метрів газу. У нас найбільш
великі газові сховища в Європі».
В Україні, нагадав він, ухвалений закон, який дає можливість
європейським і американським компаніям узяти безпосередню участь у
модернізації та управлінні українською газотранспортною системою.
«Ми з Європейським Союзом повинні не на словах, а на ділі, в тому
числі і через участь європейських компаній в українській газотранспортній
системі, будувати єдину енергетичну політику Європи, де Росія не буде мати
монопольного впливу, який вона мала протягом останніх декількох
десятиліть»,
–
підкреслив
А.
Яценюк
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 27.11).
***
Станом на 30 листопада в рамках акції «Підтримай українську
армію» на рахунки Міністерства оборони України як допомоги Збройним
силам України від юридичних і фізичних осіб надійшло понад 160 млн 51
тис. грн. З них у 2015 р. надійшло понад 6 млн 770 тис. грн.
Із загальної суми понад 145,262 млн грн – грошові перекази на
матеріально-технічне, решта – на медичне забезпечення Збройних сил
України.
За допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер «565» на підтримку
Української армії перераховано 1 млн 343,8 тис. грн (усі – на матеріальнотехнічне забезпечення ЗС України).
З початку 2015 р. іноземної валюти в гривневому еквіваленті всього
продано 893,4 тис. грн.
Міністерство оборони, Збройні сили України висловлюють щиру
вдячність усім небайдужим громадянам, які долучилися до благодійної акції
«Підтримай Українську армію», та продовжують надавати допомогу
вітчизняним Збройним силам з метою підвищення їхньої боєготовності та
зміцнення
обороноздатності
держави
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 30.11).
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***
27 листопада фахівці МОЗ України під головуванням заступника
міністра І. Перегінця, за участі представників ВООЗ і ЮНІСЕФ провели
селекторну нараду з обласними та районними структурними
підрозділами з питань охорони здоров’я, щоб визначити стан готовності
лікувально-профілактичних закладів усіх рівнів до проведення другого
раунду імунізації дитячого населення проти поліомієліту. Як відомо,
другий раунд має охопити період двох тижнів – з 30 листопада до 13 грудня
2015 р.
«Перший раунд дав нам можливість охопити щепленнями близько 65 %
запланованого обсягу дітей, що є непоганим результатом, до якого ми
доклали всі разом так багато зусиль», – відзначив заступник міністра.
За його словами, з цього раунду винесено певні проблемні моменти, які
потребують вирішення і які треба обов’язково врахувати в наступному
раунді. Це, зокрема, узгодити статистично визначені показники цільових
груп і кількість визначених категорій дітей для проведення вакцинації,
визначити відповідальних на місцях за доставку та наявність вакцин в усіх
лікувально-профілактичних закладах; дотримуватися визначеного переліку
протипоказань до проведення вакцинації; посилити інформаційнороз’яснювальну роботу як серед медичних працівників, так і батьків,
скоординувати для цього більш чітку взаємодію із органами освіти.
Відповідно до Рекомендацій щодо проведення вакцинації проти
поліомієліту вакциною ОПВ (далі – Рекомендації), надісланих усім
регіональним структурним підрозділам з охорони здоров’я, для кожного
раунду вакцинації проти поліомієліту, заклади охорони здоров’я мають
переглядати та оновлювати список дітей цільової вікової групи на
відповідній адміністративній території, а також переглядати тимчасові
протипоказання до проведення вакцинації.
Необхідно зазначити, що до плану вакцинації в рамках раундів
вакцинації ОПВ включаються всі діти відповідних вікових категорій
незалежно від протипоказань до вакцинації ІПВ/ОПВ. Особливо в другому
турі, слід звернути увагу на тих дітей, які не були вакциновані в першому
через тимчасові протипоказання.
Відповідно до Рекомендацій, вакцинації ОПВ підлягають усі діти, яким
на момент початку туру виповнилося два місяці, у т. ч. щеплені від
поліомієліту за віком раніше та з порушенням календаря щеплень. Якщо на
момент проведення другого раунду дитині виповнилося два місяці, вона
включається до проведення вакцинації в другому та третьому раундах
вакцинації.
Діти, які раніше більше ніж за 14 днів отримали щонайменше одну дозу
інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ окремо чи в складі комбінованих
вакцин або ОПВ), повинні отримати ОПВ в рамках раундів вакцинації
незалежно від часу отримання останньої дози. Інтервал для однієї і тієї ж
дитини між отриманням ОПВ в рамках раундів вакцинації має бути не менше
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одного місяця.
Усі регіони відзвітували про готовність до проведення другого туру
імунізації проти поліомієліту: усі заклади охорони здоров’я забезпечені
необхідною кількістю доз вакцин ОПВ відповідно до потреб, медичні
працівники ознайомлені з Рекомендаціями, наданими МОЗ України.
Як відомо, тривалість першого раунду вакцинації ОПВ становила три
тижні, наступних раундів вакцинації (другого та третього) – має бути два
тижні. Інтервал між раундами вакцинації ОПВ становить один місяць
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 27.11).

ПОЛІТИКА
В Евроюсте состоялось совещание по расследованию катастрофы
малазийского Боинга. На совещании были представители «всех вовлеченных
в уголовное расследование стран» (http://korrespondent.net/world/3596224-vevrouiste-sostoialos-soveschanye-po-rassledovanyui-katastrofy-boynha).
Они
обсудили ход опознания жертв и составления информации о них, а также ход
уголовного расследования по факту крушения.
Третье по счету координационное совещание по расследованию
крушения малайзийского Боинга состоялось в пятницу в Евроюсте в Гааге с
участием представителей 12 стран, сообщила в субботу пресс-служба
Евроюста.
