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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко провів зустріч із
віце-президентом США Дж. Байденом
Президент України П. Порошенко та віце-президент США Дж. Байден за
підсумками переговорів у Києві наголосили на необхідності повного
виконання мінських домовленостей.
У заяві для ЗМІ після зустрічі Президент України повідомив, що левову
частку переговорів було приділено імплементації мінських домовленостей,
координації кроків щодо безпекового, гуманітарного, соціальноекономічного та політичного врегулювання на Донбасі. «На жаль, ми не
можемо казати, що ми маємо де-ескалацію ситуації на Донбасі», – відзначив
П. Порошенко.
Президент висловив вдячність за тверду та послідовну підтримку позиції
України, тверду позицію, що Росія має обов’язково імплементувати мінські
угоди, і це єдиний та безальтернативний шлях до миру в Україні, до
повернення українського суверенітету над окупованими територіями.
Президент відзначив, що це вже четвертий візит віце-президента за
останні два роки. Рік тому, під час останнього перебування в Україні, на
Донбасі була справжня війна. Сьогодні кількість обстрілів істотно зменшена,
немає обстрілів з важкої техніки. «Але, на жаль, війна продовжується. Ми
мали сьогодні 14 обстрілів з мінометів, вісім українських воїнів були
поранені», – повідомив глава держави. «В умовах, коли Росія постійно
порушує режим припинення вогню, ми реально обговорювали, якими мають
бути наші подальші дії, щоб забезпечити повну імплементацію мінських угод
з боку Російської Федерації та підтримуваних нею бойовиків», – повідомив
П. Порошенко.
Щодо конфлікту на Донбасі віце-президент США заявив: «США твердо
стоять на позиції підтримки України в її протидії агресії з боку Росії та
проросійських сепаратистів. Ми переконані в тому, що вирішення конфлікту
полягає в дипломатичній роботі на основі неухильного виконання мінських
домовленостей обома сторонами». «Мінськ не буде виконано, якщо Росія не
буде виконувати свої зобов’язання», – сказав Дж. Байден.
Глава Української держави наголосив на тому, що під час переговорів
була приділена особлива увага питанням Криму. «Захисту інтересів і прав
кримських татар, які сьогодні перебувають під жахливим тиском окупаційної
влади в Криму, забезпеченню захисту прав українських громадян,
забезпеченню
повернення
Україні
Криму
виключно
політикодипломатичним шляхом», – сказав Президент.
Віце-президент США особливо акцентував на тому, що США «не
забувають про Крим – про незаконне вторгнення до Криму, його анексію, які
є порушенням міжнародного права». «Ми не приймемо цього ні за яких умов,
як не прийме цього все міжнародне співтовариство. Це окупація суверенної
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території України. Крим залишається суверенною територією України», –
заявив Дж. Байден.
Президент П. Порошенко за підсумками переговорів у Києві з віцепрезидентом США Дж. Байденом підтвердив готовність України надавати
максимальну підтримку коаліційним силам у Сирії.
«Україна є і буде пліч-о-пліч з антитерористичною коаліцією.
Терористична загроза нам дуже добре відома не з чиїхось переказів. Ми
знаємо, що таке боротися з тероризмом усередині країни, наші спецслужби
захистили Україну від більш ніж 200 терористичних атак, які готувалися у
Києві, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Львові та багатьох інших містах України»,
– відзначив Президент у спільній заяві для ЗМІ.
Глава Української держави наголосив на ключовій позиції: «Нас не
налякати і світ не налякати терористичною загрозою». «Ми чітко заявили, що
ті держави, які підтримують тероризм, не мають права брати учать у боротьбі
з тероризмом. Не буває поганих терористів і прийнятних терористів. Чіткий
висновок – усі вони є терористами, і не можна під гаслом боротьби з
тероризмом очиститися від порушень міжнародного права чи отримати
міжнародну індульгенцію. Це наша чітка позиція», – заявив П. Порошенко.
Президент України П. Порошенко також висловив подяку Сполученим
Штатам Америки та віце-президенту особисто за підтримку України.
«Сьогодні важлива не лише фінансова підтримка, яку Сполучені Штати
надають нам і надавали раніше. Більше 500 млн дол. надійшло в Україну у
вигляді кредитних гарантій, допомоги через МВФ, допомоги на проведення
реформ і військово-технічну співпрацю. Я впевнений в тому, що наша з вами
співпраця чітко відображає вірність руху нашої держави шляхом реформ.
Руху в напрямку Європейського Союзу, європейської інтеграції», –
наголосив П. Порошенко у спільній заяві для представників ЗМІ.
Президент зазначив, що доказом ефективності кроків з реформування
країни є попередня оцінка оціночної місії ЄС щодо безвізового режиму. «Ми
передбачали цілу низку законопроектів, кроків по укріпленню кордону,
системи ідентифікації, міграційної служби. Мені дуже приємно констатувати,
що ми маємо підтримку Вашу і підтримку ЄС у цих напрямах», – сказав
глава держави.
За словами Президента, левову частку переговорів було приділено
імплементації мінських домовленостей, координації кроків щодо
безпекового, гуманітарного, соціально-економічного та політичного
врегулювання на Донбасі. «На жаль, ми не можемо казати, що ми маємо деескалацію ситуації на Донбасі», – відзначив П. Порошенко.
Президент висловив вдячність за тверду та послідовну підтримку позиції
України, що Росія має обов’язково імплементувати мінські угоди, і це єдиний
та безальтернативний шлях до миру в Україні, до повернення українського
суверенітету над окупованими територіями. Глава Української держави
наголосив на тому, що під час переговорів була приділена особлива увага
питанням Криму.
Співрозмовники обговорили військово-технічну співпрацю в контексті
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підписаного президентом Б. Обамою оборонного бюджету США, в якому
передбачено виділення Україні 300 млн дол. військової допомоги, а також
сприяння Сполученими Штатами Америки підготовці та тренуванню наших
підрозділів. «Я маю фантастичні враження від поїздки в Яворів, від
спілкування з американськими, канадськими, українськими військовими, де
було продемонстровано справжнє братерство. Для нашої координації це
значило більше, ніж величезна кількість публічних закликів. Бо там вони
бачать, що означає ефективна співпраця. У мене склалося враження, що ми
дуже багато чому навчилися від наших американських партнерів, але й
американські партнери чомусь навчилися в нас. Це найбільш взаємовигідна
співпраця, і я вітаю пана віце-президента із цим», – сказав П. Порошенко.
Співрозмовники відзначили, що існують потенційні можливості
розвитку співпраці в сфері космосу. За словами П. Порошенка, наступного
року ця співпраця знайде своє практичне відображення у вигляді конкретних
запусків.
Під час переговорів також обговорювалась практична та політична
підтримка з боку США у зміцненні енергетичної безпеки України. Президент
подякував панові віце-президенту за абсолютно чітку позицію та підтримку
щодо неприпустимості реалізації проекту «Північний потік-2». «Ця позиція
нами піднімається під час переговорів з Європейським Союзом, з окремими
членами Європейського Союзу, і ми впевнені в тому, що, розвиваючи
енергетичну співпрацю в рамках попередніх домовленостей, Договору про
заснування
енергетичного
співтовариства,
Європа
стає
більш
конкурентоздатною та більш незалежною від політичного тиску з боку будького, включаючи Російську Федерацію», – наголосив П. Порошенко.
Президент відзначив велику роль Сполучених Штатів Америки у
підтримці реформ в Україні. За короткий проміжок часу, в умовах агресії,
війни, окупації частини нашої законної території, ми зробили більше, ніж за
всі роки незалежності. «Треба про це постійно пам’ятати. Але це не означає,
що попереду у нас менше роботи», – заявив Президент, додавши, що війна,
агресія проти України не може бути вибаченням за непроведення реформ.
Президент повідомив про свою пропозицію відновити діяльність
спільних двосторонніх структур, зокрема україно-американської Комісії
стратегічного партнерства на рівні глав зовнішньополітичних відомств
України, що має ще більше зміцнити стратегічний характер нашого
партнерства між Україною та США.
У свою чергу, віце-президент США відзначив лідерство Президента
України на шляху просування України вперед, до кращого майбутнього.
Дж. Байден наголосив на тому, що українці надихнули багато людей по
всьому світу своєю мужністю та прагненням до свободи.
Віце-президент США наголосив на певних успіхах в економічному
розвитку України та зазначив, що ВВП демонструє певне зростання, зростає
промислове виробництво, експорт аграрної продукції, а українська
національна валюта стабілізувалася.
При цьому він наголосив на важливості продовження реформ з
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урахуванням рекомендацій Міжнародного валютного фонду та підтвердив
позицію США щодо підтримки України в цих програмах МВФ.
Віце-президент США наголосив на важливості вступу в дію Угоди про
Асоціацію між Україною та Європейським Союзом та Зони вільної торгівлі.
«Багато важкої роботи зроблено, включно з реформою системи правосуддя,
але попереду ще багато роботи», – заявив Дж. Байден. Він закликав
продовжувати реформи. «Усі українці, офіційна влада, бізнес, громадянське
суспільство мають працювати щоденно разом для того, щоб викорінити
корупцію», – сказав Дж. Байден.
Віце-президент США наголосив на важливості продовження
впровадження ефективного урядування та збільшення прозорості на всіх
рівнях управління, посилення верховенства права, «щоб на всіх рівнях
працювали однакові правила». «І на цьому шляху США будуть завжди поруч
з вами», – сказав Дж. Байден.
Віце-президент США повідомив про те, що його країна продовжить
надавати значну фінансову допомогу Україні та анонсував надання 190 млн
дол. США на підтримку прогресу України, особливо у боротьбі з корупцією
та реформі правосуддя, енергозбереження, реформі митної служби, що має
привести до покращення інвестиційного клімату та відкриття нових
можливостей для розвитку бізнесу та економіки України.
Дж. Байден заявив про важливість і готовність з боку США
продовжувати підтримку громадянського суспільства та незалежних медіа.
«Сильне громадянське суспільство є критично важливим для майбутнього
України», – сказав віце-президент і наголосив на солідарній позиції
Президента України в цьому питанні.
Після переговорів Президент показав віце-президенту Дж. Байдену
виставку «Проекція», яку розгорнуто у мистецькій галереї Second Floor Art
Center на другому поверсі Адміністрації Президента України. Над
створенням експозиції працював французький фотохудожник українського
походження Ю. Білак. Представлено фото бійців АТО, медиків, волонтерів, а
також картини знаних класичних художників, які проектуються на сучасність
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 7.12).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
М. Закіров, ст. наук. співробітник СІАЗ НБУВ

Політичні процеси України у криворізькому дзеркалі
На післявиборній мапі України найбільш гарячою точкою залишається
Кривий Ріг. За напруженням протистояння він навіть випередив Маріуполь і
Красноармійськ, де нормальний виборчий процес взагалі було зірвано.
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Ситуація у Кривому Розі почала ускладнюватися після того, як Криворізька
міська виборча комісія, незважаючи на зареєстровані скарги кандидата від
«Об’єднання “Самопоміч”» Ю. Милобога, вже вранці 16 листопада
оголосила переможцем виборів міського голови Ю. Вілкула. Головним
чином обурення опонентів зумовив той факт, що свою перемогу кандидат від
Опозиційного блоку здобув завдяки особливо активній підтримці його
кандидатури в одному Інгулецькому районі.
Проте, проблема не тільки у тому, що лише один район вирішив
ситуацію на користь переможця. Такі випадки не поодинокі. Достатньо
пригадати вибори президента США 2000 р., коли долю виборів вирішили
голоси виборців штату Флорида. Причому, слід вказати ще і на такий збіг, що
губернатором цього штату на той час був Джон Елліс Буш, брат Дж. Буша,
який і став переможцем виборів. У нашому випадку ситуація дещо
відрізняється. Як зауважує журналіст Д. Казанський, проблема не у тому, що
програв більш симпатичний комусь кандидат, а тому що події в Кривому Розі
дискредитують завоювання революції. «… На очах у всієї країни у змаганні
концепцій “жити по-новому” і “все буде Донбас” перемагає остання,
причому перемагає в традиційному для себе стилі наперсточників і
карткових шулерів. І ніхто нічого не може з цим зробити», – наголошує
Д. Казанський.
Проте, необхідно зауважити, що загалом ситуація все ж таки не є такою
невтішною, якою вона бачиться на прикладі Кривого Рогу. Хоча за
результатами місцевих виборів керівник фракції «Опоблоку» у Верховній
Раді Ю. Бойко припустив, що вже навесні можуть відбутися позачергові
парламентські вибори, оскільки коаліція розвалиться. Але експерти більш
стримані у своїх оцінках і схильні пояснювати переможну риторику лідерів
Опозиційного блоку тим, що вони побачили свій успіх у збереженні симпатій
до себе на Сході та Півдні України. А з урахуванням незадовільної ситуації в
економіці країни, з впровадженням реформ, що сприймаються та оцінюються
народом далеко неоднозначно, колишні члени Партії регіонів сподіваються
отримати більшу кількість мандатів у разі проведення нових виборів до
Верховної Ради. Утім оптимістичні оцінки представниками Опоблоку
стосовно успіхів власної політичної сили, на думку експертів, не мають під
собою реальних підстав, а іноді є лише намаганням зберегти обличчя. Так,
директор Київського центру конфліктології та політичних досліджень
М. Погребінський зауважує: «А що їм лишається говорити? Мисливці теж
багато говорять після полювання, але це не означає, що все, що вони кажуть,
правда». Отже, результати виборів можуть втішати лідерів партії, але
реальної користі небагато. «Формально Опозиційний блок пройшов до
багатьох рад, але так само формально пройшли й інші партії, які, на відміну
від Опозиційного блоку, не представлені у Верховній Раді. Формально, бо це
їм нічого не дає», – зауважує доктор політології, соціолог О. Вишняк.
Але проблема навколо виборів мера Кривого Рогу не тільки і не стільки
у питанні перемоги одного чи іншого кандидата. Як зазначає вже згадуваний
нами журналіст Д. Казанський, наслідки цієї ситуації можуть вийти далеко за
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межі міста і торкнутися політичної ситуації в країні загалом. «Там
“Самопоміч” дійсно зрадили, бо місцеві осередки Блоку Петра Порошенка,
Народного Фронту та “Батьківщини” відверто підігравали Ю. Вілкулу.
Партнери по коаліції, які могли витягнути в Кривому Розі Ю. Милобога, –
здали його. Центральні апарати партій, чиї представники в Територіальній
виборчій комісії голосували на користь Ю. Вілкула, не втрутилися в
ситуацію і дозволили своїм людям діяти в інтересах Опозиційного блоку», –
наголошує журналіст.
Слід зазначити, що саме завдяки одностайному голосуванню
представників Опозиційного блоку, «Батьківщини», «Солідарності» та
Радикальної партії було не лише оголошено Ю. Вілкула переможцем ще до
початку розгляду скарг, але і була скликана перша сесія міської ради.
18 листопада голова міської виборчої комісії П. Гівель оголосив список
обраних депутатів і привітав нового мера Кривого Рогу Ю. Вілкула. До
протесту «Самопомочі» долучилися лише депутати від «Укропу», які також
не брали участі у засіданні. Таким чином, представники партій
парламентської коаліції не підтримали кандидата від «Самопомочі», і у лавах
коаліції виявився черговий центр напруження.
Однак акції протесту, що розпочалися у Кривому Розі відтоді, як ще
17 листопада сотні людей прийшли під будівлю, де територіальна виборча
комісія мала розглядати скарги, не припинялися. З активною критикою
виступали і прихильники Ю. Милбога. Так, депутат «Самопомочі”
Я. Маркевич заявляв, що члени виборчої комісії, які представляють
демократичні сили, голосують за відхилення скарг про порушення на
виборах мера у Кривому Розі. Унаслідок цього керівництво деяких партій
вжило рішучих заходів. Зокрема, «Батьківщина» розпустила свою фракцію у
Кривому Розі через те, що її члени взяли участь у першому засіданні
Криворізької міської ради, на якому попри незавершений підрахунок голосів
мером було оголошено Ю. Вілкула. З тих самих причин лідер Радикальної
партії О. Ляшко заявив, що розпустить міську організацію політичної сили у
Кривому Розі. Крім того, Блок Петра Порошенка закликав до перерахунку
голосів у Кривому Розі, а «Народний фронт» пообіцяв замінити своїх
представників у міській виборчій комісії.
Ситуація активно коментувалась як окремими політиками, так і
представниками влади. Зокрема, вже у понеділок 23 листопада спікер
Верховної Ради В. Гройсман у своєму виступі на погоджувальній раді
зазначив, що Верховна Рада має відреагувати на події у Кривому Розі.
«Український парламент не може бути осторонь того, що відбулось. Ми
маємо дати всебічну оцінку та сформулювати свою позицію. Можливо, і
законодавчу... Я би пропонував фракціям і групам парламенту внести
пропозицію і створити спільну груп, розібратись в ситуації, що відбувається,
внести свої пропозиції, рекомендації до того, як би ми могли сприяти
врегулюванню подій, які є в Кривому Розі», – наголосив В. Гройсман.
Щодо шляхів вирішення наявної проблеми, то висловлюються різні
точки зору. Справа в тому, що звичний та загальноприйнятий у
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демократичних країнах шлях у наших реаліях у чергове виявився
неефективним. Зокрема, Ю. Милобог оскаржував результати виборів, але
Дніпропетровський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні.
Проте його прихильники незважаючи на те, що Дніпропетровський
окружний апеляційний суд відхилив і апеляцію, можна сказати вже за
традицією, що склалася в Україні, запідозрили суди у заангажованості та
продовжили протест.
Тобто, знов потрібні нестандартні дії. Зокрема, радник міністра
внутрішніх справ З. Шкіряк на своїй сторінці у Facebook висловив думку, що
Ю. Вілкул повинен добровільно скласти повноваження міського голови. Він
вважає, що лише скасування результатів попередніх виборів і проведення
нових може стабілізувати ситуацію у Кривому Розі. «Сьогодні ці питання
лежать виключно в площині діяльності Верховної Ради України та вищого
керівництва країни. Звичайно, якщо таке рішення буде прийнято,
організовувати нові вибори в Кривому Розі повинна нова ЦВК, склад котрої
вже найближчим часом повинен бути затверджений у парламенті. Нинішня
ЦВК на чолі з Охендовським – це суцільна ганьба! Її потрібно раз і назавжди
припинити», – зазначив З. Шкіряк. Як бачимо, радник міністра внутрішніх
справ підтримує думку спікера Верховної Ради, що проблему необхідно
вирішувати на найвищому рівні, і ситуація у Кривому Розі має стати
останнім доводом для зміни складу Центральної виборчої комісії.