На встрече присутствовали прокуроры и следователи из стран, входящих
в образованную в 2014 г. совместную группу по расследованию:
Нидерландов, Австралии, Украины, Бельгии и Малайзии. А также из стран,
граждане, которых погибли в катастрофе: Великобритании, Германии,
Филиппин, Канады, Новой Зеландии, Индонезии и США. Был также
представлен Европол. Председательствовал национальный представитель
Нидерландов в Евроюсте Х. Морал.
В коммюнике Евроюста не говорится о подробностях разговора и о
каких-либо новых результатах расследования (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 29.11).
***
Франции обсудили

Президенты РФ и
выполнение минских
соглашений.
Президент РФ В. Путин сообщил, что он и его французский коллега
Ф. Олланд обсудили взаимодействие в «нормандском формате» по Украине и
будут настаивать на дальнейшем выполнении минских соглашений по
урегулированию
(http://korrespondent.net/world/3595519-putyn-y-ollandobsudyly-sytuatsyui-na-donbasse).
«Мы не могли обойти внимание и ситуацию в Украине. Обсудили в этом
контексте перспективы взаимодействия в “нормандском формате”. Будем и
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впредь настаивать на реализации всех без исключения положений минских
соглашений от 12 февраля», – сказал он по итогам переговоров с
Ф.
Олландом
в
четверг
вечером
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 27.11).
***
ОБСЕ увеличивает количество наблюдателей на Донбассе.
Миссия ОБСЕ расширяет технические возможности, что позволит
повысить
эффективность
мониторинга
и
отчетности
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3596218-obse-uvelychyvaetkolychestvo-nabluidatelei-na-donbasse).
28 ноября глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) в
Украине Э. Апакан во время визита в Краматорск, провел встречу с
наблюдателями СММ, работающими в регионе, и получил последние
сведения о ситуации с безопасностью от представителей Донецкой
облгосадминистрации.
Как говорится в сообщении, обнародованном на странице пресс-службы
СММ ОБСЕ в Украине в Facebook, собеседники обсудили вопросы,
связанные с внутренне перемещенными лицами и проведением работ по
разминированию в регионе.
Во время встречи Э. Апакан проинформировал своих собеседников, что
на данный момент СММ расширяет географию своего присутствия,
увеличивает количество наблюдателей и расширяет технические
возможности, что позволит повысить эффективность мониторинга и
отчетности.
Глава миссии выразил признательность представителям администрации
за их сотрудничество и заверил их, что главной целью СММ, в рамках ее
мандата, является содействие нормализации и стабилизации ситуации в
стране.
«Мы верим, что мир может быть достигнут. Осуществлять мониторинг
и докладывать об обстановке является основной задачей СММ, однако мы
также способствуем диалогу на местах и уделяем внимание гуманитарным
аспектам», – сказал Э. Апакан.
Напомним, ранее в ОБСЕ заявляли, что с 25 ноября в зоне АТО
сократились обстрелы с обеих сторон. До этого в миссии отмечали рост
обстрелов, в особенности в районе донецкого аэропорта (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 28.11).
***
Наблюдатели подвели итоги выборов в Мариуполе и Красноармейске.
Международные наблюдатели миссии ENEMO констатируют, что
выборы в Мариуполе и Красноармейске 29 ноября проходило в соответствии
с законодательством и без срывов (http://korrespondent.net/ukraine/3596700nabluidately-podvely-ytohy-vyborov-v-maryupole-y-krasnoarmeiske).
«Голосование в Мариуполе и Красноармейске было преимущественно
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упорядоченным, прошло в соответствии с законом и без срывов», – говорится
в отчете миссии ENEMO, распространенном в понедельник, 30 ноября.
Международные наблюдатели также подчеркивают, что явка
избирателей на момент закрытия участков была «выше средней явки во
втором туре голосования на местных выборах», что указывает на
заинтересованность избирателей.
Что касается ситуации в избирательных комиссиях, то в ENEMO
отметили высокий уровень замен членов ТИК и УИК, в некоторых случаях
даже накануне голосования, «вызвал неуверенность и задержку в работе
членов комиссий».
«На большинстве посещенных УИК отсутствовала информация о
процедуре голосования и кандидатах… Нечеткость положений закона о
местных выборах и административном распределении привела к совпадению
границ избирательных округов на участках», – указали на недостатки
выборов в ENEMO.
ENEMO сосредоточила три команды долгосрочных наблюдателей с
целью наблюдения за процессом открытия, голосованием, подсчетом голосов
и подведением итогов в Мариуполе и Красноармейске. Команды
наблюдателей следили за открытием трех избирательных участков,
голосованием на 40 избирательных участках, закрытием двух участков и
работой городских ТИК (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 30.11).
***
ЦИК: Явка на выборах в Мариуполе составила 36,49 %.
29 ноября участие в выборах депутатов Мариупольского городского
совета и мариупольского городского головы взяли 36,49 % избирателей –
120 тыс. 507 человек (http://korrespondent.net/ukraine/3596472-tsyk-yavka-navyborakh-v-maryupole-sostavyla-3649). Об этом вечером 29 ноября сообщили
в пресс-службе Центризбиркома со ссылкой на данные органов ведения
Госреестра избирателей.
Участие в выборах депутатов красноармейского городского совета и
Красноармейского городского головы взяли 37,58 % избирателей – 22 тыс.
136 человек (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 30.11).
***
По результатам экзит-полла относительно выборов в Мариуполе
Researching branding group показывает победу в первом туре кандидата
В. Бойченко, передает телеканал «112 Украина».
Второе место занимает представители партии «Сила людей», директор
сервисного центра «Лиоком» М. Бородин, набравший 9,5 % голосов
избирателей, на третьем – самовыдвиженец, председатель правления
пищевого холдинга ООО «УГХТ» Ю. Тернавский, набравший 7,2 %.
Cогласно экзит-поллу, в Мариупольский горсовет проходят всего две
партии: «Оппозиционный блок», набравший 66,5 % голосов, и партия «Сила
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людей», набравшая 10,5 %. Остальные партии не преодолевают
5-процентный барьер: «Самопоміч» набрала 3,5 %, Всеукраинское
объединение «Батьківщина» – 3,2 %, партия «УКРОП» – 3,1 %, «Молодь до
влади» – 3 %, «Наш край» – 2,9 %, Блок Петра Порошенко «Солидарность» –
2,7 %.