Політолог О. Голобуцький також вважає за необхідне долучення до
вирішення проблеми навколо виборів мера Кривого Рогу вищого керівництва
країни. «Суди Ю. Вілкул виграє, так як наші суди повністю залежні від
фінансових стимулів. Тому, звичайно, тут потрібен політичний тиск», –
підкреслює політолог. Щодо питання, чому саме вибори в Кривому Розі
набули такого важливого значення, О. Голобуцький зазначає: «Це справа
честі для “Самопомочі” і для багатьох інших політиків. Кривий Ріг –
принциповий для родини Вілкул. Програвши в Дніпропетровську, вони
хочуть зберегти контроль хоча б над Кривим Рогом. Тому що без нього – це
кінець усьому клану Вілкула. Вілкул – це величезні можливості та гроші».
Політолог П. Олещук вказав, що вибори у Кривому Розі виявили, що в
Україні існує загроза порушення норм права і принципів демократії, і як
наслідок це може спричинити хвилю дестабілізації по всій країні. «Ці гнилі
технології в стилі “я вкинув сотню бюлетенів, всівся на трон – я
найрозумніший” закінчуються дестабілізацією політичної системи. Бо
вибори, їхня легітимність – це єдине, що її робить стійкою... Зараз популярна
теза, що, мовляв, “деструктивні сили хочуть зібрати Майдан”. Я не знаю, хто
хоче щось зібрати, але я знаю, що Майдан не можна “зібрати”. Він сам
збереться, коли накопичиться “критична маса” всього... Пам’ятаєте
“Годинник судного дня”, який показував загрозу ядерної війни? Так от,
“Годинник Майдану” поки проходить свій шлях до 12-ти. І Кривий Ріг
посунув стрілку на хвилину вперед», – зауважує політолог П. Олещук.
Політичний експерт С. Биков пропонує розглянути ситуацію під іншим
кутом зору. Як передає інформаційне агентство «Дніпро», експерт заявив, що
8

бажання народних депутатів «Самопомочі» захопити Кривий Ріг – це спроба
відкрити «другий фронт» усередині країни. І на думку тих, хто це влаштовує,
тут «усі засоби хороші», у тому числі такі, як захоплення міськради. С. Биков
зазначає, що ситуація в Кривому Розі дуже небезпечна також тому, що
силовим чином намагаються дестабілізувати найбільший промисловий центр
країни, що в умовах кризи – пряма загроза економіці України. «Те, що
відбулося в Кривому Розі – це ще й удар по міжнародному іміджу України.
Якщо ситуація в місті, де, нагадаю, працює найбільший металургійний
комбінат країни, що належить іноземному інвестору, дестабілізуватиметься
бойовиками та провокаторами, то про закордонні інвестиції в нашу країну
можна буде просто забути», – зазначив С. Биков.
Звісно, можна сперечатися з висловленою думкою, проте необхідно
враховувати як доведений факт, що в нашій країні завжди існує плюралізм
думок, і оцінка того, що відбулося в Кривому Розі, далеко неоднозначна, як
не однозначна і сама ситуація загалом. Більш того, у регіоні настрої можуть
бути достатньо полярними, особливо у питаннях, які стосуються
економічних інтересів людей.
Зокрема, політолог А. Золотарьов вважає, що на сьогодні в рядах
об’єднання «Самопоміч» немає персоналій, які могли б продуктивно та
ефективно управляти Кривим Рогом. «Насправді ні Парасюка, ні Соболєва не
цікавить конкретно Кривий Ріг. У “Самопомочі” немає реальної людини, яка
знала б, як управляти таким великим містом», – зауважує експерт.
А. Золотарьов підкреслює, що за допомогою «своїх» нардепів об’єднання
«Самопоміч» намагається ескалувати внутрішньополітичну обстановку в
Україні та добитися позачергових виборів парламенту. «Через того ж
Парасюка вони спеціально накаляють ситуацію у Верховній Раді, щоб
домогтися перевиборів до парламенту. Декларуючи патріотизм, вони готові
воюючу країну увергнути в найскладнішу політичну кризу», – акцентує
А. Золотарьов.
Слід додати, що ситуація, яка склалася у Кривому Розі, є певним
віддзеркаленням тих політичних зрушень, що намітилися в Україні останнім
часом. А саме: подолання чіткого розподілу країни на зони впливу певних
політичних сил. Зокрема, голова правління Центру прикладних політичних
досліджень «Пента» В. Фесенко підкреслив, що вибори у Кривому Розі
продемонстрували важливий момент. «Думаю, спочатку в партіях Майдану
діяли за інерцією: мовляв, перемагає Вілкул-старший, але вони й очікували,
що він переможе. Вважаю, спочатку навіть не звертали уваги на кількісні
результати виборів – спрацювала інерція... Але ситуації в Миколаєві та
Кривому Розі дуже важливі з точки зору того, щоб люди в Харкові, Одесі та
Запоріжжі побачили, що можна перемагати і на Сході. Тому, вважаю, партії
Майдану поміняли свою позицію», – зауважує В. Фесенко.
Отже, ці зрушення виявилися настільки несподіваними, що навіть лідери
політичних партій не змогли їх вчасно помітити і за інерцію були готові
погодитися з традиційною ситуацією. І не лише готові були, але і спочатку
погодилися. Оскільки представники, користуючись термінологією політолога
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В. Фесенко, партій Майдану у Територіальній виборчій комісії голосували на
користь Ю. Вілкула, а депутати міської ради від цих партій крім «Укропу» і
«Самопомочі» дисципліновано взяли участь у засіданні, на якому Ю. Вілкула
було оголошено переможцем. Більш того, як повідомляє Інформаційноаналітичний портал job-sbu.org, міські осередки «Солідарності», РПЛ і
«Батьківщини» заявили, що фальсифікацій на виборах не було, а
представники партії Ю. Тимошенко навіть попросили не спекулювати на цій
темі та чесно визнати поразку.
На сьогодні вже були внесені зміни у склад Криворізької ТВК,
призначено нового секретаря міськвиборчкому, розпущені районні виборчі
комісії. У місті розпочала роботу тимчасова спеціальна комісія Верховної
Ради України з перевірки порушень у другому турі на виборах мера Кривого
Рогу. Очолює роботу комісії її голова – Л. Ємець. В її складі також і депутати
з Кривого Рогу – К. Павлов і К. Усов. Останній – обраний секретарем
комісії.
Таким чином, можна очікувати що проблема, яка виникла в окремо
взятому місті нашої країни, знайде своє законне рішення. Проте,
віддзеркалені у подіях навколо виборів мера міста Кривий Ріг
загальноукраїнські проблеми організації та проведення виборів, питання
взаємодії політичних союзників і опонентів, визначення істинних мотивів
учасників подій та потенційні загрози, які несуть у собі ті чи інші дії,
потребують осмислення і внесення відповідних і адекватних змін у тактику і
стратегію всіх суб’єктів політичного процесу (Матеріал підготовлено з
використанням
інформації
таких
джерел:
http://uainfo.org/blognews/1447861336-kazanskiy-posledstviyasfalsifitsirovannyh-vyborov-v-krivom.html;
http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2015/11/151019_opposition_block_electio
n_chances_sd;
http://korrespondent.eu/ekonomika/novosti-ukraini/69540;
http://ura-inform.com;
http://gorod.dp.ua/news/111082;
http://nv.ua/opinion/fesenko/chto-pokazali-vybory-v-nikolaeve-i-krivom-roge80690.html; http://job-sbu.org; http://www.0564.ua/news/1045506).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман очікує, що уряд у середу,
9 грудня, внесе до парламенту законопроект про Державний бюджет на
2016 р.
«Ми очікуємо, що у середу після засідання уряду проект бюджету буде
схвалений та направлений до Верховної Ради України, – сказав В. Гройсман,
відповідаючи на запитання журналістів у понеділок, 7 грудня. – Сьогодні на
засіданні Погоджувальної ради я дав доручення бюджетному Комітету
одразу, як тільки бюджет буде зареєстрований, розпочати ретельну роботу та
підготувати проект постанови Верховної Ради України щодо процедури
розгляду цього питання у сесійній залі» (Офіційний портал Верховної Ради
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України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 7.12).
***
Розгляд закону про державну службу у другому читанні відбудеться у
четвер, 10 грудня. Про це заявив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман, відповідаючи на запитання журналістів у понеділок, 7 грудня,
додавши, що це пов’язано з необхідністю його додаткового опрацювання.
«Закон перенесений по часу на першу половину ранкового засідання у
четвер у зв’язку з тим, що відбулися зміни в ранковому засіданні у вівторок,
– сказав В. Гройсман. – Ми вважаємо, що це дасть можливість усім ще раз
додатково його опрацювати, щоб максимально сконцентруватися для
голосування. Тобто мова йде тільки про концентрацію голосів за прийняття
рішень»
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 7.12).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман не виключає можливості
проведення на наступному тижні додаткового пленарного засідання.
Під час брифінгу по завершенні Погоджувальної ради В. Гройсман
висловив думку, що це можливо у разі необхідності розгляду ряду питань
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 7.12).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман сподівається, що
питання щодо формування нового складу ЦВК буде вирішено вже у грудні
цього року.
«Думаю, що питання ЦВК буде повністю вирішено у грудні місяці», –
сказав В. Гройсман, відповідаючи на запитання журналістів. Він повідомив,
що відповідне подання від глави держави поки до парламенту не надходило.
«Але, я так розумію, воно буде найближчими днями», – сказав керівник
парламенту.
«Думаю, що це може бути ухвалено або під час позачергового засідання,
або під чергового засідання на наступному тижні. У грудні місяці питання
ЦВК має бути вирішено», – сказав він (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 7.12).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман наголошує на
важливості
підтримки
на
державному
рівні
вітчизняного
кінематографу, книговидавництва та бібліотечної справи.
«Ми окремо визначилися, що уваги з боку Верховної Ради потребує
ухвалення необхідних рішень щодо розвитку культури в України. Це є
надзвичайно слушно, і ми зможемо це питання вирішити у рамках
“тематичних днів” роботи Верховної Ради України», сказав він під час
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засідання Погоджувальної ради, на якому, серед іншого, йшлося про
необхідність посилення підтримки на державному рівні книговидавництва та
бібліотечної справи.
«Нам треба однозначно підтримувати українське книговидання,
українську книгу, і український кінематограф. Це речі, які нам потрібно
базово підтримати», – заявив В. Гройсман. «Що стосується книговидання, то
у рамках бюджетної децентралізації сьогодні у місцевих органів влади є
достатньо ресурсів для того, щоб забезпечити передплату на періодичні
видання, на поповнення бібліотечних фондів», – додав він (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 7.12).
***
Відкриваючи засідання Погоджувальної ради у понеділок, 7 грудня,
Голова Верховної Ради України В. Гройсман привітав присутніх з Днем
місцевого самоврядування, зазначивши, що «цей день є особливим
зважаючи на необхідність надати можливість й ініціативу людям на
рівні місцевого самоврядування приймати рішення». За словами керівника
парламенту, реформа з децентралізації «має позитивну динаміку», але
потрібно ще багато зробити на цьому шляху. Повноцінне та ефективне
місцеве самоврядування, заявив В. Гройсман, є запорукою високого рівня
життя, високого рівня життя, освіти, створення нових робочих місць.
На нинішньому пленарному тижні, сказав Голова Верховної Ради,
заплановано розглянути ряд важливих законопроектів, зокрема, щодо
іномовлення (у другому читанні), також відбудеться «аграрний день» –
близько 11 відповідних законопроектів.
У середу на розгляд депутатського корпусу виносяться питання
ратифікації, ряд законопроектів у сфері фінансових послуг, щодо доступу
представників ЗМІ до комітетів, щодо внесення змін до законодавства у
частині відповідальності за вчинення кримінальних злочинів.
У четвер одним з основних питань, заявив В. Гройсман, є законопроект
про державну службу. «Я хочу закликати всіх лідерів фракцій, комітети
підготуватися до розгляду цього питання, щоб ми могли забезпечити
ефективне голосування та прийняття цього закону, який є довгоочікуваним»,
– сказав він. Цього дня депутатам також буде запропоновано розглянути ряд
питань у рамках реформи з децентралізації.
«На цьому тижні ми очікуємо від уряду внесення проекту закону про
Державний бюджет, і ми зможемо опрацювати цей документ і перейти до
його розгляду», – сказав керівник парламенту, звернувшись до Комітету з
питань бюджету з проханням після отримання проекту бюджету одразу
перейти до його опрацювання та підготовки постанови про порядок розгляду
законопроекту.
«У п’ятницю, як визначено, у нас буде День уряду, де ми почуємо
інформацію про роботу уряду, міністерств, міністрів, – сказав В. Гройсман. –
Думаю, що відбудеться широка розмова».
Голова Верховної Ради також підтримав ініціативу щодо звіту кожного
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міністра у профільних комітетах починаючи з наступного тижня. У цьому
контексті він доручив Апарату Верховної Ради узгодити з секретаріатом
Кабінету Міністрів відповідний графік звітування міністрів (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 7.12).
***
Об’єднання громад – єдиний шлях до розширення можливостей
їхнього розвитку. На цьому наголосив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман під час зустрічі з головами сільських і селищних рад
Кам’янського, Смілянського та Черкаського районів Черкащини у понеділок,
7 грудня.
Керівник парламенту привітав присутніх з Днем місцевого
самоврядування, підкресливши, що всі, хто причетний до роботи в органах
місцевого самоврядування, добре розуміють проблеми на місцях, щодня
відчувають особливу відповідальність за благополуччя громадян, суспільний
спокій. «Ви – та влада, яка найбільш наближена до людей, має можливість
розумітися на проблемах і вирішувати їх», – сказав В. Гройсман.
Голова Верховної Ради зазначив, що ключовими змінами, які
відбуваються у державі, є підвищення значення, можливостей, фінансової
спроможності та відповідальності місцевого самоврядування.
Він укотре висловив думку, що «невеликі громади, на жаль, не можуть
бути ефективними», і завдання полягає в тому, аби «самобутні села, які не
змінюватимуться у назвах, не будуть жодним чином пригніченими, а
навпаки, – утворять спільні органи управління, оберуть сільського голову,
отримають бюджет, зможуть будувати систему, за якої буде нормальною і
охорона здоров’я, і освіта, розвиватиметься інфраструктура».
На думку В. Гройсмана, це збереже села, які зникають. «Цей шлях
складний і не дискусійний, але важливо, щоб ми були на цьому шляху
разом», – зазначив він, додавши, що центральна влада «предметно розуміє
проблеми місцевих рад».
Керівник парламенту назвав розроблені зміни до Конституції у частині
децентралізації і реформи місцевого самоврядування абсолютно
європейськими і такими, що не мають загроз для держави (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 7.12).
***
Реформування регуляторної політики має відбуватися із
максимальним залученням парламенту. Про це заявив Голова Верховної
Ради України В. Гройсман, виступаючи під час засідання Національної ради
реформ у п’ятницю, 4 грудня.
В. Гройсман повідомив, що нині на розгляді у Верховній Раді України
перебувають ряд законодавчих ініціатив у сфері регуляторної політики, щодо
яких поки немає консолідованої позиції фракцій та груп.
Разом з тим він висловив сподівання, що сьогоднішнє засідання
Національної ради реформ сприятиме напрацюванню «системного підходу
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щодо формування регуляторів, змін до законодавства, які забезпечать
публічність і прозорість формування регуляторів, а також їх беззаперечну
діяльність».
«Дуже важливо, щоб ця робота відбувалася із максимальним залученням
депутатських фракцій для того, щоб ми напрацювали єдиний підхід, єдині
рішення, які могли би бути ухвалені парламентом з метою реформування цієї
надзвичайно важливої сфери», – наголосив В. Гройсман (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.12).
***
Асоціації органів місцевої влади мають бути двигунами реформи з
децентралізації в Україні. Про це заявив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман, відкриваючи засідання правління Асоціації міст України у
п’ятницю.
В. Гройсман підкреслив, що у поточному році тривала робота над
зміцненням позицій місцевого самоврядування, деузурпацією влади,
«відновленням бюджетної справедливості», поверненням повноважень на
місця. При цьому він наголосив, що Президент України, Прем’єр-міністр
України, парламент і уряд підтримують реформу з децентралізації.
«Це дає нам можливості об’єднувати зусилля щодо запровадження
ефективних рішень, у нас достатньо завдань на майбутнє, – зазначив
керівник парламенту. – Ми маємо і далі будувати механізми підвищення
ефективності місцевого самоврядування».
У цьому контексті В. Гройсман акцентував на законопроекті про
внесення змін до Конституції у частині децентралізації влади, який
передбачає закріплення на конституційному рівні розширених прав органів
місцевого самоврядування, і зазначив, що нині необхідно об’єднати навколо
прийняття цього законопроекту всі політичні сили.
«Боротьба за ефективне місцеве самоврядування тільки розпочинається,
– за великим рахунком, це влада, яка найбільше наближена до людей і яка
має відповідний рівень довіри», – сказав керівник парламенту, заявивши, що
на шляху реформування влади, створення належної системи врядування
асоціації органів місцевого самоврядування «мають бути зміцнені у своїх
можливостях, відігравати ключову експертну роль, визначати цілі і
пріоритети для влади».
«Наше стратегічне завдання – створити з кожної громади в Україні
самодостатню громаду, яка матиме повний набір інструментів для надання
якісних послуг людям в усіх сферах», – наголосив В. Гройсман. «Без вашої
участі, наполегливості нічого не буде, тому дуже важливо, щоб ви були
двигунами необхідних змін. І я щиро розраховую, що ваша позиція буде не
тільки займати свої місця в органах місцевого самоврядування, а й
виборювати правильні рішення на всіх рівнях і допомагати центральній владі
робити зміни для того, щоб ваша робота була більш ефективною, – зазначив
Голова Верховної Ради. – Закликаю бути єдиними, закликаю до взаємодії і
співпраці»
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
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(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.12).
***
Під час засідання правління Асоціації міст України за участю Голови
Верховної Ради України В. Гройсмана обговорено питання
децентралізації, внесення змін до Конституції, механізмів підвищення
ефективності місцевого самоврядування.