Всего во время опроса было опрошено 2 тыс. респондентов на 40
участках (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 29.11).
***
Днепропетровский апелляционный суд принял решение о пересчете
голосов на шести избирательных участках в Кривом Роге. Об этом в
своем Facebook сообщил народный депутат от «Самопомочі» С. Семенченко
(http://korrespondent.net/ukraine/3596809-vybory-v-kryvom-rohe-sud-obiazalpereschytat-holosa).
«Днепропетровский апелляционный суд принял решение о пересчете
голосов на 6 спецучастках в Кривом Роге», – сообщил С. Семенченко.
Как сообщалось, в Кривом Роге начались массовые протесты против
признания результатов выборов мэра города.
Напомним, что на выборах мэра Кривого Рога победителем объявлен
кандидат от Оппозиционного блока Ю. Вилкул (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 30.11).
***
В Кривом Роге начала работу временная специальная комиссия (ВСК)
по анализу результатов выборов мэра Кривого Рога.
Как отметил член комиссии, народный депутат Украины К. Павлов, все
необходимые материалы для работы у комиссии есть.
«Все необходимые материалы для того, чтобы определить правильность
выбора криворожан, есть в наличии. Все бюллетени, все протоколы
заседаний как районных, так и городской избирательной комиссии находятся
под охраной и в архив не сданы. На рабочих местах и готовы к общению
сотрудники избирательных комиссий. Поэтому есть все условия и все
возможности для определения правильности выбора криворожан. И попытки
некоторых нардепов спекулировать на теме перевыборов являются всего
лишь политической игрой», – подчеркнул К. Павлов.
В Кривой Рог приехало восемь из 12 членов комиссии. Сегодня они
заслушали представителей штабов победившего кандидата в мэры
Ю. Вилкула и проигравшего – Ю. Милобога, главу и членов городской
избирательной комиссии, представителей полиции и прокуратуры.
Как подчеркнул глава комиссии Л. Емец («Народный фронт»), после
завершения работы комиссии она передаст все материалы в Верховную Раду:
«Представители специальной комиссии исследуют факты, проанализируют
их и дадут свое заключение парламенту Украины».
При этом, как отмечают эксперты, есть вопросы к законности
формирования самой комиссии: «Обратите внимание на несоответствия в
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тексте принятого парламентом постановления. Утверждается состав ВСК в
количестве 14 членов (и это четное количество, что само по себе –
нарушение, всегда в ВСК – нечетное количество, иначе что же делать, если
голоса распределятся поровну? Как принимать решения?). При этом пункты
5 и 6 постановления утверждают пофамильный состав на 10 человек. Еще
двоих депутатов включили с голоса. Итого утвердили состав ВСК из
14 человек, а по факту – 12. Где еще два?» – говорит представитель
Гражданского избирательного комитета И. Красиков.
По его мнению, отдельные представители партий «УКРОП» и
«Самопоміч» готовы идти на любые нарушения Регламента Верховной Рады,
чтобы достичь своей цели – захватить власть в Кривом Роге. «К сожалению,
сейчас речь идет уже даже не просто о нарушении регламента работы
парламента, как это случилось с ВСК. Нардепы Соболев, Парасюк,
Семенченко привезли в Кривой Рог крепких молодых людей и фактически
захватили в воскресенье здание горсовета. А это уже – нарушение закона и
уголовная ответственность для тех, кто принимал участие в этом. Кривой Рог
не должен превратиться в горячую точку из-за группы людей, которые
рвутся к власти любой ценой», – подчеркнул И. Красиков.
Ранее законность победы Ю. Вилкула была зафиксирована городским
избиркомом и подтверждена ЦИК. Результаты выборов были подтверждены
тремя судами. Дважды – Днепропетровским административным окружным и
Днепропетровским апелляционным административным судом, который
является судом последней инстанции. При этом представители Ю. Милобога
подавали иски по жалобам, которые были написаны уже после официального
оглашения результатов. Поданные жалобы Ю. Милобога на якобы
нарушения не подтверждены ни фото-, ни видеоматериалами. Большая часть
жалоб написана людьми, которые проживают в других районах. Они даже
теоретически не могли там голосовать. Во время выборов не было подано ни
одной жалобы и акта ни в участковых, ни в районных избирательных
комиссиях (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 30.11).
***
29 ноября «народное вече» в Кривом Роге против признания
результатов выборов мэра города закончилось прорывом митингующих в
здание
Криворожского
горисполкома
(http://korrespondent.net/ukraine/3596574-maidan-v-kryvom-rohe-v-horsovetenabyrauit-vartu).
Тем не менее 30 ноября возле админздания было спокойно. Об этом
сообщает «Кривой Рог Life».
«Только охрана и работники исполкома приходят на свои рабочие
места. Перед исполкомом стоят установленные еще 22 ноября две
майдановские палатки, в них порядка шесть-восемь митингующих. В холле
исполкома на первом этаже начала работу импровизированная приемная
совета представителей громады, организованная митингующими», –
говорится в сообщении.
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Также отмечено, что в горсовете идет набор добровольцев из числа
криворожан по трем направлениям: люстраторы, охранники (общественная
варта) и советников громады Кривого Рога (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 30.11).
***
Криворожские участники АТО обратились к Президенту Украины
П. Порошенко с просьбой сохранить мир в украинском Кривбассе и не
позволить провокаторам, подстрекаемым группой приезжих депутатов
Верховной
Рады
от
партий
«Самопоміч»
и
«УКРОП»,
дестабилизировать ситуацию в городе.
«Мы просим Президента Украины П. Порошенко вмешаться в ситуацию,
которая сложилась в Кривом Роге. Народные депутаты от “Самопомочи” и
“Укропа” Парасюк, Соболев, Семенченко и Денисенко произвели силовой
захват горисполкома. В городе был покой, на сегодня его нет. Силовые
захваты приводят к беде! В условиях войны, в которой находится наша
страна, это преступление», – заявил заместитель комбата 53 бригады ВСУ
А. Лещин.
По его словам, все спорные вопросы должны решаться в судах, а не на
улицах. «Если не остановить самосуд, который устраивает “Самопоміч” в
Кривом Роге, то ситуация может выйти из-под контроля. Гражданские
столкновения здесь не нужны. Мы очень просим вас, господин Президент,
вмешаться в ситуацию в городе Кривой Рог. Мы просим сохранить мир в
мирном украинском Кривбассе, который разрушают “Самопоміч” и
“УКРОП”», – подчеркнул замкомбата (Минпром (http://minprom.ua). – 2015.
– 30.11).
***
Активисты «Коалиции участников оранжевой революции» КУПР
организовали факельное шествие от майдана Независимости к МВД и
ГПУ, чтобы услышать результаты расследования разгона Евромайдана.
Об этом говорится в сообщении организации в Facebook.
Активисты требовали от А. Авакова официального отчета о результатах
служебного расследования в отношении милиционеров, в том числе бойцов
Беркута, которые были на Евромайдане в ночь разгона. Особенно активистов
интересовало количество наложенных дисциплинарных взысканий и
количество работников, которые остались на службе в ОВД.
У ГПУ активисты в громкоговоритель озвучили адресованные
генпрокурору притензии и требования, а у входа расстелили баннер, на
котором изображен Шокин, который отражается в зеркале как Пшонка.
Ранее начальник управления специальных расследований ГПУ
С. Горбатюк рассказал, что всего в деле убийств евромайдан к уголовной
ответственности привлечено 270 человек, из них 44 – чиновники (Четверта
Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 30.11).
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***
Возле офиса Р. Ахметова в Киеве произошли потасовки.
В Киеве около 100–150 человек устроили беспорядки под офисом
корпорации СКМ, принадлежащей Р. Ахметову, расположенной на улице
Десятинной. Беспорядки устроили активисты из ОУН Н. Кохановского,
который на прошлой неделе начинал так называемый «третий Майдан», и
объединения «Революционные правые силы», сообщает корреспондент LB.ua
(http://korrespondent.net/city/kiev/3596411-vozle-ofysa-akhmetova-v-kyeveproyzoshly-potasovky).
Активисты начали бросаться дымовыми шашками и фаерами в
силовиков, которые им противостоят в примерно равном количестве.
Полицейские выхватили двух или трех националистов, и их соратники
пошли
в
драку,
чтобы
отбить
их
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 29.11).
В Севастополе около 250 жителей ул. Героев Сталинграда
перегородили дорогу и требуют возобновления подачи электричества в
квартиры, сообщает агентство FlashCrimea.
Собравшие заявили, что за последние пять дней в их квартирах ни разу
не было света, несмотря на утвержденные графики веерного отключения.
По информации издания, люди скандируют «Дайте свет!», а также
требуют приезда губернатора города С. Меняйло.
Сотрудники полиции призывают собравшихся разойтись.
20 ноября из-за подрыва линии электропередачи на территорию
полуострова Крым была полностью прекращена подача электроэнергии с
Украины. Без света на полуострове остались 1,9 млн человек (Главком
(http://glavcom.ua/news/344236.html). – 2015. – 30.11).
Оккупационные власти Крыма считают виновными в энергоблокаде
лидеров крымских татар и готовят счет за убытки. Об этом сообщил так
называемый «глава госкомитета правительства Крыма по межнациональным
отношениям и депортированным гражданам» З. Смирнов, передают
российские СМИ.
З. Смирнов отметил, что сумма ущерба подсчитывается, но речь может
идти о миллиардах рублей. «Энергетическая блокада вызвала большие
ресурсные потери Крыма и в целом Российской Федерации. Потери
обязательно будут подсчитаны – это ущерб, который будет выражаться как в
финансовом, так и моральном плане», – сказал он.
По мнению крымской «власти», за энергетической блокадой
полуострова стоит, в частности, глава меджлиса крымскотатарского народа
М. Джемилев вместе с другим его лидером Р. Чубаровым (Главком
(http://glavcom.ua/news/344198.html). – 2015. – 30.11).
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ЕКОНОМІКА
Глава Национального банка Украины В. Гонтарева прогнозирует в
2016 г. реальный рост ВВП на 2,4 %, инфляцию – 12 %, а дефицит
платежного баланса незначительным. Об этом сообщает радио «Свобода»
(http://novosti.dn.ua/details/264715).
«Мы живем в условиях плавающего курса. Но как только на рынке
возникает ситуация, похожая на панику, НБУ готов активно участвовать в
рынке. В последнее время мы проводим валютные аукционы и для покупки,
и для продажи валюты, чтобы уменьшить колебания. Так, за год Нацбанк
выкупил на рынке 1,7 млрд дол. и наполнил золотовалютные резервы. Это
означает, что мы фактически нашли равновесный курс гривни», – сказала В.
Гонтарева.
По ее словам, украинская экономика демонстрирует рост в течение двух
кварталов, а финансовая система и ситуация на валютном рынке являются
стабильными более семи месяцев. Стабилизировать ситуацию удалось лишь
благодаря финансовой помощи МВФ и других доноров, а также – жестким
административным мерам в финансовом секторе.
Среди самых больших проблем финансового и банковского сектора в
2014–2015 гг. она называет трехкратную инфляцию, потерю активов в Крыму
и на части территории Донбасса, а вследствие – невозможность бизнеса
возвращать кредиты банкам.