Голова Верховної Ради України В. Гройсман у вступному слові
зазначив, що асоціації місцевого самоврядування мають отримати абсолютно
нову якість. Він нагадав, що декілька років асоціації місцевого
самоврядування, місцеві громади використовували для «прикриття тих чи
інших завдань». «У певний період часу нас збирали, з нами говорили, нам
обіцяли, розверталися і робили ще гірше. Сьогодні є той період, коли ми
можемо сказати, що 2015 р. добігає кінця, ми з вами працювали над
зміцненням позицій місцевого самоврядування, над децентралізацією влади,
відновленням бюджетної справедливості, проведення деузурпації влади та
повернення повноважень на місця. Це все йде дуже непросто. Це питання
серйозної боротьби старої системи, яке має своє коріння з новими
підходами».
В. Гройсман назвав позитивним те, що Президент України, Прем’єрміністр, уряд підтримують сьогодні децентралізацію та реформу місцевого
самоврядування, що дає можливість об’єднувати зусилля для запровадження
ефективних рішень.
Голова Верховної Ради звернув увагу на проект закону про внесення
змін до Конституції України у частині децентралізації влади, який
передбачає закріплення на конституційному рівні розширених прав органів
місцевого самоврядування.
В. Гройсман наголосив на необхідності об’єднання навколо прийняття
цього законопроекту всіх політичних сил. «Боротьба за ефективне місцеве
самоврядування тільки розпочинається, – за великим рахунком, це влада, яка
найбільше наближена до людей і яка має відповідний рівень довіри», –
зазначив він.
Голова Верховної Ради далі сказав, що «у нас достатньо багато завдань
на майбутнє, на завтрашній день, на наступний рік, на середньострокову
перспективу і ці завдання полягають у тому, що ми маємо і далі будувати
механізм підвищення ефективності місцевого самоврядування».
Він підкреслив: «не тільки підтримати сьогодні міста обласного
значення, а й зробити повноцінне місцеве самоврядування на рівні районів і
областей». За його словами, для цього напрацьовані достатньо ефективні та
сучасні зміни до Конституції, які передбачають фундаментальні принципи –
це принцип повсюдності місцевого самоврядування, тобто розширення
юрисдикції; це закріплення частини загальнонаціональних податків на рівні
конституційних норм за місцевим самоврядуванням; це питання адекватності
повноважень з джерелами доходів. Це всі ті питання, які потрібно
стверджувати кожного дня».
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В. Гройсман вважає, що на шляху реформи місцевого самоврядування,
впровадження децентралізації влади асоціація органів місцевого
самоврядування та інші асоціації мають бути зміцнені у своїх можливостях,
мають відігравати ключову експертну роль, мають визначати цілі та
пріоритети для влади. Він висловив готовність бути їхнім повноцінним
партнером на цьому шляху.
«Наше завдання стратегічне – створити з кожної громади в Україні
самодостатню громаду, яка матиме повний набір інструментів для надання
якісних послуг людям в усіх сферах», – наголосив В. Гройсман.
Звертаючись до учасників засідання, він підкреслив, що без них, без
їхньої участі, наполегливості нічого не буде. «Тому дуже важливо, щоб ви
були двигунами необхідних змін. І я щиро розраховую, що ваша позиція буде
не тільки займати свої місця в органах місцевого самоврядування, а й
виборювати правильні рішення на всіх рівнях і допомагати центральній владі
сьогодні робити зміни для того, щоб ваша робота була більш ефективною, –
наголосив В. Гройсман і закликав бути єдиними, закликав до взаємодії та
співпраці.
Члени правління Асоціації міст України також розглянули питання
законодавчого забезпечення діяльності місцевих громад. Учасники засідання
підтримали та звернулися до Верховної Ради з проханням прийняти
якнайшвидше законопроекти: про внесення змін до деяких законів України
щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування
як юридичних осіб № 3106; про внесення змін до Розділу ІI «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності» щодо розмежування земель на територіях об’єднаних
територіальних громад № 3510; про муніципальну варту № 2890.
Під час засідання також обговорювалося питання можливих втрат
місцевих бюджетів у наступному році в разі прийняття урядового
законопроекту у запропонованій редакції.
Члени правління Асоціації міст України також розглянули деякі
організаційні питання своєї діяльності (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.12).
***
Вице-президент США Дж. Байден выступил в сессионном зале
Верховной Рады во вторник, 8 декабря.
В зале присутствовали Президент Украины П. Порошенко, Премьерминистр Украины А. Яценюк, секретарь Совета национальной безопасности
и обороны Украины А. Турчинов, члены украинского правительства, а также
посол США в Украине Дж. Пайетт и помощник госсекретаря США по делам
Европы
и
Евразии
В.
Нуланд,
народные
депутаты
(http://korrespondent.net/ukraine/3599871-dzho-baiden-vystupyl-v-rade-vydeo).
Так, Дж. Байден рассказал о позиции США относительно аннексии
Россией Крыма и поддержке США соглашения о реструктуризации долгов
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Украины, однако не коснулся темы дополнительной военной помощи Киеву
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 8.12).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про систему іномовлення
України».
Законодавчий акт створює правові основи організації та визначає
завдання і функції державного іномовлення України, засади діяльності
суб'єктів державного іномовлення з метою захисту національних інтересів
України за кордоном, формування та підтримання позитивного іміджу
України у світі шляхом оперативного, об'єктивного інформування про події в
Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави,
діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Згідно із Законом, «систему державного іномовлення України складають
державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України»
та Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».
Юридичні особи, що входять до системи державного іномовлення
України можуть створювати у своїй структурі відокремлені підрозділи –
державні кореспондентські пункти для реалізації покладених на державне
іномовлення завдань, а також з метою надання консультаційних та інших
видів послуг представникам іноземних засобів масової інформації, які
перебувають на території України на законних підставах з метою здійснення
професійної діяльності у сфері масової інформації.
З метою захисту національних інтересів
України за кордоном,
формування та підтримання позитивного іміджу України у світі шляхом
оперативного, об'єктивного інформування про події в Україні, офіційну
внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів
державної влади та органів місцевого самоврядування утворюється державне
підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України».
Законом встановлено принципи державного іномовлення та гарантії
незалежності суб'єктів державного іномовлення України.
Документом визначено, що суб'єкти державного іномовлення провадять
свою діяльність із дотриманням таких принципів:
1) вільного вираження поглядів, думок і переконань;
2) узгодження із загальними цілями зовнішньої політики України,
міжнародними стандартами та договірними зобов'язаннями України;
3) невтручання у внутрішню Політику держав, на території яких
поширюється державне іномовлення України;
4) незалежності редакційної політики суб'єктів державного іномовлення
від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових
і службових осіб, політичних партій, підприємств, установ, організацій,
фізичних осіб;
5) найвищих професійних стандартів журналістики;
6) достовірності інформації, чіткого відокремлення фактів від коментарів
та оцінок;
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7) прозорості та відкритості діяльності;
8) недопущення дискримінації за будь-якою ознакою;
9) поваги до моральних, релігійних, ідеологічних та світоглядних
переконань аудиторії.
Законом заборонено втручання органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також
недержавних організацій у діяльність суб'єктів державного іномовлення з
метою встановлення цензури, попереднього контролю чи незаконного впливу
на зміст інформації, що поширюється суб'єктами державного іномовлення
України.
Законодавчим актом визначено основні завдання державного
іномовлення України.
Згідно із Законом, «програми ІНТУ виробляються англійською мовою, а
також іншими мовами, залежно від доцільності та нагальності використання
тієї чи іншої мови для досягнення мети діяльності ІНТУ».
Документом визначено, що «у загальному обсязі мовлення ІНТУ не
менше 50 відсотків мають становити програми вироблені англійською
мовою».
Законом встановлено, що держава забезпечує належне фінансування
системи державного іномовлення, яке передбачається окремим рядком у
Державному бюджеті України та становить не менш як 0,06 відсотка видатків
загального фонду Державного бюджету України за попередній рік.
Закон прийнято з урахуванням поправок. Проект Закону зареєстровано
за
№
2334а
(Офіційний
портал
Верховної Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.12).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо єдиної правової
долі земельної ділянки та розміщеного на ній об'єкта нерухомості)».
Законопроектом пропонується врегулювати перехід прав користування
земельною ділянкою, зокрема, встановити процедуру переходу права
користування земельною ділянкою у разі набуття права власності на
житловий будинок, будівлю або споруду, що розміщені на земельній ділянці.
Проектом пропонується доповнити статтю 120 Земельного кодексу
положенням, згідно з яким у разі, «якщо жилий будинок, будівля або споруда
розміщені на земельній ділянці, що перебуває у постійному користуванні, а
набувач не може використовувати земельну ділянку на такому праві,
земельна ділянка переходить до набувача на іншому речовому праві».
Проектом також пропонується встановити строки для звернення
набувача будинку до власника земельної ділянки з пропозицією передати
йому у користування відповідну земельну ділянку (10 днів з дня державної
реєстрації права власності на об'єкт нерухомості), а також строки для
розірвання попереднього та укладення нового договору з власником такої
земельної ділянки (не пізніше 30 днів з дня державної реєстрації права
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власності на об'єкт нерухомості).
Проект Закону зареєстровано за № 2027а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.12).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання
окремих питань правового статусу земель фермерського господарства».
Проектом пропонується спростити процедуру утворення фермерських
господарств, а саме скасовувати обов'язкову наявність відповідної освіти та
досвіду роботи та визначити правовий статус земельних ділянок
фермерських
господарств
як
земель
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва.
Документом також пропонується продавати земельні ділянки державної
чи комунальної власності або права на них для ведення фермерського
господарства виключно на земельних аукціонах та встановити механізм
переоформлення права оренди земельних ділянок, що надані фізичним
особам та використовуються для ведення фермерського господарства, на
фермерське господарство як суб'єкта господарювання.
Проект Закону зареєстровано за № 2028а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.12).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про
внесення змін до Закону України «Про побічні продукти тваринного
походження, що не призначені для споживання людиною» (щодо
узгодження його положень у сфері поводження з продуктами тваринного
походження, що належать до категорії ІІ, з вимогами законодавства
ЄС)».
Проектом пропонується внести до чинного Закону зміни, згідно з якими
стаття 1 доповнюється визначенням змісту терміну «органічні добрива та
покращувачі ґрунту»; до переліку побічних продуктів тваринного
походження, які належать до категорії ІІ, додаються такі продукти як
«немінералізоване гуано і вміст травного тракту» (зміни до статті 12 Закону);
встановити способи, з допомогою яких мають бути використані, оброблені
або перероблені побічні продукти тваринного походження, що належать до
категорії ІІ тощо.Проект Закону зареєстровано за № 2150а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.12).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про
внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих
актів щодо правової долі земельних ділянок, власники яких померли».
Проектом пропонується:
– надати право на отримання у комунальну власність нерухомого майна,
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що перебуває у складі відумерлої спадщини, територіальній громаді за
місцем розташування такого майна,
– встановити порядок інформаційної взаємодії між Державним реєстром
актів цивільного стану громадян, Спадковим реєстром, Державним реєстром
речових прав на нерухоме майно, Державним земельним кадастром, з
виявлення нерухомого майна, яке має бути визнано відумерлою спадщиною,
і повідомлення про це органів місцевого самоврядування,
– встановити правило, за яким у разі смерті орендодавця до спливу
строку дії договору оренди, такий договір вважається продовженим до
державної реєстрації права власності спадкоємця на таку земельну ділянку
або набрання законної сили рішенням суду про визнання спадщини
відумерлою, а також зупинити на цей період строки повідомлення орендарем
власника про використання переважного права на продовження терміну
оренди;
– встановити обов'язковість оприлюднення в мережі Інтернет відомостей
про судові справи, порушені за заявами про визнання спадщини відумерлою;
– надати право на подання до суду заяви про визнання спадщини
відумерлою, крім органу місцевого самоврядування, також кредитору
померлого, а у разі, якщо у складі спадщини є земельна ділянка
сільськогосподарського призначення, – також власнику, користувачу
суміжної земельної ділянки (зі збереженням положень щодо передачі майна у
складі відумерлої спадщини у комунальну власність);
– звільнити органи місцевого самоврядування від сплати судового збору
при поданні заяв про визнання спадщини відумерлою.
Проект Закону зареєстровано за № 3006 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.12).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до
Земельного кодексу України щодо удосконалення механізму передачі
земельних ділянок, відчужених для суспільних потреб чи з мотивів
суспільної необхідності».
Законом встановлено, що земельні ділянки, що вилучаються,
викуповуються або примусово відчужуються для суспільних потреб чи з
мотивів суспільної необхідності, надаються у користування для таких потреб
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, які
прийняли рішення про їх вилучення, викуп або примусове відчуження для
суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 1270 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.12).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті
50 Закону України «Про землеустрій» щодо спрощення процедури
виготовлення проектів землеустрою для відведення земельних ділянок».
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Законом встановлено, що копії правовстановлюючих документів на
об'єкти нерухомого майна розміщені на земельній ділянці, надаються лише у
випадку, коли право власності на такий об'єкт зареєстроване.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 1280 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.12).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про проведення
парламентських слухань на тему: «Стан дотримання прав внутрішньо
переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово
окупованій території України та на території, не контрольованій
українською владою в зоні проведення антитерористичної операції».
Народні депутати постановили провести парламентські слухання на
тему: «Стан дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян
України, які проживають на тимчасово окупованій території України та на
території, не контрольованій українською владою в зоні проведення
антитерористичної операції» у лютому 2016 року.
Відповідний проект Постанови зареєстровано за № 3263 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.12).
***
Верховна Рада України схвалила Рекомендації парламентських
слухань на тему: «Сімейна політика України – цілі та завдання».
Постановою рекомендується:
Президенту України установити в Україні День батька, який відзначати
щорічно;
Верховній Раді України – прискорити розгляд і прийняття проектів
законів України:
– про внесення змін до деяких законів України щодо посилення
соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми (№ 2254);
– про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
надання соціальних послуг) (№ 2245);
– про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації
оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих
закладів (№ 2917);
– про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення
стабільного розвитку сфери фізичної культури і спорту (№ 2068);
Кабінету Міністрів України у сфері вдосконалення нормативно-правової
бази:
– розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти
законів України:
– про загальні засади державної сімейної політики;
– про внесення змін до Кримінального процесуального та Цивільного
процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо
права дитини на державного захисника;
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– про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки
талановитих дітей і молоді;
– під час доопрацювання проекту закону України про Державний
бюджет України на 2016 р. розглянути питання щодо фінансування
бюджетної програми «Надання пільгового довгострокового державного
кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла»;
– до 1 грудня 2016 р. затвердити державну цільову програму підтримки
сім’ї на період до 2020 р.;
– до 1 січня 2017 р. затвердити державну цільову соціальну програму
оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку мережі дитячих оздоровчих
закладів.
Проект Постанови зареєстровано за № 3466 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.12).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про проведення
парламентських слухань на тему: «30 років після Чорнобиля: уроки та
перспективи».
Верховна Рада України постановила провести 16 березня 2016 р. в залі
пленарних засідань Верховної Ради України парламентські слухання на тему:
«30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи».
Кабінету Міністрів України до 1 березня 2016 р. доручено підготувати та
подати до Верховної Ради України інформаційно-аналітичні матеріали з
питання парламентських слухань, тиражовані для народних депутатів
України, та відповідні пропозиції до рекомендацій парламентських слухань,
визначити доповідача із зазначеного питання.
Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
доручено внести пропозиції щодо рекомендацій парламентських слухань,
здійснити необхідні заходи з організації та методичного забезпечення
слухань.
Проект Постанови зареєстровано за № 3425 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.12).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про забезпечення
належним медичним обслуговуванням осіб, які отримали ушкодження
здоров’я під час участі у Революції гідності».
З метою забезпечення належним медичним обслуговуванням осіб, які
отримали поранення під час участі в масових акціях громадського протесту в
Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. (Революції гідності),
Верховна Рада України постановила:
«Особи, які під час участі у Революції гідності зазнали поранень,
каліцтва, контузій чи іншого ушкодження здоров’я та в подальшому були
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занесені Міністерством охорони здоров’я України до переліку осіб, які за
результатами судово-медичної експертизи отримали під час участі у
Революції гідності тяжкі та середньої тяжкості тілесні ушкодження, мають
право на безоплатне медичне обслуговування (лікування, диспансеризацію,
медичну реабілітацію та інше) в Клінічній лікарні «Феофанія» Державного
управління справами, госпіталях ветеранів війни та військово-медичних
закладах охорони здоров’я (госпіталях)».
Проект постанови зареєстровано за № 3508 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.12).
***
Фракция
«Блок
Петра
Порошенко»
не
поддерживает
правительственный вариант Налогового кодекса как такой, что
консервирует нынешнюю неприемлемую экономическую ситуацию. Об
этом заявил на согласительном совете парламента лидер фракции БПП Ю.
Луценко.
Для выхода на согласованный вариант Налогового кодекса и Бюджета и
для рассмотрения этих сверхважных документов, он призывает на
следующей неделе сделать хотя бы один день пленарным.
«Предлагаю следующую неделю, по крайней мере, четверг, сделать
пленарным. У нас слишком много законов, в которых нуждается страна,
чтобы мы могли в декабре работать только две пленарные недели», – сказал
Ю. Луценко, которого цитирует пресс-служба БПП.
Ю. Луценко обратился к правительству уже в ближайшее время внести
проекты Налогового кодекса и Бюджета в парламент. «При этом я
рассчитываю, что правительство уже не будет ссылаться на мифические
просьбы БПП о переносе внесения документов налоговой и бюджетной
политики, как это было сделано на прошлой неделе, и все же внесет в
ближайшее время обновленный Налоговый кодекс и проект Бюджета», –
заявил он.
«И (тогда) мы сможем в следующий понедельник, вторник, среда
поработать в комитетах, а в четверг выйти на принятие важных законов,
чтобы освободить последнюю неделю перед Новым годом на полноценную
работу с Налоговым и Бюджетным кодексом. Не в один день, а по крайней
мере неделю работать над этими судьбоносными законами», – подчеркнул
Ю. Луценко.
По его словам, фракция БПП настаивает на том, что «Налоговый кодекс
в этом парламенте может быть принят только тогда, когда он начнет
обслуживать
украинское
предпринимательство»
(Главком
(http://glavcom.ua). – 2015. – 7.12).