«Все эти факторы свидетельствовали о том, что украинская банковская
система будет находиться не в очень хорошем состоянии. Из 180 банков
60 признаны неплатежеспособными. Из 35 крупнейших банковских
учреждений, которые прошли стресс-тесты, 13 банков выполнили условия,
18 – нуждались в докапитализации, а еще шесть – были выведены с рынка», –
объясняет
глава
НБУ
(Новости
Донбасса
(http://novosti.dn.ua/details/264715/). – 2015. – 30.11).
***
У Міненерговугіллі очікують, що у 2016 р. ціна на газ з РФ
становитиме 207–208 дол.
Міністерство енергетики і вугільної промисловості очікує, що ціна
російського газу для України в І кварталі 2016 р. становитиме 210 дол. за тис.
куб. м. Про це журналістам повідомив міністр енергетики та вугільної
промисловості В. Демчишин, передає кореспондент УНН.
«Очікуємо десь близько 210 дол.», – сказав В. Демчишин.
Міненерговугілля також розраховує на середньорічну ціну російського
газу для України у 2016 р. в районі 207–208 дол. за тис. куб. м. В. Демчишин
також додав, що прогнозовані ціни на газ, який Україна отримує з Європи
становитимуть 175–180 дол. за 1000 куб. м.
Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості В. Демчишин
43

очікує, що ціна російського газу для України у І кварталі 2016 р. буде на рівні
210 дол. за 1 тис. куб. м (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 27.11).
***
Укрэнерго: Ремонт одной ЛЭП в Крым завершен.
Переговоры о доступе энергетиков к остальным линиям продолжаются.
Ремонтные работы в Херсонской области на линии электропередачи
Каховка – Титан, питающей электроэнергией Крым, полностью завершены,
но пока речи о подаче напряжения не идет, сообщил в комментарии
«РИА Новости» пресс-секретарь компании «Укрэнерго» З. Буцьо
(http://korrespondent.net/ukraine/3596546-ukrenerho-remont-odnoi-lep-v-krymzavershen).
«Вчера, 29 ноября, в районе 23:00 работы были закончены, а бригады
сняты. Протестующие с самого начала поставили условие, что надо сделать
видимый разрыв проводов. Это делается на анкерных опорах… То, что было
повреждено, возобновлено, но по линии пока напряжение подать нельзя,
пока не будет решен этот вопрос соответствующими органами», – сказал
З. Буцьо.
Он также отметил, что переговоры о доступе энергетиков к остальным
линиям электропередачи продолжаются.
Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины
В. Демчишин договорился с участниками энергетической блокады Крыма о
завершении ремонта линии электропередачи Каховка – Титан
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 30.11).
***
На 2016 г. правительство запланировало дважды повысить пенсии.
Это произойдет в мае и декабре, сообщил глава Пенсионного фонда Украины
А. Зарудный.
«Уже в следующем году предполагается дважды увеличить размеры
пенсионных выплат – в мае и декабре», – сказал А. Зарудный.
Насколько вырастут пенсии, чиновник не уточнил. Повышение может
произойти и раньше намеченного срока, если позволит финансовая ситуация.
По его словам, Пенсионный фонд проводит реформу по сокращению
расходов на свое содержание. Правительство приняло постановление о
сокращении штата почти на 4,5 тыс. работников, закроют 160 районных и
городских управлений фонда, вместо которых останутся только залы
обслуживания.
Как сообщают «Деньги в Украине», последнее повышение пенсий в
стране произошло с сентября этого года и его получили 70 % пенсионеров –
8,6 млн из 12,3 млн. Размер минимальной пенсии в настоящее время
составляет 1074 грн (Херсонские Вести (http://visti.ks.ua/novosti/novostihersona/23318-hersonskim-pensioneram-stoit-dozhit-do-maya.html). – 2015. –
29.11).
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***
Через филиалы «Одесский зерновой терминал» и «Николаевский
портовый элеватор» отгружено зерна в 2,4 раза больше, чем в прошлом
году.
В филиалах Государственной продовольственно-зерновой корпорации
Украины с начала 2015/2016 маркетингового года заготовлено и принято
2,79 млн т зерновых и масличных культур урожая 2015 г. Об этом сообщил
заместитель председателя правления госкорпорации Д. Полежаев, пишут на
сайте «Агро-Юг».
«Линейные элеваторы и хлебоприемные предприятия ГПЗКУ приняли
на хранение 1,84 млн т зерновых и масличных культур, из них 843,9 тыс. т
пшеницы, 545,1 тыс. т кукурузы, 181,6 тыс. т ячменя, 171,5 тыс. т
подсолнечника, 34,9 тыс. т рапса и 64,3 тыс. т других культур», – отметил
Д. Полежаев.
По словам заместителя председателя правления ГПЗКУ, пока по
заготовке зерна лидируют такие филиалы: «Савинский элеватор» –
155 тыс. т, «Братолюбовский элеватор» – 93,8 тыс. т, «Буринский элеватор» –
90,6 тыс. т, «Белоколодезский элеватор» – 85,8 тыс. т, «Кобеляцкий КХП» –
84,5 тыс. т.
Д. Полежаев сообщил, что через филиалы корпорации «Одесский
зерновой терминал» и «Николаевский портовый элеватор» отгружено
966,5 тыс. т зерна, что почти в 2,4 раза больше, чем за соответствующий
период прошлого МГ.
«Мы ставим перед собой задачу полностью загрузить действующие
элеваторные мощности корпорации и принять на хранение больше, чем в
прошлом маркетинговом году», – сообщил он (Мой Город
(http://mycity.mk.ua/?p=224080). – 2015. – 29.11).
***
Промисловість і будівництво – лідери за обсягами капітальних
інвестицій у 2015 р.
Обсяги капітальних інвестицій в українську економіку протягом січня –
вересня 2015 р. перевищили 160,7 млрд грн. Про це говорять статистичні
дані, опубліковані Державною службою статистики України, пише УНН.
Найбільш привабливими для інвесторів традиційно є промисловість і
будівельна галузь. Так, обсяги капітальних інвестицій до промисловості
становлять 55,4 млрд грн, а будівельну сферу проінвестовано на суму понад
24,7 млрд грн.
Серед галузей економіки, до яких були спрямовані найбільші потоки
капітальних інвестицій, торгівля, транспорт, телекомунікації.
Додамо, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини Донбасу.
Нагадаємо, попри негативні прогнози експертів щодо загальної
економічної ситуації в країні, у сфері житлового будівництва відбувся
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незначний спад на початку 2015 р. після чого ситуація в галузі
стабілізувалася.
Як повідомляв УНН, зокрема, найбільший столичний забудовник ПАТ
«ХК “Київміськбуд”», який нещодавно отримав відзнаку «Лідер будівельної
галузі», веде роботи на понад півсотні будівельних майданчиках. Усього у
2015 р. компанія планує здати в експлуатацію 27 будинків загальною
житловою площею понад 360 тис. кв. м (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 26.11).
***
Україна за рік зекономила на електронних закупівлях понад 440 млн
грн, зазначив М. Нефьодов.
Тестова програма електронних закупівель уже рік працює в
міністерствах і відомствах, при цьому загальна економія бюджетних коштів
за цей період уже перевищує 440 млн грн бюджетних коштів. Про це під час
Міжнародної конференції щодо державних закупівель у Києві повідомив
заступник міністра економічного розвитку та торгівлі М. Нефьодов, передає
кореспондент УНН.
«За рік Україна зекономила на електронних закупівлях понад 440 млн
грн бюджетних коштів», – сказав він.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України завдяки системі
електронних аукціонів зекономило на закупівлі пального понад 40 млн грн
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 27.11).
***
Капвложения в сельское хозяйство страны увеличились почти на
20 %.
За период с января по сентябрь 2015 г. капитальные вложения в сельское
хозяйство Украины увеличились на 18,1 % и составили 17,2 млрд грн. Об
этом сообщил министр аграрной политики и промышленности А. Павленко,
пишет Hyser.
Он отметил, что значимость таких показателей тем больше, учитывая
сложность экономической ситуации в стране: общий объем капитальных
инвестиций в экономику снизился на 6 %, в том числе в промышленность –
на 22,1 %.
По словам А. Павленко, капитальные инвестиции в отрасль сельского
хозяйства возросли на 17,1 %, в лесное хозяйство – на 65,2 %, а в рыбное
хозяйство – вообще в 2,3 раза.
«Кроме того, увеличился удельный вес инвестиций в отрасль сельского
хозяйства в общем объеме капитальных инвестиций в экономику Украины –
с 8,2 до 10,7 %. Это дало возможность притормозить общий спад объемов
инвестирования»,
–
отметил
А.
Павленко
(УкрРудПром
(http://www.ukrrudprom.ua/news/Kapvlogeniya_v_selskoe_hozyaystvo_strani_uv
elichilis_pochti_na_20.html). – 2015. – 27.11).
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***
Украина закрыла небо для всех чартерных рейсов неукраинской
регистрации. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на
источник, близкий к Кабмину. По данным источника, разрешения были
аннулированы в одностороннем порядке в ночь на 28 ноября
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3596203-ukrayna-zakryla-nebo-dliazarubezhnykh-charterov-smy).
«Не отказ в выдаче разрешений, а аннулирование уже выданных. Это
делалось по устному указанию главы Госавиаадминистрации», – уточнил
источник, отметив, что подобные действия являются прямым нарушением
международной конвенции ICAO. Он сообщил, что «ни один борт олигархов
сегодня влететь не смог».
Также стало известно, что 28 ноября состоялось заседание Кабинета
Министров: «Никто ничего не объясняет, просто советуют покупать билеты
на рейсовые самолеты».
Вместе с тем глава Мининфраструктуры А. Пивоварский заявил в
комментарии УП, что это связано с вопросами безопасности. «Пока могу
сказать только так. Завтра будут подробности», – отметил он и добавил, что
на вылет чартеров ограничений нет.
В свою очередь источник в Администрации Президента допустил, что
такие действия со стороны Украины могут быть связаны с олигархом Д.
Фирташем.
Как известно, председатель совета группы компаний Group DF, глава
Федерации работодателей Украины Д. Фирташ был арестован в Австрии 12
марта 2014 г. по запросу властей США.
Земельный суд Вены по уголовным делам избрал ему меру пресечения в
виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить его под залог в
EUR125 млн и обязательство не покидать Австрию.
30 апреля 2015 г. этот же суд отклонил запрос Минюста США об
экстрадиции Д. Фирташа в эту страну.
Прокуратура Вены подала апелляционную жалобу на решение суда,
который отказал в экстрадиции украинского олигарха Д. Фирташа в США
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 28.11).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Через год Украина может вернуться на рынки капитала – Минфин.
Украина может вернуться на рынок внешних кредитных заимствований
при условии благоприятной макроэкономической ситуации в стране в конце
2016 – начале 2017 г. Об этом сообщил заместитель министра финансов
Украины А. Шевалев.
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«Если у нас для этого будут экономические основания и спрос на
поддержку экономического роста будет оправдывать выход на рынки в этой
ситуации, мы будет обсуждать это, скорее всего, в самом конце 2016 – в
начале 2017 г. с нашими коллегами из Международного валютного фонда», –
сказал он во время панельной дискуссии на тему: «Нужна ли Украине своя
макроэкономическая политика?» в Киеве в понедельник, 30 ноября.
А. Шевалев подчеркнул, что правительство Украины успешно провело
реструктуризацию еврооблигаций. В результате этого, по его словам,
возникла ситуация, при которой с достижением позитивных результатов в
2016 г. Украина может вернуться на рынки внешних заимствований намного
раньше, чем традиционно происходит после проведенных реструктуризаций.