***
Депутаты с вице-президентом США Дж. Байденом обсудили
минские соглашения, борьбу с коррупцией в Украине и новый состав
правительства. Об этом на своей странице в Facebook сообщила нардеп от
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Блока Петра Порошенко С. Залищук (http://korrespondent.net/ukraine/3599686deputaty-s-baidenom-obsudyly-kabmyn-y-korruptsyui).
«Четыре ключевые темы нашей встречи. Неудовлетворительный
уровень борьбы с коррупцией. Перспектива перезагрузки правительства.
Минск – действия международного сообщества по России, Конституция и
закон о выборах на оккупированных территориях. И Крым – что дальше», –
написала депутат.
Дж. Байден также заверил в финансовой поддержке страны со стороны
США.
По словам С. Залищук, он сделал заявления о поддержке Украины
«финансово и не только». И гарантировал, что «Украина – центральная тема
любой встречи с Путиным, какой бы не был повод».
Кроме того, Дж. Байден отметил необходимость принятия изменений в
Конституцию и закона о выборах на оккупированных территориях, что «даст
возможность США потребовать от России ответных шагов и от европейцев
единства относительно санкций».
Как сообщалось, вице-президент США Дж. Байден поздно вечером 6
декабря прибыл в Киев с двухдневным визитом (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 7.12).
***
Українська делегація на чолі з головою Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету, керівником групи з міжпарламентських
зв’язків з Китайською Народною Республікою А. Павелком здійснила
робочий візит до КНР.
З 28 листопада по 3 грудня 2015 р. тривав робочий візит делегації
депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Китайською Народною
Республікою до Пекіну.
Під час візиту А. Павелко та заступник керівника групи В. Кривенко
представили український парламент на високому рівні з метою налагодження
стратегічного партнерства між Україною та Китайською Народною
Республікою.
У процесі візиту були обговорені питання лібералізації візового режиму
для громадян КНР. Сторони наголосили на необхідності тісної комунікації та
розвитку двосторонніх україно-китайських відносин у політичній,
торговельно-економічній, аграрній та інвестиційних сферах, що дасть змогу
нашій державі стати повноцінним учасником розбудови Економічного Поясу
Нового Шовкого Шляху.
Українська делегація провела зустрічі в МЗС КНР, Міністерстві комерції
КНР, Міністерстві сільського господарства КНР, Генеральній адміністрації
нагляду за якістю, інспекції та карантину КНР, а також з представниками
China National Plant Import&Export Corporation Limited і China Federation of
Industrial Economic з питань розвитку технопарків.
Також делегація відвідала Посольство України в КНР та Український
дім у м. Пекін (Офіційний портал Верховної Ради України
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(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 7.12).
***
Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав таким, що
не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, законопроект
про внесення змін до ст. 20 Закону України «Про судоустрій і статус
суддів» щодо узгодження положень ч. 2 цієї статті.
Законопроектом (№ 2855) передбачено у абзаці другому ч. 2 ст. 20
Закону України «Про судоустрій і статус судді»: «Голова місцевого суду,
його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого
спеціалізованого суду, його заступники обираються на посади строком на два
роки, але не більш як на строк повноважень судді, шляхом таємного
голосування більшістю від кількості суддів…» виключити слова «але не
більше як на строк повноважень судді».
У Комітеті вважають, що таке виключення є корупціогенним фактором,
оскільки виключення цієї норми суперечитиме чинній нормі Закону України
«Про відновлення довіри до судової влади в Україні», згідно з яким ця норма
спеціально врегульована з метою збільшення довіри до судової влади.
Законодавча ініціатива створюватиме правову колізію, яка призведе до
корупційних дій, оскільки можливе вибіркове застосування законів при
продовженні перебування суді на адміністративній посаді після закінчення
строку його повноважень.
Під час обговорення зазначалося, зокрема, що Закон «Про відновлення
довіри до судової влади в Україні» наголошує саме на нормі у вигляді чинної
редакції з метою підвищення авторитету судової влади в України та довіри
громадян до судової гілки влади, що може мати зворотній ефект у випадку
прийняття запропонованої норми, отже, враховуючи викладене, зазначений
законопроект доцільно відхилити (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 4.12).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з державним
секретарем США Дж. Керрі.
П. Порошенко висловив співчуття американському народу у зв’язку із
загибеллю людей внаслідок стрілянини у м. Сан-Бернардіно, Каліфорнія.
Співрозмовники скоординували позицію щодо врегулювання конфлікту
на Донбасі, зокрема стосовно опрацювання модальностей з підготовки
виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей відповідно до
українського законодавства, стандартів ОБСЄ та за спостереженням БДІПЛ
ОБСЄ.
Дж. Керрі підтвердив незмінну позицію США щодо необхідності
збереження санкцій проти Росії до повної імплементації мінських
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домовленостей.
Державний секретар США також наголосив, що можлива координація з
РФ з важливих питань міжнародного порядку денного не буде здійснюватися
за рахунок інтересів України.
Було підтверджено незмінну позицію США щодо політики невизнання
окупованого Росією Криму.
П. Порошенко проінформував співрозмовника щодо останніх кроків у
напрямі здійснення внутрішніх реформ в Україні.
Дж. Керрі відзначив завершення процедури з призначенням керівника
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України, наголосивши, що це
є надзвичайно важливим сигналом у напрямі рішучої боротьби з корупцією.
П. Порошенко подякував США за надання допомоги у зміцненні
обороноздатності країни та висловив сподівання на її продовження.
П. Порошенко та Дж. Керрі обговорили графік найближчих контактів на
високому рівні між Україною та США (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 3.12).
***
Президент П. Порошенко зустрівся з новопризначеними керівниками
Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) та закликав їх
якнайшвидше приступити до роботи та показати суспільству перші
результати. «Це наша спільна боротьба, яка не менш важлива, ніж боротьба
з агресором», – зазначив глава держави.
Під час зустрічі Генеральний прокурор В. Шокін вручив посвідчення
першому заступнику САП М. Грищуку.
Глава держави привітав призначення Н. Холодницького та М. Грищука
на посади, зазначивши, що таким чином вдалося об’єднати потенціал двох
фіналістів незалежного конкурсу на посаду антикорупційного прокурора.
«Ви користуєтесь довірою – головним, щоб мати підтримку суспільства для
проведення розслідувань. І “парасольку” від цих розслідувань немає ніхто.
Зараз ви маєте довіру Президента, довіру народу, ви маєте повну підтримку
Генерального прокурора. Дуже хотів би, щоб з перших днів ви
продемонстрували високу ефективність», – сказав П. Порошенко.
Президент відзначив, що нині найбільшою підтримкою та довірою
народу серед органів влади користуються армія та нова патрульна поліція.
Так само має працювати і Спеціальна антикорупційна прокуратура.
Президент нагадав про бойовий досвід та відзнаки «кіборга»
М. Грищука, який добровольцем пішов до лав Збройних сил, щоб захищати
Батьківщину, і висловив сподівання на його ефективну роботу в
антикорупційній прокуратурі. У свою чергу, М. Грищук зазначив, що посада
першого заступника керівника САП дасть можливість йому продовжити
боротьбу, яку він розпочав у 2014 р. проти агресора на Донбасі. «Ця посада є
можливістю продовжити цю боротьбу. Буду все робити, щоб не підвести, і
довіра була виправдана», – заявив він.
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Антикорупційний прокурор Н. Холодницький сподівається, що
найближчим
часом
буде
сформовано
керівництво
Спеціальної
антикорупційної прокуратури, а наступного тижня буде оголошено конкурс
на 33 вакансії на посади прокурорів САП. «Вперед, до роботи. Починаються
важкі будні. Максиме, дякую, що ти в нашій антикорупційній команді.
Ворог, який нас чекає, – на відміну від того, який на Сході країни, –
невидимий, але нам з ним доведеться боротися нещадно», – зазначив він.
Генеральний прокурор В. Шокін повідомив, що до Національного
антикорупційного бюро розпочалася передача корупційних справ (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 4.12).
***
Національна рада реформ на своєму 15-му засіданні під керівництвом
Президента обговорила шляхи подальшого реформування незалежних
регуляторів ринку – Національного банку, національних комісій, що
здійснюють державне регулювання на ринках природних монополій та
фінансових ринках.
«Особливості функціонування цих ринків вимагають високої
професійної компетентності регуляторів, їхньої незалежності та безумовної
наявності відповідних повноважень. Тільки при дотриманні цих умов
можливо забезпечити належну роботу відповідної галузі, справедливий та
збалансований захист інтересів держави, суб’єктів ринку, споживачів та
інших зацікавлених сторін», – зазначив, відкриваючи обговорення, глава
держави.
Президент наголосив, що якісне державне регулювання в цих сферах є
однією з головних передумов цивілізованого розвитку ринку. Однак,
слабкою ланкою є існуюче на сьогодні правове регулювання діяльності
національних комісій. Основна проблема, за твердженням міжнародних
партнерів, експертів, – відсутність необхідного рівня незалежності. Дискусії
про необхідність надання національним комісіям справжньої незалежності
тривають уже майже 20 років. Проте з ряду причин реальних кроків у цьому
напрямі зроблено не було. «Переконаний, що сьогодні у нас вистачить
розуміння та політичної волі вирішити цю проблему», – сказав П.
Порошенко.
Президент закликав чітко усвідомлювати, що регулятори є окремою
категорією органів влади, які мають бути максимально усунуті від
політичного впливу та зосереджені на професійному регулюванні.
Президент зауважив, що для якісного виконання своїх обов’язків
регулятори мають бути забезпечені фінансовими ресурсами, достатніми для
використання найновіших IT-технологій та залучення найкращих фахівців
галузі. «Рівень працівників регуляторів повинен відповідати рівню суб’єктів,
що регулюються», – сказав глава держави.
Також, за словами Президента, особливістю діяльності регуляторів є те,
що вони напряму контактують з учасниками ринку, що створює інколи
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нехороші спокуси. Тут глава держави висловив переконання, що вже є чим
цьому протистояти, бо вже призначений антикорупційний прокурор, який
запускає діяльність Національного антикорупційного бюро. Сьогодні
наказом Генерального прокурора призначений його перший заступник, воїн
АТО М. Грищук. «Упевнений в тому, що ми будемо здатні продовжити цей
бій і на антикорупційному фронті», – заявив П. Порошенко.
Не менш важливою є незалежність у прийнятті рішень, оскарження яких
має відбуватися лише в судовому порядку. Президент назвав позитивом те,
що активізувалася робота із підготовки необхідних законодавчих актів.
Зокрема, на розгляді парламенту вже перебуває законопроект про
національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, розроблений урядом і підтриманий
міжнародними організаціями. Проект був підтриманий Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства, Світовим Банком. Глава держави закликав
прискорити його розгляд у парламенті.
Крім підвищення статусу національних регуляторів, важливим
завданням є оптимізація їхньої структури, скорочення регуляторних функцій
та усунення дублювання. На досягнення цієї мети спрямована законодавча
ініціатива Президента щодо ліквідації Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та розподілу її
повноважень між іншими органами, що здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг, – Національною комісією з цінних паперів та НБУ
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 4.12).
***
З нагоди відзначення в Україні Міжнародного дня людей з
інвалідністю Президент П. Порошенко під час зустрічі з представниками
громадського руху підписав Указ, спрямований на посилення діяльності
щодо забезпечення прав відповідної категорії людей.
Глава держави запропонував відмовитися від радянського слова
«інвалід» та слідувати міжнародним стандартам, закріпленим в Конвенції
ООН про права людей з інвалідністю: «Я не хочу, щоб стосовно людей з
інвалідністю використовували слово “інвалід” або словосполучення
“неповносправний” чи “особа з обмеженими можливостями”. Українські
громадяни повинні бути рівноправними, навіть маючи інвалідність».
Президент наголосив, що «держава разом із суспільством повинна
ліквідувати всі бар’єри, що заважають повній та ефективній участі людей з
інвалідністю в житті суспільства нарівні з іншими, та створити для них
справедливі та сприятливі умови життєдіяльності».
«Жодна людина з інвалідністю – чи то учасник антитерористичної
операції, чи то внутрішньо переміщена особа, чи то просто людина, доля якої
обтяжена інвалідністю, не повинна відчувати на собі порушення прав, а тим
більше – дискримінацію за ознакою інвалідності», – сказав Президент під час
зустрічі.
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Глава держави також наголосив на важливості запровадження в повній
мірі європейських стандартів у питанні забезпечення прав вказаної категорії
людей. «Якщо ми рухаємося до Європи, то це не лише безвізовий режим, не
лише фінансове забезпечення тих чи інших програм, а це в першу чергу зміна
ставлення до людей з інвалідністю – одна з ключових європейських
цінностей, про які ми говорили під час Революції гідності», – наголосив П.
Порошенко.
Президент звернув увагу на те, що Конституційна реформа в частині
децентралізації чітко передбачає відповідальність місцевих органів влади у
ставленні до людей з інвалідністю. «Не просто декларативна фіксація цих
прав, а й фінансове забезпечення відповідним ресурсом», – зазначив він.
У свою чергу, Уповноважений з прав людей з інвалідністю В. Сушкевич
подякував Президентові за створення інституту Уповноваженого та зазначив,
що підписаний Указ змінює підходи та ставлення до вказаної категорії
людей, які «потребують забезпечення рівних прав й можливостей, оскільки
традиційно були дискриміновані в радянському та пострадянському
суспільстві».
«Рік особливий, і на жаль проблема людей з інвалідністю стає більш
актуальною через війну», – наголосив В. Сушкевич. За його словами, мова
йде про поранених українських героїв, які повернулися із зони проведення
АТО з інвалідністю, цивільне населення, яке отримало травми через розірвані
снаряди та бомби, переселенців з інвалідністю.
Президент наголосив на необхідності прибрати бюрократичні перепони
для воїнів АТО, які отримали інвалідність і потребують оформлення
відповідних документів. За його словами, нині запроваджується «Картка
Бійця», яка «дасть можливість чітко знати наскільки боєць забезпечений всім
необхідним і спростить оформлення всіх відповідних соціальних гарантій».
Глава держави також підписав Указ спрямований на збільшення з 250 до
300 числа стипендій Президента України для видатних спортсменів з
паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їхніх тренерів. «Наші
спортсмени з інвалідністю вивели Україну у лідери світового спорту та є
зразком неймовірної сили духу та патріотизму, а тому заслуговують на
державну підтримку», – наголосив П. Порошенко.
У зустрічі взяли участь міністр соціальної політики П. Розенко, міністр
інфраструктури і транспорту А. Пивоварський, міністр молоді і спорту І.
Жданов, заступник Глави Адміністрації Президента Р. Павленко,
Координатор системи ООН в Україні з гуманітарних питань, Постійний
Представник Програми розвитку ООН в Україні Н. Вокер, представники
громадських організацій людей з інвалідністю, українські паралімпійці та
дефлімпійці, ветерани АТО (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 3.12).
***
Президент П. Порошенко назвав пріоритетом розвитку
національного Війська досягнення взаємосумісності з силами та засобами
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збройних сил країн-членів НАТО. «Орієнтир на Атлантику є ключовим у цій
воєнній реформі», – зазначив Президент у виступі перед учасниками
урочистого зібрання з нагоди відзначення Дня Збройних сил України.
«На жаль, Україна наприкінці минулого десятиріччя не змогла
проскочити у відкриті двері до НАТО, і Альянс у цій поточній безпековій
ситуації не є офіційно союзником України де-юре. Але де-факто це наш
головний партнер у забезпеченні національної безпеки», – заявив П.
Порошенко.
Глава держави нагадав, що нова Воєнна доктрина ставить завдання до
2020 р. забезпечити повну сумісність Збройних сил України з відповідними
силами держав ? членів НАТО. «Це потрібно тому, що ми плануємо після
досягнення нами критеріїв членства отримати перспективу членства. І
впевнені, розраховуємо, що буде так само продемонстровано готовність
нашими партнерами прийняти Україну», – сказав глава Української держави.
Президент зазначив, що зміни пропорцій у військовому бюджеті
наближають його структуру до стандартів НАТО, повністю кореспондуються
з проектом реформи сектору національної безпеки і оборони, який
підготовлений і нині проходить останні погодження у Міністерстві оборони.
До його розробки були залучені найкращі іноземні фахівці.
Уже триває робота з переведення на стандарти НАТО системи
забезпечення військ. Розроблено 32 технічні умови предметів речового
забезпечення Збройних сил України за стандартами Альянсу. У взаємодії зі
спеціалістами країн-членів Альянсу розроблено та введено в дію Доктрину
логістичного забезпечення Збройних сил.
Запровадження сучасних підходів дало змогу Міністерству оборони
провести експеримент силами «Волонтерського десанту» із запровадження
нової системи харчування. «Я мав високу честь і приємність скористатися
результатами цього. Можу особисто засвідчити: смачно, достатньо та
ефективно», – сказав П. Порошенко.
Сформований Центр розвитку та супроводження матеріально-технічного
забезпечення ЗСУ. На черзі – пілотні проекти з медичного евакуаційного
забезпечення, автоматизації медичних складів, реформа системи надання
військовослужбовцям житла та інші проекти, які більш ніж вдвічі
підвищують ефективність використання кожної бюджетної копійки,
наголосив
глава
держави
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 4.12).
***
Президент України наголошує на тому, що здолати ворога, чий
військовий потенціал значно перевищує наш, можна, лише поєднуючи
оборонні зусилля та можливості України з політико-дипломатичними
зусиллями українських дипломатів і проукраїнської коаліції в світі.
Виступаючи на урочистому зібранні з нагоди відзначення Дня Збройних
сил України, Президент зазначив, що продовження санкцій за невиконання
мінських домовленостей стосовно Росії надасть певні гарантії від
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повномасштабного наступу росіян і створить кращі умови для посилення
тиску міжнародної коаліції на Москву в питаннях повернення окупованих
районів Донбасу під суверенітет України. «Не забуваємо ми і про Крим», –
заявив П. Порошенко.
Глава держави повідомив, що протягом кількох останніх тижнів провів
бесіди на цю тему з абсолютною більшістю лідерів країн Євросоюзу, і 16
грудня планує вирушити до Брюсселя, щоб поставити остаточну крапку в
цьому питанні.
«Саме цими днями ви, дорогі й шановні воїни, демонструючи велику
мужність і масовий героїзм, залізну витримку і стальні нерви, стримуєте
ворога. А дипломати ведуть наполегливі переговори, щоб найближчими
тижнями забезпечити солідарне рішення Євросоюзу, яке має продовжити
санкції, які світ застосовує проти Росії-агресора», – сказав Президент.