В текущем году Украина предложила держателям своих евробондов
провести реструктуризацию по ним. В октябре держатели 13 из 14 выпусков
еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд дол. и 600 млн евро
поддержали предложенную реструктуризацию. Ее схема предполагала обмен
80 % суммы на новые еврооблигации с пролонгацией срока погашения на
четыре года и 20 % – на государственные деривативы, выплаты по которым в
2021–2040 гг. будут зависеть от темпов роста ВВП. Новые суверенные
еврооблигации были выпущены 12 ноября на общую сумму 11,95 млрд дол. с
погашением в 2019–2027 гг. под 7,75 % годовых, а государственные
деривативы – на 2,92 млрд дол.
Согласия не было получено лишь по евробондам, выкупленным Россией
в конце 2013 г. РФ отказалась обсуждать реструктуризацию на общих
условиях, настаивая на суверенном, а не коммерческом, характере долга.
В ноябре министр финансов Украины Н. Яресько прогнозировала
увеличение реального ВВП страны в 2016 г. на уровне 2 %. Таких же оценок
придерживаются в ЕБРР и МВФ. Председатель Национального банка
Валерия Гонтарева предполагает, что рост украинской экономики в
следующем году составит 2,4 % (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. –
30.11).
***
Минфин обнародовал госбюджет-2016.
На сайте Министерства финансов Украины вечером в понедельник, 30
ноября, обнародован проект закона о государственном бюджете страны на
2016 год. Как сообщили в Минфине агентству Интерфакс-Украина, документ
на 16 страницах в формате «pdf» уже передан народным депутатам
(http://korrespondent.net/business/economics/3596908-mynfyn-obnarodovalhosbuidzhet-2016).
По сравнению с предыдущем, сентябрьским, проектом госбюджета-2016
его доходы увеличены на 8,7 % – до 598 млрд 210 млн 426,2 тыс. гривен, в
том числе, доходы общего фонда – на 7,5 %, до 564 млрд 559 млн 502,0 тыс.
гривен.
Расходы госбюджета увеличены на 21,6 %, до 673 млрд 967 млн 884,6
тыс. гривен, в том числе, расходы общего фонда – на 8,4 %, до 638 млрд 441
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млн 483,3 тыс. гривен.
Предыдущий проект госбюджета Украины на 2016 год был внесен в
Верховную Раду 14 сентября. Однако в тот же день Кабмин отозвал этот
документ.
Ранее премьер-министр А. Яценюк заявлял, что надеется на принятие
госбюджета-2016
до
конца
текущего
года
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 1.12).
***
Бюджет-2016: украинцам нужно затянуть пояса.
При составлении бюджета на 2016 г. власти учли интересы
Международного валютного фонда, однако, как обычно, недостаточно
позаботились о собственных гражданах.
Главный финансовый документ страны составлен из расчета инфляции
12 % и среднего курса доллара в 24,1 грн. При этом прогноз прожиточного
минимума максимально будет увеличен в течение года до 1496 грн. Любой
рядовой украинец понимает, что прожить на 1,5 тыс. грн в месяц сейчас уже
совершенно невозможно, а инфляция зашкаливает и составляет никак не
12 %.
Таким образом, цифры, как всегда, далеки от реальности, и при
малейшем скачке долларового курса украинцев ожидает рост цен (ВикиЛекс
(http://news.wikilex.com.ua/2015/11/byudzhet-2016-ukraincam-nuzhnozatyanut-poyasa). – 2015. – 29.11).
***
Державні запозичення зменшилися за дев’ять місяців 2015 р. на
7,1 %. Про це йдеться у звіті Рахункової палати про виконання Державного
бюджету, передає УНН.
За даними Рахункової палати, протягом дев’яти місяців 2015 р. обсяг
державних запозичень зменшився порівняно з аналогічним періодом 2014 р.
на 16 млрд 36,5 млн грн та становив 210 млрд 309,1 млн грн.
Водночас частка державних запозичень у загальній сумі надходжень до
державного бюджету, порівняно з аналогічним періодом 2014 р., зменшилася
на 35,2 %. Згідно з інформацією відомства, у загальному обсязі державних
запозичень переважали довгострокові – 65,9 % та середньострокові
запозичення становили 22,7 % (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 27.11).
***
ВВП України зменшився за дев’ять місяців 2015 р. на 13 %.
Протягом січня – вересня 2015 р. порівняно з аналогічним періодом
2014 р. реальний ВВП України зменшився на 13 %. Про це йдеться у звіті
Рахункової палати України, передає УНН.
Зазначимо, що при визначенні показників Державного бюджету було
враховано падіння 5,5 %. Таким чином, реальне падіння збільшилося у
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2,4 раза порівняно з попереднім прогнозом.
«Упродовж звітного періоду зменшилися обсяги виробництва в усіх
видах економічної діяльності. Ризиками прискорення економічного спаду є
погіршення платоспроможності внутрішнього ринку і подальше зниження
цін на товари українського сировинного експорту, пов’язане з послабленням
розвитку світової економіки», – ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі 23 листопада
оприлюднили свою оцінку падіння ВВП України, згідно з якою за
підсумками десяти місяців 2015 р. воно сповільнилося до 11,8 % (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 27.11).
***
Украине хватит угля только на месяц – Минэнерго. При этом запасов
газа будет достаточно для прохождения отопительного сезона, заявил
министр
энергетики
(http://korrespondent.net/business/financial/3595629ukrayne-khvatyt-uhlia-tolko-na-mesiats-mynenerho).
Нынешних запасов угля хватит Украине только на месяц, сообщил
министр энергетики и угольной промышленности Украины В. Демчишин. Он
добавил, что в связи с этим ведутся переговоры о поставках угля из ЮАР.
Министр ожидает, что в ближайшее время Украина импортирует около
250 тыс. т угля. «Это дает уверенность в том, что следующие 45–50 дней
наша энергосистема будет работать ритмично», – сказал он.