П. Порошенко наголосив, що допомога, яка надходить від наших
партнерів, демонструє не лише їхню зацікавленість у встановленні миру в
регіоні: «Вона так само свідчить про спільний символ віри, спільну систему
цінностей – європейських цінностей, за які два роки тому країна вийшла на
Революцію гідності».
Президент відзначив, що стає відчутною не лише морально-політична,
але й військово-технічна допомога з боку світового співтовариства. У 2015 р.
Міністерством оборони укладено 100 відповідних контрактів на загальну
суму 4 млрд 404 млн грн, повідомив Верховний головнокомандувач.
«Перемога виборюється в боях, бойових зіткненнях, в окопах, на
блокпостах. А ще й на дипломатичних переговорах у Києві та провідних
столицях Європи та Америки. Міністерство закордонних справ є
найближчим союзником Збройних сил і всіх силових структур, які
захищають Україну», – зазначив Президент (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 4.12).
***
Президент наголошує на необхідності збільшення фінансового
забезпечення українських військових.
В інтерв’ю українським телеканалам глава держави нагадав нещодавно
оприлюднену інформацію про те, що мінімальна заробітна плата
поліцейського буде становити понад 6 тис. грн. «Наполягаю – грошове
забезпечення захисника Вітчизни має бути не менше цього», – сказав
Президент.
Президент відзначив, що у важкому 2016 р. видатки на національну
безпеку та оборону будуть єдиними видатками, які не скорочуватимуться.
«Впевнений, що це той максимум, який українська держава та платники
податків можуть зробити для забезпечення національної безпеки та
оборони», – сказав Президент.
Глава держави наголосив на важливості підвищення ефективності
використання бюджетних коштів і висловив подяку волонтерам за роботу та
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контроль при закупівлі продовольства, грошового, речового та медичного
забезпечення, паливно-мастильних матеріалів, створенні інфраструктури та
логістики, забезпеченні електронних закупівель. «За всі сфери, де була
створена
“волонтерським
десантом”
неможлива
атмосфера
для
функціонування корупції, де розворушили болото, в якому безбідно жили
десятки років, я хочу низько вклонитися волонтерам і тим небайдужим
людям, які це зробили», – сказав П. Порошенко (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 6.12).
***
Президент П. Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам
наголосив, що Крим є українським, і запевнив, що зробить усе можливе,
щоб шляхом міжнародних правових механізмів, у тому числі через судові
рішення, та політико-дипломатичним шляхом забезпечити повернення
півострова до України.
«Це для Путіна Крим – територія, що має бути населена вихідцями з
Сибіру, які зараз терміново перевозяться, або перетворена на велику
військову базу. Для мене Крим – це українська земля. І кримчани – це
українці. Буду все робити, щоб унаслідок розробленої стратегії та
використовуючи міжнародні правові механізми, над якими ми працювали, в
тому числі і в Парижі, забезпечити через судові рішення та політикодипломатичний шлях повернення Криму. Альтернативи цьому шляху не
існує», – запевнив Президент.
За словами Президента, «маємо зробити все можливе, щоб захистити
права кримськотатарського народу, який зараз перебуває у Криму під
шаленим тиском». Він нагадав, що лідери кримських татар М. Джемілєв і Р.
Чубаров були обрані за списком партії БПП і отримали більше можливостей
як депутати Верховної Ради боротися за права кримськотатарського народу.
Також М. Джемілєв був призначений радником президента, щоб брати
активну участь у розробці кроків, які сприятимуть поверненню Криму.
«Ми дійсно не можемо дозволити, щоб вантажі без будь-якого
ефективного контролю та політики йшли на окуповану територію
анексованого Криму», – наголосив глава держави. Президент нагадав, що на
початку листопада після консультацій з політичними силами звернувся до
уряду щодо запровадження режиму закриття митних пунктів пропуску для
вантажних автомобілів.
Коментуючи питання постачання електроенергії, Президент нагадав, що
відбулася аварія, яка призвела до серйозних ускладнень у
енергозабезпеченні,
і
було
переведено
в
аварійний
режим
енергозабезпечення декілька районів Херсонської та Миколаївської областей.
Це призвело до створення загрозливої техногенної ситуації. Президент
звернувся до уряду щодо запровадження надзвичайного режиму в енергетиці
у зв’язку з віяловими відключеннями, у зв’язку з критичною ситуацією в
забезпеченні вугіллям. «Думаю, що аварійне постачання по одній лінії буде
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відновлено найближчим часом при проведенні консультацій з кримськими
татарами», – зазначив Президент (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 6.12).
***
Президент П. Порошенко наголосив, що не дозволить тиснути та
шантажувати щодо запровадження зони вільної торгівлі між Україною
та Європейським Союзом, і вона запрацює з 1 січня 2016 р.
«Це залежить виключно від позиції України як суверенної держави та
Європейського Союзу. Якщо хтось хотів, щоб ми питали дозволу на
запровадження поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі в Москві,
у Кремлі, то цього не буде. Ми не піддамося ні на який шантаж», – запевнив
глава держави, нагадавши, що Росія з 2013 р. вже обмежила доступ
української продукції на російські ринки. «Приймає Росія відповідне рішення
– шкода, але ми вимушені будемо продемонструвати адекватну відповідь», –
наголосив в інтерв’ю українським телеканалам Президент.
Глава держави повідомив, що під час візиту до Брюсселю 16–17 грудня
плануються його переговори з керівництвом Європейського Союзу щодо
безвізового режиму, запровадження зони вільної торгівлі, безпекових та
енергетичних питань.
Президент повідомив про домовленість з президентами Єврокомісії та
Європейської Ради провести 16 грудня у Брюсселі спільний «міні-саміт», у
тому числі за участю ключових європейських комісарів. «Будуть розглянуті
не лише питання безвізового режиму, а й питання запровадження
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з 1 січня. Ми
домовилися, що ні про які перенесення та ні про який тиск на ЄС і Україну
мова йти не може», – наголосив глава держави.
На уточнююче запитання щодо санкцій стосовно Росії, Президент ще
раз наголосив, що альтернативи мінським домовленостям немає. Президент
нагадав, що завдяки угодам у Мінську був зірваний план Російської
Федерації представити ситуацію в Україні як внутрішньодержавний
конфлікт, адже російська пропаганда постійно нав’язувала думку світові про
українську громадянську війну. «Саме Мінськ доводить, що це є агресія РФ
проти України, і запроваджує санкції за невиконання мінських
домовленостей. Це дуже добре розрахований документ», – сказав глава
держави, додавши, що імплементація мінських зобов’язань має привести до
деокупації України політико-дипломатичним шляхом. Домовленості у
Мінську вже допомогли забезпечити звільнення з полону близько 3 тис.
заручників.
Також під час візиту до Брюсселю відбудуться переговори в галузі
енергетики, зокрема щодо питання «Північного потоку-2».
Глава держави підкреслив, що під час кожного закордонного візиту
досягаються домовленості про підтримку реформ в Україні. Зокрема, США і
Канада допомагали у створенні Національної поліції України, з Італією
домовлено про консультативну та технічну допомогу у створенні
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Національного антикорупційного бюро, з країнами Балтії – про допомогу в
удосконаленні діяльності митниці, також планується залучення експертів в
сфері Антимонопольного комітету. «Це не лише тому, що нам потрібна
порада, а для того, щоб ми продемонстрували, що реформи в Україні носять
незворотній характер», – наголосив Президент.
«Можу сказати, що наш діалог в європейському вимірі проходить
надзвичайно ефективно», – резюмував П. Порошенко (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 6.12).
***
Президент П. Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам
наголосив на неприпустимості затягування проведення податкової
реформи та висловив сподівання, що найближчим часом буде знайдено
компромісне рішення, і новий бюджет на 2016 р. буде сформований на
новій податковій базі.
Глава держави повідомив про намір ініціювати на наступному тижні
проведення засідання Національної ради реформ і висловив сподівання, що
відбудеться ефективна дискусія щодо податкового законодавства та буде
знайдено компромісне рішення. Президент також заявив про готовність
оперативно подати податкові зміни на розгляд Верховної Ради.
«Вважаю за необхідне, щоб нова податкова база передбачала
середньотермінове планування, щоб одночасно була програма податкових
змін на три роки та мораторій на зміни податкового законодавства, який би
гарантував стабільність податкового клімату для підприємців та інвесторів»,
– наголосив глава держави.
Президент нагадав про заплановані важливі дискусії з Міжнародним
валютним фондом щодо кредитних програм, які мають забезпечити
золотовалютні резерви, стабільність курсу та фінансово-банківської системи,
джерела для покриття дефіциту бюджету.
«Я поки достатньо оптимістично, незважаючи на дуже високу
температуру дискусій, дивлюся на ці перспективи», – резюмував Президент
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 6.12).
***
Президент П. Порошенко підписав Указ, який спрямований на гідне
відзначення 24 серпня наступного року 25-ї річниці проголошення
незалежності України та засвідчення поваги до подвигу борців за свободу,
незалежність і територіальну цілісність Української держави.
Згідно з Указом «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України»,
Кабінету Міністрів доручено створити у місячний строк Організаційний
комітет з підготовки та відзначення зазначеної події, визначивши його
співголовами Прем’єр-міністра та главу Адміністрації Президента, а також
залучивши до його складу представників центральних і місцевих органів
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виконавчої влади, територіальних громад, громадських об’єднань. Уряд за
участі Організаційного комітету має розробити у тримісячний строк і
затвердити план заходів із відзначення 25-ї річниці незалежності України.
Зокрема, 23 серпня 2016 р. до Дня Державного Прапора України
передбачається офіційна церемонія урочистого підняття Українського стягу
та проведення різних заходів, спрямованих на популяризацію державних
символів України.
З нагоди Дня незалежності України, 24 серпня 2016 р., зокрема,
плануються урочистості у місті Києві за участю керівництва держави,
представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
громадськості, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій,
української діаспори, науковців, творчої інтелігенції, духовенства. Програма
заходів також має включати покладення квітів до пам’ятників, пам’ятних
знаків і місць поховань видатних діячів українського державотворення,
борців за незалежність України у XX ст., учасників Революції гідності та
антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.
Крім того, передбачено проведення інформаційних, наукових,
просвітницьких, культурних та інших заходів, присвячених історії здобуття
Україною незалежності, видатним історичним особистостям і сучасним
діячам українського державотворення, захисникам Батьківщини, які сьогодні
відстоюють суверенітет держави та її європейський вибір.
Уряду разом із Національним банком доручено вжити заходів для
виготовлення та випуску в обіг ювілейної монети на відзнаку 25-ї річниці
незалежності України. Кабінет Міністрів також має забезпечити випуск
поштової марки та конверта, присвячених вказаній події, та здійснення
спецпогашення поштової марки.
Окремо Указом доручено уряду разом з обласними та Київською
міською державними адміністраціями вжити невідкладних заходів щодо
вирішення проблемних питань соціального захисту осіб, які отримали
інвалідність унаслідок участі у Революції гідності та в антитерористичній
операції на Донбасі, родин загиблих учасників Революції гідності та АТО, а
також забезпечувати надання державної підтримки борцям за незалежність
України у XX ст. та громадянам, які сьогодні відстоюють суверенітет і
територіальну цілісність України.
Міністерство освіти і науки разом з Українським інститутом
національної пам’яті має забезпечити проведення завершального етапу
конкурсу «Як зробити історію України цікавою для молоді» та нагородження
переможців.
Міністерству закордонних справ доручено організувати запрошення до
участі в урочистостях з нагоди 25-ї річниці незалежності України
представників іноземних держав, дипломатів та української діаспори; а також
вжити додаткових заходів з метою донесення до міжнародної спільноти
об’єктивної інформації про історичні події українського державотворення та
про сучасні події, спрямовані на відстоювання незалежності та
територіальної цілісності України, протидію агресії з боку Росії.
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Міністерство інформаційної політики має, зокрема, забезпечити
створення медійних проектів, спрямованих на утвердження позитивного
іміджу України у світі та популяризацію української культури.
Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції, Службі безпеки та
органам місцевого самоврядування доручено вжити заходів із забезпечення
громадського порядку та безпеки громадян під час проведення заходів з
нагоди 25-ї річниці незалежності України.
Обласні та Київська міська державні адміністрації, зокрема, повинні
забезпечити розроблення та реалізацію регіональних планів заходів із
підготовки та відзначення 25-ї річниці незалежності України, а також
сприяти розвитку волонтерського руху та релігійних організацій, що надають
підтримку особам, які втратили здоров’я та працездатність унаслідок участі у
Революції гідності, в АТО на Донбасі та родинам загиблих осіб з їх числа
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 4.12).
***
Президент України підписав Закон України № 767-VІII «Про внесення
змін до розділу X “Перехідні положення” Земельного кодексу України
щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель»,
який було прийнято 10 листопада 2015 р. 309 голосами народних депутатів
України.
Законом продовжено на один рік строк дії мораторію на продаж чи
відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення, що
дасть можливість за цей час врегулювати на законодавчому рівні процедуру
обігу земель сільськогосподарського призначення та розробити необхідні
нормативно-правові акти.
З цією метою Законом №767-VІІІ вносяться зміни до пунктів 14 та 15
розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України.
Прикінцевими положеннями зазначеного Закону Кабінету Міністрів України
доручається до 1 березня 2016 р. розробити та внести на розгляд Верховної
Ради України проект закону України про обіг земель сільськогосподарського
призначення.
Подовження мораторію дасть змогу зняти соціальне напруження, яке
виникло у суспільстві на фоні політичних спекуляцій з цього питання, та
надасть час для розроблення чіткого правового механізму запровадження з
часом прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення.
За реалізацію Закону відповідають Міністерство аграрної політики
України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України та Державна служба України з питань
геодезії, картографії та кадастру (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. –7.12).
***
Україна очікує на фінальний звіт місії Європейського Союзу щодо
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лібералізації візового режиму між Україною та ЄС, який буде
опублікований 15 грудня: «Україна виконала все, що взяла на себе для
того, щоби був запроваджений безвізовий режим. Ми сподіваємось на
позитивне рішення наших європейських партнерів», – підкреслив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк у Брюсселі за підсумками Ради асоціації
Україна – ЄС у понеділок, 7 грудня.
А. Яценюк зазначив, що Україна вперше головувала на засіданні Ради
асоціації в Брюсселі: «Ми провели не просто конструктивну, а дуже чітку
звірку того, як виконується Угода про асоціацію і які подальші кроки Україна
повинна зробити для того, щоби ми стали частиною великого європейського
простору».
Глава уряду підкреслив, що Угода про асоціацію є для України «чітким
планом реформ, який Україна проводить і буде проводити далі»: «Це
реформи в питаннях боротьби з корупцією, реформа системи юстиції,
державних фінансів, державного сектору, енергетики».
«Ми пройшли по всіх питаннях, які лежать в основі нашої Угоди про
асоціацію, і проінформували наших європейських партнерів про все, що
виконано українською стороною і який подальший план на 2016 р.», –
повідомив він.
Зокрема, підкреслив А. Яценюк, йшлося про реформу сфери енергетики:
«Ми зробили безпрецедентні кроки щодо запровадження ринкових тарифів в
Україні, щодо ухвалення нового закону про ринок природного газу,
затвердження нової системи корпоративного управління найбільшої
Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, яка сьогодні оперує
«найпотужнішими газотранзитними потужностями, які взагалі є в Європі».
Україна передала європейським партнерам також стратегію реформи
публічної адміністрації. На переконання А. Яценюка, фінансування реформи
публічної адміністрації «повинно іти виключно з презентацією нової
політики в секторі державного управління та в секторі публічної
адміністрації»: «Ми очікуємо, що український парламент ухвалить у цілому
закон України про державну службу. І та стратегія, яка розроблена Україною
для реформи державної служби, дасть можливість нам звернутися до наших
європейських партнерів з тим, щоби забезпечити спеціальний фонд
фінансування підвищення заробітних плат для державних службовців
виключно під конкретно визначені цілі і відповідну стратегію, яка
узгоджується з нашими європейськими друзями».
Глава уряду зазначив, що сьогоднішнє засідання Ради асоціації Україна
– ЄС відбувається перед набранням чинності Угодою про зону вільної
торгівлі з ЄС 1 січня: «Ми провели 13 різних технічних консультацій з
північним сусідом з приводу запровадження цієї Угоди, з приводу тих
запитань, які були в Російської Федерації».
«Ми готові далі відповідати на будь-які запитання. Але наша відповідь
чітка та зрозуміла: Угода набере чинність з 1 числа, Україна її буде
виконувати, і ця Угода в інтересах Європейського Союзу та України», –
підкреслив А. Яценюк (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
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7.12).
***
Україна звертається до європейських партнерів «з тим, щоби
проект Нордстрім-2 пройшов найжорсткішу інспекцію»: «Ми вважаємо,
що цей проект повинен бути заблокований, адже він не відповідає
інтересам ні Європейського Союзу, ні України», – заявив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк у Брюсселі за підсумками Ради асоціації Україна – ЄС у
понеділок, 7 грудня.
«Нордстрім-2 позбавляє не тільки Україну, Словаччину та Польщу від
мільярдів доларів доходів, а й позбавляє Європейський Союз від реальної
конкуренції на енергетичному ринку та збільшує монополію російського
“Газпрому”», – наголосив він.
«Ми переконані, що наші європейські партнери будуть розглядати будьякі енергетичні проекти виключно з точки зору Третього енергетичного
пакету», – підкреслив глава українського уряду.
А. Яценюк також підкреслив, що НАК «Нафтогаз України» сьогодні
оперує «найпотужнішими газотранзитними потужностями, які взагалі є в
Європі» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 7.12).
***
«Ми переконані в тому, що Європейський Союз продемонструє
єдність, що санкції будуть продовжені, і що питання санкцій
безпосередньо пов’язане з повним виконанням Російською Федерацією
мінської угоди», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у
Брюсселі, за підсумками Ради асоціації Україна – ЄС у понеділок, 7 грудня.
А. Яценюк наголосив, що «Україна виконувала і виконує свою частину
мінських угод». Водночас, підкреслив він, сьогодні вранці з’явилася
інформація, що Росія знову відновила обстріли українських позицій.
«Ми наполягаємо на виконанні Російською Федерацією саме всіх
положень мінської угоди. У першу чергу мова повинна іти про повну
зупинку вогню, відведення військ і відновлення контролю над цими
територіями, які є українськими територіями, українською владою», –
наголосив глава уряду.
А. Яценюк також підкреслив, що Україна високо цінує позицію
європейських партнерів щодо незаконної анексії Криму (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 7.12).
***
4 грудня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк і Посол Японії в
Україні Ш. Сумі підписали Угоду між урядом України та урядом Японії
щодо надання Україні позики на політику розвитку для здійснення
економічних реформ (Economic Reform Development Policy Loan).
У підписанні взяли участь міністр фінансів України Н. Яресько та віцепрезидент Японського агентства міжнародного співробітництва К. Томіоші.
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За цією угодою уряд Японії надає фінансову допомогу Україні в сумі
36,969 млрд японських єн (близько 300 млн дол. США) як співфінансування
спільного зі Світовим банком проекту «Друга позика на політику розвитку»
(DPL-II).
А. Яценюк висловив вдячність уряду Японії за надання Україні цієї
фінансової підтримки. Він зазначив, що цей кредит надається терміном на 20
років із шестирічним пільговим періодом і ставкою менш ніж 1 % на рік.
Ці кошти, підкреслив глава уряду, були надані тому, що Україна
повністю виконує програму співпраці з Міжнародним валютним фондом,
Світовим банком та іншими міжнародними кредиторами: «Умовою надання
подальшої підтримки Україні в першу чергу є перебування України в
програмі з Міжнародним валютним фондом, яка повністю і цілком відповідає
програмі дій уряду та коаліційній угоді».
«Протягом останнього 21 місяця ми демонстрували політичну волю до
справжніх реформ, які високо оцінені нашими міжнародними партнерами та
країнами Великої сімки, де Японія буде головувати в наступному році», –
підкреслив він.
«Довіра наробляється дуже важко, а втрачається дуже легко. Тому я
закликаю всі політичні сили, які входять до коаліції, продовжувати шлях
правильних реформ, які відповідають нашим як внутрішнім зобов’язанням
перед народом України, як і зовнішнім зобов’язанням перед зовнішніми
кредиторами», – наголосив А. Яценюк.
Для цього, зазначив глава уряду, ухвалення нового бюджету та нової
податкової системи «повинні іти синхронно». Він нагадав, що урядом
розроблений як проект податкового кодексу, так і проект закону України про
державний бюджет.
«Ми очікували на активну участь членів парламенту в розробці цих
законопроектів. Протягом останніх п’яти днів ми працювали з членами
парламенту, і протягом п’яти днів було не більше ніж п’ять членів
парламенту, які брали активну участь в обговоренні бюджетної та податкової
реформи», – наголосив він.
Уряд далі готовий до предметного обговорення з членами парламенту,
«щоб невідкладно прийняти два базових законопроекти – про бюджет і
податкову реформу».
Він нагадав про один із найбільших проектів двостороннього
співробітництва з урядом Японії – щодо реконструкції Бортницької станції
аерації на суму 1 млрд дол. США.
Прем’єр-міністр підкреслив, що Україна також високо цінує підтримку
уряду Японії в наданні технічних консультацій для стабілізації українського
фінансового
та
банківського
сектору
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.12).
***
«Боєздатність української армії, допомога Україні в цій війні, яку
розв’язала Росія, – це допомога в тому числі Європейському Союзу та
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країнам-членам НАТО, щоб російські танки не доїхали до них. Тому нам
потрібна оборонювальна зброя, нам потрібні нові технології. І наші
військовики, які мають неймовірний потенціал, повинні користуватися
новою модерновою зброєю та новими модерновими системами як
комунікації, так і розвідки, так і всіма можливими військовими елементами,
які є в розвинутих держав», – підкреслив Прем’єр-міністр України А.
Яценюк в інтерв’ю українським телеканалам у п’ятницю, 4 грудня.
А. Яценюк зазначив, що нині вже понад 60 % українців «усвідомлюють,
що єдина система забезпечення безпеки для України – це членство України в
НАТО»: «Це ст. 5 Вашингтонського договору – напад на одну з країн означає
напад на Альянс».
«У цьому питанні є політичні аспекти, зовнішньополітичні. Дехто ще
думає про те, що можна проводити мирні переговори з Російською
Федерацією. Переговори можна і треба проводити. Але переговори треба
проводити виключно з сильної позиції – як військової, так і фінансової та
дипломатичної».
«Україна повинна зараз повністю розпочати план адаптації українських
Збройних сил до всіх стандартів НАТО. Якщо ми не можемо зараз стати
юридично членами НАТО, то ми в стані стати фактично членами НАТО», –
наголосив А. Яценюк.
Спільні навчання, які Україна проводить з країнами-членами НАТО,
зокрема «Сі Бріз» глава уряду назвав шляхом комунікації: «Це шлях того, що
українські військові розмовляють англійською, інформаційні канали між
українськими Збройними силами і ЗС США і будь-якими іншими збройними
силами країн-членів НАТО повністю скомутовані».
«Переконаний, що глава держави це має одним з ключових пріоритетів»,
– додав А. Яценюк.
Він наголосив на необхідності прискорювати, фінансувати програми
реформування Збройних сил: «Тут також потрібна допомога наших
американських партнерів. І те, що вони виділили 300 млн дол. на наступний
рік, – це позитивний сигнал».
А. Яценюк також зупинився на питанні можливості надання Україні
оборонювальної зброї: «Я відверто піднімав питання, що ми зараз не просимо
наступальної зброї. Нам потрібна оборонювальна зброя»: «Путін за останніх
десять років витратив десятки мільярдів доларів на модернізацію своєї зброї.
Якщо хтось із західних наших партнерів думає, що Путін воює тільки з
Україною, – Путін воює з цивілізованим вільним світом. А Україна стала
форпостом цієї війни».
Відповідаючи на запитання журналіста щодо вчорашнього відвідання
атомного авіаносця США «Гаррі Трумен», А. Яценюк зазначив: «Це взірцева
військова машина, яка вселяє впевненість у тому, що ці люди знають, що
роблять, ці люди вміють воювати».
«Це те, що зараз з’явилося в Україні», – сказав глава уряду.
А. Яценюк підкреслив, що спілкувався з багатьма інструкторами зі
США, які тренували бійців Національної гвардії і почали тренувати Збройні
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сили України: «Вони приїжджали сюди з одним враженням, а від’їжджали з
зовсім іншим. Тому що вони спілкуються з нашими молодими хлопцями –
хтось був у зоні АТО, хтось воював, хтось тільки поїде воювати – і кажуть,
що в нас неймовірний потенціал. «Ваш потенціал зараз – це не танки, ракети,
літаки, які треба купувати та модернізувати. Основне – це ваші люди».
«Тому їхня логістика, їхня система і наші люди здатні зробити Україну
тією державою, яка стане членом НАТО», – наголосив А. Яценюк (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.12).
***
11 грудня виповнюється рік із часу затвердження програми
діяльності уряду України. Він підкреслив, що цього дня уряд України
відзвітує в стінах Верховної Ради про те, що було зроблено, «що було
досягнуто, що вдалося, що не вдалося, і що треба зробити на майбутнє».
Про це сказав Прем’єр-міністр України А. Яценюк в інтерв’ю українським
телеканалам у п’ятницю, 4 грудня.
Крім того протягом наступного тижня всі члени Кабінету Міністрів
України будуть окремо звітувати про результати діяльності Міністерств.
А. Яценюк підкреслив, що протягом останнього року уряд повністю
профінансував українську армію, «яку фактично створили з нуля».
«Ми не затримали жодної копійки заробітної платні чи пенсії для
українських громадян. Ми списали багатомільярдні борги, які не ми робили,
але нам треба було прийняти відповідальне рішення про списання та
реструктуризацію цих боргів», – додав він.
Завдяки зусиллям уряду Україна практично відмовилася від газової
залежності від Російської Федерації: «Ми готові пройти зиму».
«Ми підготували всі реформи на 2016 р. Нам вдалося утримати коаліцію
– незважаючи на ті складності, які у нас є в парламентській коаліції. І це
природно, тому що політика – це не як на рівній ниві – кожна політична сила
має ті чи інші свої політичні пріоритети. А тим більше перед місцевими
виборами було взагалі дуже багато ідей для того, щоб отримати більшу
електоральну підтримку на місцевих виборах. Але незважаючи на всю
складність законів, які треба було приймати, в тому числі й щодо боротьби з
корупцією, щодо безвізового режиму, ми зустрічалися, інколи в дуже
напруженій обстановці, – але на табло було 226», – підкреслив глава уряду.
У поточному році, нагадав А. Яценюк, уряд підвищив соціальні
стандарти на 13–19 %: «Під підвищення заробітних плат і пенсій попало 12,5
млн українських громадян. Хоча на початку року, спілкуючись з
громадянами, я сказав, що зараз ситуація вкрай складна, і ми не можемо
пообіцяти підвищення соціальних стандартів. Але ми заробили, і саме тому в
вересні місяці поточного року підвищили соціальні стандарти».
На наступний рік уряд пропонує підвищити соціальні стандарти на 12 %,
зазначив він.
У поточному році на потреби національної безпеки і оборони було
виділено 90 млрд грн – «це безпрецедентна сума»: «На наступний рік ми
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пропонуємо додати ще 10 млрд грн».
«Ми не зменшили витрати на освіту і на медицину. І в зведеному
бюджеті ці витрати залишаються на належному рівні», – підкреслив він,
зазначивши, що «справа не тільки у витратах, а в першу чергу в тому, як
використовуються ці гроші»: «Якщо у нас є окремі школи в країні, де
вартість навчання одного учня становить 75 тис. гривень на рік, у класі троє
дітей, і один учитель викладає зразу десять дисциплін, то чи є це ефективне
використання коштів? І справа навіть не в грошах. Як ми даємо майбутнє цій
дитині? Куди ця дитина вступить?».
«Тому політика в кожній галузі повинна полягати в наступній площині.
Ми забезпечуємо фінансування, а кожен профільний міністр забезпечує
політику. Політику щодо якісної медицини, освіти, і сильних Збройних сил
України, які повністю відповідають стандартам НАТО. У тому числі і в
частині використання та логістики цих коштів», – наголосив А. Яценюк.
Щодо загальної концепції держбюджету на наступний рік, глава уряду
підкреслив, що він повинен відповідати програмі співробітництва з
Міжнародним валютним фондом: «Під цією програмою стоїть підпис
Президента України, Прем’єр-міністра України, міністра фінансів і Голови
Національного банку. І ця програма не просто ж заради програми. Програма
– це і є план реформ. І саме під план реформ нам вже видали два транші
Міжнародного
валютного
фонду»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.12).
***
У проекті державного бюджету на 2016 р. уряд України передбачає
на будівництво та ремонт доріг 3,3 млрд грн. Про це повідомив Прем’єрміністр України А. Яценюк у «10 хвилинах» у неділю, 6 грудня.
Він нагадав, що цього року уряд виділив на ремонт і будівництво доріг 3
млрд грн. Зокрема, зазначив він, вдалося збудувати дорогу Львів – ІваноФранківськ.
«Ми запровадили експеримент, за яким додаткові доходи на митницях
чотирьох областей направляються на будівництво доріг. До прикладу, тільки
у Львівській області цей експеримент дозволив утричі збільшити
фінансування будівництва доріг», – підкреслив глава уряду.
Відповідаючи на запитання жителя с. Шрамівка на Черкащині щодо
незадовільного стану місцевої дороги, А. Яценюк підкреслив, що дасть
доручення міністру інфраструктури «перевірити, в якому стані ця дорога і
чому вона не фінансується з коштів місцевого бюджету»: «Місцеві бюджети
Черкаської області суттєво збільшили свої доходи. Куди, як не на дороги,
відправляти ці кошти?» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
6.12).
Уряд забезпечив
запобігання корупції,

***
фінансування Національного агентства з
Національного антикорупційного бюро та
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Національної антикорупційної прокуратури: «Сподіваюся, що вони в
найкоротші терміни почнуть свою активну роботу», – підкреслив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк в інтерв’ю українським телеканалам у
п’ятницю, 4 грудня.
А. Яценюк нагадав, що урядом створене Національне агентство
запобігання корупції. Нині проходить конкурсна процедура по призначенню
членів цього органу: «Вони відповідальні за те, щоби перевіряти декларацію
державного службовця. А з наступного року декларація державного
службовця буде така, що треба буде декларувати ще й все рухоме майно.
Тобто, вона буде повністю вичерпна. І будь-яке придбання, будь-який
рахунок, який вище 20 тис. грн, треба буде пояснити».
«Якщо ви в декларації написали одне, а живете по-іншому, і хтось
написав про це заяву, – це агентство має прийти до вас і запитати
підтверджуючі документи. Тобто, це так званий превентивний орган», –
пояснив він.
Крім того, нагадав глава уряду, створений незалежний орган –
Національне антикорупційне бюро. Майбутніх детективів НАБ, зазначив він,
уже тренують американські партнери: «Ці люди будуть приходити до
корупціонерів з конкретними кримінальними справами та розпочинати
конкретні кримінальні провадження».
«Для того, щоб запрацювало НАБ, ми створили третій орган –
Національну антикорупційну прокуратуру, і призначений антикорупційний
прокурор», – підкреслив він.
Відповідаючи на запитання щодо реформування прокуратури, А.
Яценюк підкреслив, що «надто багато органів далі відповідальні за
розслідування корупційних злочинів – наприклад, Служба безпеки України,
частина компетенції залишилася ще й у Міністерства внутрішніх справ». А.
Яценюк наголосив на необхідності «повністю прибрати надмірні
процесуальні повноваження в інших органів».
«У нас є Національне антикорупційне бюро, воно розслідує всі
кримінальні справи. У нас є Національний антикорупційний прокурор – він
здійснює загальний нагляд за цим. У нас є Національне антикорупційне
агентство – воно виконує превентивну функцію. І тепер уся ця машина
повинна злетіти та показати реальний результат», – підкреслив він.
Глава уряду наголосив при цьому на необхідності уникнути помилок,
яких свого часу припустилися деякі європейські партнери. А. Яценюк навів
приклад, який розповів йому директор польського антикорупційного бюро:
«Перший директор польського антикорупційного бюро дотепер ще сидить у
тюрмі. Тому що почали займатися невластивими справами, в тому числі і
політичними переслідуваннями».
«Моя ідея, яку я буду обговорювати з нашими американськими друзями
та європейцями, – створити міжнародну антикорупційну платформу,
міжнародну антикорупційну місію, коли сюди би приїхали слідчі ФБР, NSA
Великобританії, які би зайнялися практичною допомогою всім цим органам»,
– підкреслив він.
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Ідеться не лише про технічну допомогу, наголосив А. Яценюк.
Створення міжнародної антикорупційної місії дасть змогу проводити спільні
антикорупційні розслідування: «Як правило, кошти, які внаслідок
корупційних діянь отримуються в Україні, ідуть через американські чи
європейські банки. Місія дасть нам можливість зразу порушувати відповідні
кримінальні провадження або в Сполучених Штатах, або в країнах-членах
Європейського Союзу і проводити спільні антикорупційні розслідування»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.12).
***
«Сподіваюся, що новий антикорупційний прокурор і нові органи, які
ми створили і які є повністю незалежні від уряду України, будуть робити
свою роботу. Ми свою роботу зробили. 1,5 млрд дол. (колишнього режиму
Януковича. – Ред.) арештували. Тепер я очікую роботи правоохоронної та
суддівської системи на конфіскацію цих грошей», – наголосив Прем’єрміністр України А. Яценюк в інтерв’ю українським телеканалам у п’ятницю,
4 грудня.
Він підкреслив, що наступного року необхідно «нарешті прийняти
рішення про конфіскацію активів режиму Віктора Януковича»: «Було
рішення урядового органу, який бореться з відмиванням коштів, про арешт
активів на 1,5 млрд дол. І протягом року судова та правоохоронна система не
спромоглася їх конфіскувати».
Глава уряду підкреслив, що ці кошти можуть піти у спеціальний фонд:
«Із цих 40 млрд грн 20 млрд може піти на оборону, частково – може піти на
соціальні витрати. Це буде залежати від нашого спільного рішення».
Крім того, аби отримати необхідні додаткові кошти до державного
бюджету на наступний рік, уряд пропонує провести прозору, чесну та
ефективну приватизацію. Проте, зазначив А. Яценюк, парламент укотре
блокує цю ініціативу: «Деякі політичні сили хочуть далі сидіти на державних
підприємствах і не зацікавлені в приватизації цих державних підприємств».
Відповідаючи на запитання щодо наступних траншів міжнародної
допомоги, А. Яценюк підкреслив: «У нас немає двох шляхів. У нас є тільки
один шлях – виконання нашої програми реформ, яка повністю відповідає тим
критеріям, які нами узгоджені з Міжнародним валютним фондом, ухвалення
закону про державний бюджет, зваженої та економічно ефективної
податкової реформи, і інших законів, які спрямовані на зміну політики в
охороні здоров’я, в освіті і в усіх профільних галузях, в тому числі і в
соціальній. І отримання як наступного траншу Міжнародного валютного
фонду, так і фінансової допомоги Сполучених Штатів Америки».
«Мова йде про 4 млрд американських доларів. Крім західних партнерів
нам їх ніхто не дасть», – наголосив він.
Що стосується 3 млрд дол. кредитів Януковичу від Російської Федерації,
«без реструктуризації ми їх повертати не будемо», – додав глава уряду
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.12).
44

***
«Ми зможемо пережити зиму без закупівлі російського газу», – заявив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк в інтерв’ю українським телеканалам
у п’ятницю, 4 грудня.
Наразі у газових сховищах України 16 млрд куб. м газу. «Ми зможемо
пережити зиму без закупівлі російського газу. Зараз ми працюємо над тим,
щоби отримати револьверний кредит на постійну закупівлю газу від країнчленів Європейського Союзу», – зазначив він.
Сьогодні, повідомив А. Яценюк, уряд прийняв рішення про
затвердження нового статуту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз
України».
Ця компанія, нагадав він, у минулому році отримувала з бюджету 10
млрд дол. на покриття свого дефіциту. У цьому році – всього-на-всього 1
млрд. «Ми скоротили дефіцит компанії в десять разів. А в наступному році,
думаю, вона взагалі нічого не отримає, тому що вийде на нульовий
беззбитковий рівень», – повідомив глава уряду.