При этом, по словам В. Демчишина, запасов газа будет достаточно для
прохождения отопительного сезона. «На данный момент в хранилищах
Украинский находится более 16,4 млрд куб. м газа. Этого, в принципе,
достаточно для того, чтобы с поставками из Европейского Союза пройти этот
отопительный сезон, поэтому зависимость от РФ, по поставкам газа, на
данный момент, вообще отсутствует. У нас достаточно газа, поэтому прошу
снизить градус дискуссий, ситуация контролируется», – отметил министр.
Как сообщал «Корреспондент.net», в ДНР с 25 ноября прекратили
поставки угля Украине. Прекращение поставок угля на подконтрольные
Киеву территории из ДНР продлится минимум две недели
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 27.11).
***
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) получил
очередной транш в размере 2 млрд грн. Финансирование привлечено под
ставку 11,11 % годовых в виде облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в
рамках кредита от Министерства финансов Украины. Об этом говорится в
сообщении, размещенном на официальном веб-сайте ФГВФЛ.
ОВГЗ были получены 24 ноября, а затем монетизированы на вторичном
рынке ценных бумаг при участии Национального банка Украины.
В релизе указывается, что полученные средства будут использованы для
выплат гарантированной суммы вкладчикам банков «Финансы и кредит»,
«Финансовая
инициатива»,
«Национальные
инвестиции»,
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«Укргазпромбанка», АКБ «Капитал» и др.
«Всего за 2015 г. Фонд получил 32,5 млрд грн кредитов от Министерства
финансов Украины в виде ОВГЗ», – констатируется в сообщении. И
отмечается, что вкладчикам неплатежеспособных банков выплачено свыше
45 млрд грн (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 30.11).
***
Непокрытые убытки металлургических предприятий Украины за
январь – сентябрь возросли в три раза, до 31,2 млрд грн, по данным
объединения «Металлургпром».
Рост убытков обусловлен значительным ростом затрат. По сравнению с
аналогичным периодом 2014 г. цены на железную руду в Украине возросли
на 50 %, на железорудные окатыши – на 17 %, на металлургический
известняк – на 68 %, на огнеупоры – на 58–89 %.
Стоимость ферросплавов в гривневом эквиваленте возросла на 73–108
%, кокса – на 100 %, металлолома – на 40 %, природного газа – на 58 %,
электроэнергии – на 36 %. При этом цены на аглоруду, концентрат и
агломерат снизились на 10, 3 и 3 % соответственно.
Экспортные цены на сталь в гривне возросли за указанный период на 49
%. В январе – сентябре украинские метпредприятия получили 13,9 млрд грн
возмещения задолженности по НДС. По состоянию на 1 октября компании
ГМК страны заявили к возмещению НДС в сумме 5 млрд грн.
По информации «Металлургпрома», несмотря на сложное финансовое
положение, объем капитальных инвестиций в модернизацию и техническое
перевооружение металлургических предприятий, входящих в состав
объединения, за девять месяцев этого года увеличился на 32 %, до 5,3 млрд
грн. По данным объединения, чистый доход предприятий «Металлургпрома»
увеличился на 19 %, до 150,7 млрд грн (Минпром (http://minprom.ua). – 2015.
– 30.11).
***
Тарифи на житло, воду та електроенергію за десять місяців цього
року зросли майже вдвічі.
У січні – жовтні 2015 р. тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та
інші види палива зросли майже у два рази, порівняно з аналогічним періодом
минулого року. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі
Держстатистики.
Згідно з інформацією відомства, підвищення цін на житло, воду,
електроенергію, газ та інші види палива зумовлено істотним підвищенням
тарифів на природний газ у 3,7 раза, електроенергію – в 1,7 раза, гарячу воду,
опалення – в 1,5 раза.
Нагадаємо, у січні – жовтні 2014 р. ціни (тарифи) на житло, воду,
електроенергію, газ та інші види палива зросли на 27,0 %, порівняно з
аналогічним періодом 2013 р.
Підвищення цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива
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було зумовлено підвищенням плати за каналізацію на 69,3 %, природний газ
– на 62,8 %, водопостачання – на 47,4 %, скраплений газ – на 23,6 %, гарячу
воду, опалення – на 16,1 %, електроенергію – на 11,3 % (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 29.11).
***
Средняя заработная плата штатного работника в Украине в
октябре 2015 г. по сравнению с сентябрем повысилась на 4,3 %, то есть
на 189 грн, составив 4532 грн. Об этом сообщает Государственная служба
статистики
(http://www.segodnya.ua/economics/enews/srednyaya-zarplata-vukraine-vyrosla-no-rost-cen-ne-perekryvaet-670727.html).
При этом самые высокие средние оклады зафиксированы в таких
сферах:
– авиационный транспорт – 20,4 тыс. грн;
– финансовая и страховая деятельность – 9 тыс. грн;
– сфера телекоммуникаций – 7,4 тыс. грн;
Самые низкие зарплаты зафиксированы в таких сферах:
– почтовая и курьерская деятельность – 2,3 тыс. грн;
– отельно-ресторанный бизнес – 3 тыс. грн;
– здравоохранение – 3,3 тыс. грн;
– административное обслуживание – 3,4 тыс. грн.
Количество штатных работников в Украине осталось на уровне 8 млн
чел.
Как сообщалось, фактический средний прожиточный минимум
украинца – т. е. реальная стоимость минимальной потребкорзины товаров и
услуг – составил в октябре этого года 2388 грн на человека «чистыми» (с
налогами – 2544 грн). Такие цифры опубликовали в Минсоцполитики. Это на
91 %, или на 1214 грн больше, чем официальный средний прожиточный
минимум, который с 1 сентября повышен с 1176 до 1330 грн.
При этом если цены с начала года возросли на 41 %, то заработные
платы – на 25 %: рост зарплат перекрыл примерно половину от роста цен.
При этом нужно учитывать, что цены выросли резким скачком в начале года
и значительную часть их роста составило повышение тарифов, отмечает
П. Кухта, эксперт по госфинансам «Реанимационного пакета реформ»
(Сегодня (http://www.segodnya.ua). – 2015. – 26.11).
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