Цінова тенденція по газу «нормальна, тому що ціни на нафту падають», і
відповідно знижується ціна на природний газ, додав він.
Щодо ситуації з вугіллям, наголосив А. Яценюк, наразі його дефіцит
становить 1,5 млн т. Він нагадав, що «чотири місяці тому на енергетичному
штабі попередив міністра енергетики, що нам необхідно мати 3,5 млн т
вугілля»: «Дефіцит зараз 1,5 млн т. Моє доручення міністром не було
виконано».
Він повідомив, що фактично нині необхідно з резервного фонду
Кабінету Міністрів України виділяти гроші та терміново шукати вугілля.
Немає «іншого варіанту зараз, ніж те, щоби уряд займався невластивою
функцією».
Глава уряду повідомив, що звернувся до Президента України:
«Президент розглядав питання енергетичної безпеки в травні поточного року.
Він підписував відповідний указ про енергетичну безпеку та енергетичну
ефективність. Я звернувся до Президента, щоб ми на найближчому засіданні
Ради національної безпеки і оборони розглянули питання енергетичної
безпеки країни».
«Але уряд робить усе для того, щоб пройти зиму. Газ у сховищах є.
Зараз невідкладно, в екстреному порядку почали займатися питанням
закупівлі вугілля», – підкреслив А. Яценюк (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 4.12).
***
«Рада національної безпеки і оборони України повинна прийняти
рішення не тільки про вирішення тактичних питань щодо постачання
електричної енергії в Крим, а в першу чергу стратегічне питання – як ми
будемо повертати Крим», – заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк в
інтерв’ю українським телеканалам у п’ятницю, 4 грудня.
Глава уряду нагадав, що рік тому за його ініціативою уряд провів
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службове розслідування щодо «сумнозвісного контракту на постачання
електричної енергії, в якому конкретно визначені чиновники, – і це
персональна відповідальність міністра Демчишина, – передбачили
постачання електричної енергії в Кримський федеральний округ»: «А ще в
контракті передбачено, що спори по цьому контракту розглядаються не в
українському суді – вони розглядаються в московському суді, Російської
Федерації».
Результати цього розслідування А. Яценюк передав до прокуратури.
«Тому я очікую прийняття рішення органами прокуратури щодо притягнення
до відповідальності відповідних посадових осіб», – наголосив він.
Заналом щодо питання Криму, А. Яценюк нагадав, що звернувся до
Президента України: «Це питання національної безпеки. І Рада національної
безпеки і оборони повинна прийняти рішення не тільки про вирішення
тактичних питань щодо постачання електричної енергії, а в першу чергу
стратегічне питання – як ми будемо повертати Крим».
«Свою частину роботи ми як уряд робимо. Проти Російської Федерації
подано ряд позовів до Європейського суду з прав людини», – наголосив він,
додавши, що не може відкривати певні додаткові деталі «щодо пошуку інших
юрисдикцій, де ми будемо судити Росію».
«Тому зараз необхідно на рівні Ради національної безпеки і оборони
чітко визначити нашу стратегію по відношенню до Криму. І ця стратегія
повинна жорстко ув’язуватися з позицією наших західних партнерів, які
заявили однозначно: анексія Криму ніколи не буде визнана. І прийде той час,
коли Крим повернеться в Україну. Але для цього треба знати, як це зробити»,
– підкреслив глава уряду (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015.
– 4.12).
***
Урядова податкова реформа як перший крок дасть реальне
покращення адміністрування податків і зменшення податкового тиску в
першу чергу на заробітну платню. Про це заявив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк в інтерв’ю українським телеканалам в п’ятницю, 4 грудня.
Він навів приклад: «За нашою податковою реформою середня заробітна
платня 4 тис. грн. Значить, на руки після нашої податкової реформи людина
отримає на 200 грн більше. А підприємець на 800 грн менше заплатить
податків до бюджету. От такий ми зараз сповідуємо підхід».
«Я розумію, чому було запропоновано ряд податкових ініціатив у
вересні місяці. Це було перед місцевими виборами. Але ми не маємо права
розкидатися політичними обіцянками, тим більше, якщо ці обіцянки
необґрунтовані, якщо ці обіцянки тягнуть за собою скорочення витрат
державного бюджету України на 200 млрд грн», – наголосив він.
Глава уряду зазначив, що податкова реформа, запропонована
Міністерством фінансів України, розроблялася провідними західними
фахівцями. Наприклад, до складу робочої групи по розробці податкової
реформи входив віце-прем’єр-міністр фінансів Словаччини, в якій нині
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найкраща податкова система в Європі.
«Моя позиція полягає в наступному. Вона повинна бути збалансована.
Вона повинна в першу чергу балансувати з бюджетом. Вона є найкращою
основою для того, щоб в стінах українського парламенту знайти компроміс»,
– підсумував А. Яценюк (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015.
– 4.12).
***
Міжнародний валютний фонд погодився з баченням Міністерства
фінансів щодо необхідності проведення податкової реформи в Україні.
Про це заявила міністр фінансів Н. Яресько в інтерв’ю «Ліга».
Вона наголосила, що при розгляді питання щодо податкової реформи
МВФ керувався не лише показниками дефіциту держбюджету. Фонд
зацікавлений у збалансованому підході до формування бюджету, в якості
запропонованих рішень і в реформуванні всіх галузей економіки України. І
підтримку надав лише після того, як експерти МВФ переконалися у
досягненні всіх висунутих критеріїв.
«Так, спочатку вони були проти, але після декількох місяців
переговорів, дискусій з цифрами та фактами їхня позиція змінилася. Так що
зараз – так, Фонд згоден з нашим баченням. Вони зрозуміли нашу філософію
реформи, спрямовану на підвищення доходів і зниження витрат бюджету», –
підкреслила Н. Яресько.
Нагадаємо, що постійний представник МВФ в Україні Ж. Ваше
нещодавно зазначав, що у питанні податкової реформи для МВФ важливі не
лише показники дефіциту держбюджету, але й закладена в реформу політика,
яка має скоротити перекоси як у витратах, так і у надходженнях, і яка дасть
змогу впроваджувати справедливу політику щодо всіх верств населення
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 7.12).
***
3 грудня в Одесі відбувся Міжнародний форум «Поєднуючи Європу та
Азію: новий погляд на формування системи трансконтинентальних
маршрутів», організований Міністерством інфраструктури. Головною
темою заходу став комплексний підхід до організації інтермодальних
перевезень Азія – Європа – Азія за участю України.
У форумі взяли участь представники Польщі, Угорщини, Словаччини,
Китайської Народної Республіки та країн, через які проходить Південний
шовковий шлях – Азербайджану, Казахстану та Грузії.
Учасники обговорили шляхи підвищення транзитного потенціалу
України, зокрема, створення конкурентних тарифних умов на залізниці,
спрощення процедури оформлення документів і контролю на кордоні,
взаємодію перевізників і контролюючих органів за принципом «Єдиного
вікна».
Як наголосив у своїй промові заступник міністра інфраструктури,
керівник апарату В. Омелян: «Наше завдання – поєднати Захід і Схід, а в
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центрі розмістити Україну. Участь у Новому шовковому шляху для нашої
країни – це зрозумілі для міжнародного співтовариства правила роботи та
прозорі інвестиції».
У рамках заходу відбулося підписання меморандуму про
співробітництво між Міністерством інфраструктури України і Китайською
торговою асоціацією. Крім того сторони підписали спільну заяву про
співробітництво в галузі організації інтермодальних перевезень вантажів у
напрямку Азія – Європа – Азія та меморандум про взаєморозуміння між
УДЦТС «Ліски» та Rail Cargo Hungaria AG (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 7.12).
***
У Міністерстві соціальної політики України під час зустрічі першого
заступника міністра В. Шевченка з експертами місії Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ) обговорювалися питання оцінки
якості функціонування системи реабілітації осіб з інвалідністю в
Україні.
Як зазначили фахівці місії, за результатами їхнього візиту до України
будуть розроблені рекомендації щодо подальшого впровадження на
національному рівні Глобального плану дій ВООЗ на 2014–2021 рр. з
підтримки та реабілітації людей з обмеженням життєдіяльності.
На початок 2015 р. в нашій країні налічувалося 2 568 532 особи з
інвалідністю, з яких 151 125 дітей, повідомив В. Шевченко. Для забезпечення
своєчасності й комплексності реабілітаційного процесу сформована мережа
реабілітаційних установ. У сфері управління Мінсоцполітики і місцевих
органів соціального захисту населення працюють 165 реабілітаційних
установ для інвалідів і дітей-інвалідів, у яких за перше півріччя 2015 р.
отримали реабілітаційні послуги 12 017 осіб з інвалідністю.
Дев’ять реабілітаційних установ безпосередньо підпорядковані
Мінсоцполітики і перебувають у державній власності. Це центри професійної
реабілітації інвалідів (Всеукраїнський центр професійної реабілітації
інвалідів, Вінницький міжрегіональний центр профреабілітації інвалідів
«Поділля», Львівський міжрегіональний центр соціально-трудової,
професійної і медичної реабілітації інвалідів і Донбаський міжрегіональний
центр профреабілітації інвалідів), а також центри соціальної реабілітації
дітей-інвалідів.
Призначенням цих установ є реабілітація, відновлення знижених або
втрачених професійних функцій, сприяння вибору професії та адаптації до
неї дітей-інвалідів віком від 16 років і дорослих інвалідів, поновлення їхньої
трудової діяльності в колишній або новій професії.
В. Шевченко проінформував про основні пріоритети державної політики
щодо осіб з інвалідністю. Окрему увагу він привернув до набутого Україною
практичного досвіду протезування та забезпечення технічними засобами
реабілітації ветеранів антитерористичної операції на Сході нашої держави.
Також перший заступник міністра повідомив, що в контексті
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адміністративної реформи, яка почалася в Україні, послуги інвалідам будуть
передаватися на рівень громад – туди, де живуть адресати цих послуг.
Експерти ВООЗ наголосили, що ситуація в Україні справді складна та
потребує підтримки міжнародної спільноти. Для вироблення відповідних
пропозицій місія Всесвітньої організації охорони здоров’я зустрінеться з
представниками Міністерств освіти, охорони здоров’я, відвідає лікувальні та
реабілітаційні заклади, які надають послуги особам з інвалідністю (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 7.12).

ПОЛІТИКА
Вопрос о перспективе введения безвизового режима для
краткосрочных поездок между Украиной и Евросоюзом будет решаться в
2016 г. в зависимости от процесса реформ в Украине. Об этом сообщил
дипломатический источник в Брюсселе перед открытием итогового в
текущем году заседания Совета ассоциации ЕС – Украина, в котором
принимает участие Премьер-министр А. Яценюк. «Вопрос о безвизовом
режиме для краткосрочных поездок будет решаться в 2016 г. Сегодня тема не
является ключевой. 15 декабря Еврокомиссия опубликует плановый отчет о
прогрессе Украины в продвижении к безвизовому режиму. В зависимости от
этой оценки и учитывая общий прогресс реформ в Украине и усилия Киева в
борьбе с коррупцией, Совет ЕС будет принимать дальнейшие решения по
визам», – сказал дипломат (http://korrespondent.net/world/worldabus/3599546otmena-vyz-v-es-evrokomyssyia-hotovyt-otchet-o-prohresse-ukrayny).
Говоря о начинающемся заседании Совета ассоциации ЕС – Украина, он
отметил, что на нем, в частности, «будет подтвержден факт вступления в
силу соглашения о свободной торговле ЕС – Украина с 1 января 2016 г.».
В свою очередь еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров о
расширении Й. Хан заявил, что у него положительные ожидания по поводу
готовности Украины к введению безвизового режима с ЕС. Об этом он
заявил перед началом заседания Совета ассоциации, сообщает «Европейская
правда».
Й. Хан отметил, что Еврокомиссия уже получила от Украины все
необходимые данные, но вкратце этот вопрос будет обсуждаться во время
Совета ассоциации.
«Мы всегда обсуждаем эту тему, но сейчас Украина передала нам все
материалы, которые необходимы и возможны на данный момент. И у меня
есть уверенность, что процесс идет в правильном направлении. Выводы ЕК
будут представлены 15 декабря. Не хочу предвосхищать результат, но
насколько я ознакомлен (с внутренними данными. – Ред.) и они очень
убедительны», – заявил он (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 7.12).
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***
31 член Европарламента написали открытое письмо высшим
чиновникам ЕС.
Украина достигла существенного прогресса в выполнении необходимых
требований из пакета визовой либерализации, в частности, в двух ключевых
областях – борьбе с коррупцией и борьбе с дискриминацией и может
получить либерализацию визового режима в 2016 г., сообщили в открытом
письме адресованному главе Европейского совета Д. Туску, президенту
Еврокомиссии Ж.-К. Юнкеру, верховному представителю ЕС по
иностранным делам и политике безопасности Ф. Могерини, еврокомиссарам
Д. Аврамопулосу, Й. Хану и В. Юровой, 31 депутат Европейского
парламента,
передает
«Интерфакс-Украина»
(http://korrespondent.net/ukraine/3598380-evrodeputaty-poprosyly-oblehchenyiavyz-dlia-kyeva).
«Начнем с того, что Верховная Рада приняла поправки в Уголовный,
Гражданский и Уголовно-процессуальный кодексы, устраняющие недостатки
в законодательстве и таким образом снижающие коррупционные риски, и
позволяющие применять прозрачные правовые процедуры… В дополнение к
этому, внесение антидискриминационной поправки в Трудовой кодекс
доказало, что украинская власть и общество поддерживают права человека во
всех его проявлениях», – говорится в тексте письма.
По словам евродепутатов, предоставление безвизового режима для
Украины, а также и для Грузии, которая тоже продемонстрировала
значительный прогресс в соответствующих областях, будет отражать
подлинную приверженность Европейского союза Восточному партнерству,
все более актуальному с учетом огромного военного, политического,
экономического и пропагандистского давления, осуществляемого на этих
ассоциированных партнеров ЕС.
«В заключение, мы уверены, что благодаря нашим совместным усилиям
украинский и грузинский народы станут бенефициарами либерализации
визового режима уже в следующем году», – подчеркивается в письме
евродепутатов.
Ранее сообщалось, что Евросоюз и Колумбия подписали соглашение о
краткосрочном
безвизовом
режиме
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 4.12).
***
Єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Й. Хан
відзначив покращення економічного клімату в Україні. Про це він сказав за
підсумками засідання Ради асоціації Україна – ЄС у Брюсселі, передає УНН.
«Ми бачимо, що в Україні трішки покращується економічний клімат і це
зможе привабити інвесторів», – сказав Й. Хан.
Він підтвердив слова очільника уряду України А. Яценюка, що угода про
ЗВТ між Україною та ЄС набере чинності з 1 січня 2016 р.
«Єврокомісія надала 55 млн євро для підтримки малого та середнього
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бізнесу, для того, щоб вони адаптувалися до нових можливостей та могли
отримати кращий доступ до європейських ринків», – сказав єврокомісар.
Він додав, що ЄК буде підтримувати цей шлях підтримки
підприємництва (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 7.12).
***
Єврокомісія планує виділити Україні 100 млн євро на здійснення
реформи децентралізації. Про це у четвер, 3 грудня, у Києві заявив
заступник голови представництва ЄС в Україні Т. Фреллесен, передає
кореспондент УНН.
За його словами відповідне рішення було ухвалене напередодні.
«Єврокомісія вчора вирішила надати Україні серйозну допомогу в галузі
децентралізації реалізації 100 млн євро», – зазначив Т. Фреллесен додавши,
що європейські експерти допомагатимуть Україні у питанні децентралізації
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 3.12).
***
ОБСЕ и далее будет содействовать решению конфликта на
Донбассе.
Генсек ОБСЕ напомнил о минских договоренностях в целом и
механизме
трехсторонней
контактной
группы
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3598894-obse-y-dalee-budetsodeistvovat-reshenyui-konflykta-na-donbasse).
ОБСЕ будет продолжать содействовать решению конфликта в Украине,
несмотря на то, что принять декларацию по этому вопросу не удалось. Об
этом заявил генсек ОБСЕ Л. Заньер по итогам министерской конференции
организации в Белграде, передает РИА Новости.
«По итогам дискуссии документ не был принят. Это означает, что нужно
продолжать работать дальше. Для этого есть соответствующие процессы», –
сказал он.
В этом контексте генсек напомнил о минских договоренностях в целом
и механизме трехсторонней контактной группы.
«Необходимо идти дальше. У ОБСЕ есть присутствие на местах, мы
будем содействовать политическому диалогу между сторонами, но именно
самим сторонам нужно будет принимать соответствующие решения», –
заявил Л. Заньер. Он отметил, что во время консультаций друг с другом «эти
самые стороны здесь и сейчас не смогли прийти к единому знаменателю по
заявлению по конфликту». При этом Л. Заньер сказал, что не может называть
конкретные страны.
Ранее сообщалось, что ОБСЕ увеличивает количество наблюдателей на
Донбассе.
Напомним, с 1 сентября на Донбассе вступило в силу очередное
перемирие. В конце сентября было подписано соглашение об отводе
вооружений калибром менее 100 мм и танков от линии соприкосновения.
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Этот
процесс
завершился
12
(http://korrespondent.net). – 2015. – 5.12).

ноября

(Корреспондент.net

***
Делегация России на заседании министерской конференции ОБСЕ в
Белграде заблокировала декларацию о деятельности Специальной
мониторинговой миссии в Украине, сообщили в МИД Украины.
«OSCE MC (Совмин ОБСЕ. – Ред.) 15 наконец завершилось. Россия
заблокировала ряд документов. А главное – декларацию о деятельности Спец
монитор миссии в Украине», – написала в своем аккаунте в Twitter в ночь на
субботу
спикер
МИД
Украины
М.
Беца
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3598903-rf-v-obse-zablokyrovaladeklaratsyui-o-spetsmyssyy-v-ukrayne-myd).
Вместе с тем, она добавила, что в заключительных выступлениях
делегаций «все западные партнеры осуждают агрессию РФ, незаконную
оккупацию Крыма, дестабилизацию на Донбассе».
Напомним, генсек ОБСЕ Л. Заньер заявил, что ОБСЕ будет продолжать
содействовать решению конфликта в Украине, несмотря на то, что принять
декларацию по этому вопросу не удалось (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 5.12).
***
Контактная группа трижды встретится в декабре.
В декабре запланированы еще три встречи в рамках трехсторонней
контактной группы по решению конфликта на Востоке Украины – 8, 15 и 22
декабря, сказал представитель ОБСЕ на переговорах в трехсторонней
контактной группе М. Сайдик во время пресс-конференции в рамках Совета
министров ОБСЕ, передает УНН (http://korrespondent.net/ukraine/3598386kontaktnaia-hruppa-tryzhdy-vstretytsia-v-dekabre).
«Год еще не завершен и трехсторонняя контактная группа продолжит
свою работу и возможно найдет мирное решение урегулирования конфликта
на Востоке Украины», – подчеркнул М. Сайдик.
Он уточнил, что в декабре запланированы еще три еженедельные
встречи в Минске.
«У нас еще есть декабрь, когда планируется провести еще три раунда
переговоров, которые состоятся 8, 15 и 22 мая в Минске», – отметил М.
Сайдик.
По его словам, есть ряд открытых вопросов, в частности в сфере
политики, гуманитарной сфере, а также восстановлении контроля Украины
над государственной границей (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2015. – 4.12).
***
Приговор по делу украинской летчицы, народного депутата Н.
Савченко может быть вынесен до конца 2015 г. Об этом в эфире
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радиостанции «Вести. ФМ» сообщил официальный представитель
Следственного комитета Российской Федерации В. Маркин, передает ТАСС.
Как сообщается, В. Маркин заявил, что рассмотрение дела Савченко в
Донецком городском суде находится на завершающей стадии.
«Думаю, до конца года состоится приговор. И мне что-то подсказывает,
что он будет суровым», – сообщил В. Маркин.
Отметим, ранее адвокат Савченко Н. Полозов заявлял, что объем
материалов, которые предоставит сторона защиты примерно сопоставим со
стороной обвинения.
В свою очередь еще один адвокат летчицы М. Фейгин, отметил, что, по
его предположениям, прения по делу состоятся только в начале 2016 г.
Напомним, 3 декабря 2015 г., на суде над Савченко гособвинение РФ
закончило предоставлять свои доказательства и к предоставлению
доказательств перешла сторона защиты. В частности, в понедельник, 7
декабря 2015 г., на суде выступила сестра Надежды – В. Савченко
(Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 4.12).
***
Л. Ислямов заявил о начале морской блокады и анонсировал еще одну
блокаду Крыма.
Координатор гражданской акции по блокаде Крыма, экс-вице-премьер
правительства Крыма Л. Ислямов заявляет, что в ближайшее время будет
обнародована информация о новой блокаде полуострова, сообщает «Радио
Свобода».
«Между энергетической и морской блокадой Крыма будет еще одна
блокада, и о ней скоро узнаете, сейчас говорить пока не буду. На днях о ней
узнаете», – сказал Л. Ислямов в интервью «Радио Свобода».
Он подтвердил, что после прекращения поставок товаров, продуктов и
электричества в Крым с материковой Украины начнется «морская блокада»
полуострова, в том числе в районе Керченской переправы, связывающей
Крым с РФ.
«Это уже военная операция, потому я не могу пока что об этом говорить.
Однако скажу, что морская блокада Крыма уже началась. Потому что турки,
когда сбили этот самолет, который попал на их территорию, уже
осуществляют блокаду Босфора и Дарданелл. Остается только Керченский
пролив, а мы уже им займемся, уже занялись», – заявил Л. Ислямов.
Комментируя арест его имущества в Крыму, Л. Ислямов заявил, что это
для него «смешно, потому что ничего больнее, чем отъем у меня Крыма,
сделать невозможно». «Я вернусь в Крым и все заберу», – добавил он.
Л. Ислямов – владелец крымскотатарского канала АТR, транспортной
компании «СимСитиТранс», банка «Джаст Банк», магазинов по продаже
техники компании Apple, экс-вице-премьер правительства Крыма.
В октябре 2015 г. управление ФСБ РФ в оккупированном Крыму
открыло дело в отношении Л. Ислямова. Суд арестовал его имущество на
полуострове (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 4.12).
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***
Общественное движение «Донецкая Республика» обвинило
украинского олигарха С. Курченко в газовой блокаде ДНР. Об этом
сообщает сайт сепаратистов «Донецкое агентство новостей». «Украинский
олигарх Курченко, уполномоченный поставлять газ из России в ДНР,
саботирует работу. Фактически, он ввел газовую блокаду Донбасса. Поставки
недостаточны, хотя он получает полную оплату от республики. Мы просим
руководство республики договориться с Россией о замене поставщика газа»,
– заявили в движении.
В настоящее время газа «не хватает на отопление школ, больниц и
жилых домов». Останавливаются предприятия. В движении уверены, что С.
Курченко, снижая поставки в условиях зимы, шантажирует Донецк (Главком
(http://glavcom.ua). – 2015. – 7.12).
***
8 декабря в Киеве с Майдана началось шествие к Верховной Раде с
требованием отставки Премьера А. Яценюка. Как передает УНИАН, по
состоянию на 10:30 собралось около 400 человек. Значительное количество
участников акции держит флаги с символикой ВО «Свобода». Также
некоторые участники акции держат флаги «Правого сектора» и флаги
Украины (http://korrespondent.net/ukraine/3600018-pod-radoi-trebuuit-otstavkyyatsenuika).
Участники акции стоят за ограждающей лентой.
В центре столицы усилены меры безопасности. Рядом со зданием
Верховной
Рады
находятся
несколько
сотен
правоохранителей
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 8.12).
***
ГПУ: На Закарпатье призывали создать «армию русинов».
На Закарпатье завели уголовное дело на мужчину, который, выступая от
имени командования так называемой «русинской Народной Армии», призвал
вступать в ее ряды для освобождения области. Об этом сообщает прессслужба
ГПУ
(http://korrespondent.net/ukraine/3599778-hpu-na-zakarpatepryzyvaly-sozdat-armyui-rusynov).
Управление СБУ начало уголовное производство по факту
сепаратистских действий. Мужчина в прошлом году уже был осужден за
подобное преступление. Речь идет о видеообращении в Facebook под
названием «Обращение Русинской Народной Армии к Русинам и русинским
активистами», которое он разместил на своей странице в прошлом году.
Тогда его приговорили к трем годам лишения свободы. Отмечено, что в суде
мужчина признал свою вину и обещал больше не совершать подобных
действий (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 7.12).
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***
Украина возобновила поставки электроэнергии в Крым.
По состоянию на 8:00 Крым получает электроэнергию по линии
Каховская – Титан, сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».
«Да, конечно, если линия Каховка – Титан находится на территории
Крыма, то это значит, что электроэнергию восстановили. Но это не полное
восстановление. Три линии, которые были ранее повалены, их так никто и не
восстанавливал. Сейчас Крым получает электроэнергию с ограничениями.
Нагрузка на ВЛ по состоянию на 8:00 утра составляет 120 МВт,
установленная предельная нагрузка – 200 МВт», – сказали УНН в прессслужбе.
Как уточнили в Херсонской ОГА, подключение состоялось около 1:15
ночи 8 декабря.
Отмечается, что со времени обесточивания два района области питались
по резервной схеме.
В свою очередь, оперативный штаб активистов «Правого сектора»
«Блокада Крыма» заявил о прекращении участия в блокаде полуострова.
«Последнее заявление меджлиса крымскотатарского народа, которое не
было согласовано с нами и другими представителями общественных
организаций, добровольческих батальонов и патриотических движений,
входящих в штаб “Крымского майдана” во главе с Л. Ислямовим, направлено
на уступки как внешним, так и внутренним врагам Украины», – говорится в
заявлении,
обнародованном
в
Facebook
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 8.12).
***
Крым не намерен вновь сотрудничать с Украиной в вопросах
поставок электроэнергии даже при их возобновлении. Об этом 7 декабря
заявил так называемый глава республики С. Аксенов, передает Крыминформ
(http://korrespondent.net/ukraine/3599758-krym-otkazyvaetsia-ot-ukraynskohoelektrychestva).
С. Аксенов акцентировал внимание на том, что Крым будет не только
пользоваться электроэнергией, поступающей из Кубани, но и развивать
собственную генерацию. «Уже в этом месяце, с учѐтом ввода второй нитки
первой очереди энергомоста, мы будем покрывать 80 % потребности Крыма
в электроэнергии. Развивать энергомощности мы сможем после
строительства двух ТЭЦ – в Симферополе и Севастополе», – заключил он
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 7.12).
***
Городской избирком Кривого Рога принял обращение к парламенту о
назначении новых выборов в городе. Об этом на своей странице в Facebook
сообщил
народный
депутат
С.
Семенченко
(http://korrespondent.net/ukraine/3599866-v-kryvom-rohe-prynialy-obraschenyek-vr-o-perevyborakh-nardep).
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Напомним, Криворожский горизбирком объявил кандидата от
Оппозиционного блока, действующего мэра Ю. Вилкула победителем
второго тура выборов городского головы, который состоялся 15 ноября. По
результатам подсчета голосов, Вилкул набрал 49 %, его соперник, кандидат
от «Самопомічі» Ю. Милобог, – около 48 %. Разрыв между кандидатами
составляет всего 752 голоса. Ю. Милобог заявляет о фальсификациях в ходе
выборов и добивается отмены их результатов. 18 ноября на заседании
горсовета Ю. Вилкулу вручили удостоверение мэра. В то же время в городе
проходят акции протеста с требованием провести перевыборы мэра
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 7.12).
***
Активисты в Кривом Роге сначала не пустили на рабочее место мэра
Ю. Вилкула, а затем заставили его покинуть территорию горсовета. Об
этом написали депутаты С. Семенченко и Е. Соболев, которые принимают
активное участие в акциях протеста против новоизбранного городского
головы
(http://korrespondent.net/ukraine/3599569-v-kryvom-rohe-aktyvystyvyhnaly-vylkula-yz-meryy-nardepy).
«Только что жители выгнали из исполкома бывшего городского голову
Ю. Вилкула. До политико-правого решения Верховной Рады, что делать с
массовыми фальсификациями на выборах, патриоты Кривого Рога и Украины
потребовали от коррумпированной банды прекратить провокации», –
сообщил С. Семенченко в Facebook.
В свою очередь Е. Соболев сообщил, что «Вилкул через задний вход
пробрался в мэрию Кривого Рога».
«Вовремя заметили. Попросили не провоцировать людей и убираться
вон. Услышал не сразу», – написал Е. Соболев. «Пояснили – если вы с сыном
нынешней Генпрокуратуре не ответили за “титушек” на Майдане, за
многомиллиардные хищения, з фальсификацию выборов, это не означает, что
вы людям за это не будете отвечать», – рассказал Е. Соболев.
Позднее он сообщил, что Ю. Вилкул «эвакуировался из мэрии Кривого
Рога». «Правильно сделал. Самосуд не нужен ни ему, ни нам», – написал Е.
Соболев.
Как сообщалось, у Кривом Роге активисты заявляют о фальсификациях
результатов выборов в пользу представителя Оппозиционного блока Ю.
Вилкула. В городе проходят Вече, на которых требуют проведения
перевыборов, или нового тура голосования (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 7.12).
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ЕКОНОМІКА
Министр финансов Н. Яресько назвала приоритетные сферы для
госфинансирования в 2016 г. Об этом она сообщила в интервью изданию
ЛIГАБiзнесIнформ.
По ее словам, эти отрасли – социальные расходы и пенсии; оборона;
образование и здравоохранение. В частности, министр сообщила, что
правительство планирует повысить соцстандарты для наименее
обеспеченных слоев населения на уровень инфляции, то есть на 12 %.
«Повышение запланировано в два этапа – 1 мая и 1 декабря», – пояснила Н.
Яресько
(http://korrespondent.net/business/financial/3599643-yaresko-nazvalapryorytety-buidzheta-2016).
Второй блок – оборонный – на него Украина будет выделять сумму,
равную 5 % ВВП. «К слову, в этом году у нас не получилось выделить 5 %,
деньгами мы даем около 4,4 %, а оставшееся финансируем через госгарантии
и другие инструменты», – сообщила Н. Яресько.
«Третий приоритет – образование и здравоохранение. Еще нам надо
обслуживать наши долги. Хотя мы провели реструктуризацию и сделали все
возможное, чтобы уменьшить платежи, но сумма по обслуживанию долгов
все равно внушительная – около 4,4 % ВВП, или около 99 млрд грн», –
отметила министр финансов.
Отметим, Минфин заложил в госбюджет на 2016 г. рост ВВП на 2 % и
инфляцию в 12 %. Также проект госбюджета на 2016 г. строится на прогнозе
среднегодового курса гривни 22,4 за доллар. Госбюджет-2015 построен на
прогнозном курсе гривни 21,7 за доллар (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 7.12).
***
Основные валютные ограничения продлены еще на три месяца.
Национальный банк Украины (НБУ) на три месяца продлил действие
основных валютных ограничений. Согласно постановлению № 863,
продлены такие требования, как обязательная продажа поступлений в
Украину иностранной валюте в пользу юридических лиц в размере 75 %,
расчеты по операциям экспорта и импорта товаров до 90 дней, запрет
досрочного погашения резидентами кредитов, займов в иностранной валюте
по
договорам
с
нерезидентами
(http://korrespondent.net/business/economics/3598862-nbu-prodlyl-valuitnyeohranychenyia).
Теперь требование обязательной продажи в размере 75 % не
распространяется на кредиты, предоставляемые резиденту-заемщику с
участием иностранного экспортно-кредитного агентства для выполнения
обязательств по импортному контракту перед нерезидентом. Это касается
только тех случаев, когда иностранный кредитор перечисляет средства по
импортному контракту заемщика непосредственно на счет нерезидента57

экспортера, то есть без зачисления этих средств на счет резидента-заемщика.
Также требование обязательной продажи больше не касается денежного
обеспечения (гарантии, залога, задатка, депозита), которое нерезидент
предоставляет для участия в конкурсных торгах при осуществлении
государственных закупок. Это должно облегчить доступ нерезидентов к
государственным закупкам.
Кроме того, ранее банкам разрешалось не совершать обязательную
продажу поступлений, возвращаются по инициативе иностранного банкаполучателя в течение двух дней после их перечисления. Новым
постановлением регулятор увеличивает этот срок двух до семи дней.
Нацбанк также либерализирует расчеты физических лиц за пределами
Украины, осуществляемых с использованием электронных платежных
средств. До сих пор действовала и продолжает действовать норма, которая
позволяла осуществлять переводы с текущего счета в иностранной валюте на
сумму, не превышающую 150 000 грн в месяц. Теперь это ограничение не
распространяется
на
безналичные
расчеты,
осуществляемые
с
использованием электронных платежных средств для оплаты продукции и
услуг для собственного потребления физических лиц.
Также ослаблен запрет на покупку иностранной валюты для
последующего перечисления за границу средств, полученных иностранным
инвестором от продажи ценных бумаг украинских эмитентов. Запрет не
распространяется на средства, полученные от продажи гособлигаций
Украины не только на фондовых биржах, как было раньше, но и за их
пределами (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 4.12).
***
Національний банк України може зекономити близько 490 млн грн на
рік, за рахунок виведення неключових функцій регулятора за межі його
впливу. Про це передає УНН з посиланням на офіційний сайт Національної
Ради Реформ.
За даними відомства, у результаті проведеної реорганізації певних
функцій центрального банку, регулятор може зекономити близько 490 млн
грн. Зокрема, до основних функцій, за якими планується скорочення витрат
відносяться наступні – робота Університету та Академії при НБУ (–299,8 млн
грн), транспортне забезпечення (–42,8 млн грн) тощо.
Водночас керівництво НБУ також скоротило заплановані у 2013 р.
інвестиційні витрати у розвиток матеріальної бази НБУ на 2014–2015 рр. на
понад 1 млрд грн.
Як повідомляв УНН, з Національного банку протягом 2014 р. було
звільнено 5270 працівників і близько 1200 планується звільнити до кінця
2015 р. (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. –
7.12).
***
«Газпром» и «Нефтегаз» обсудили поставки в 2016 г.
58

Российская сторона, установившая для Украины на IV квартал цену на
20 дол. выше европейского спота, не ждет возобновления поставок газа в
адрес «Нефтегаза Украины» до конца года, говорится в сообщении Газпрома
(http://korrespondent.net/business/3598735-hazprom-y-naftohaz-obsudylypostavky-v-2016-hodu).
Однако на І квартал 2016 г. стороны намерены найти такое решение о
величине цены на российский газ, чтобы можно было говорить об
эффективных поставках. «НАК “Нефтегаз Украины” намерен обратиться к
российской стороне с просьбой о предоставлении скидки к цене на І квартал
2016 г. В свою очередь, “Газпром” запросил у НАК “Нефтегаз Украины”
гарантийное письмо по объему закупок до конца марта», – говорится в
сообщении российской компании.
4 декабря в Москве прошли переговоры главы «Газпрома» А. Миллера с
руководителем «Нефтегаза» А. Коболевым.
Напомним, «Газпром» прекратил поставки газа в Украину, так как
закончилась предоплата, а новых денег не поступало (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 4.12).
***
Российский «Газпром» не намерен предоставлять Украине скидку на
газ – топливо будет продаваться по рыночным ценам. Об этом заявил
глава Минэнерго РФ А. Новак в программе «Вести в субботу», сообщает
Прайм. По его словам, цена на газ для Украины будет формироваться на
уровне
цен
для
сопредельных
стран,
например,
Польши
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3599075-rf-bolshe-ne-dast-ukrayneskydky-na-haz).
Отметим, на IV квартал 2015 г. РФ установила цену на свой газ для
Украины на 20 дол. выше европейского спота.
Ранее «Газпром» заявлял, что не ждет до конца текущего года
возобновления поставок газа в адрес «Нефтегаза Украины».
Напомним, в ноябре А. Новак сообщил, что скидка на российский газ
для «Нефтегаза» в І квартале 2016 г. будет зависеть от рыночной
конъюнктуры цен (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
5.12).
***
Україна від початку опалювального сезону відібрала 1,252 млрд куб. м
газу.
Станом на сьогодні від початку опалювального сезону з ПСГ України
відібрано 1,252 млрд куб. м газу. Про це на своїй сторінці у Facebook
повідомив керівник прес-служби «Укртрансгазу» М. Білявський, передає
УНН.
«Усього від початку опалювального сезону з українських ПСГ було
відібрано 1,252 млрд куб. м природного газу. Для прикладу, на аналогічну
дату минулого року цей показник становив 3,497 млрд куб. м», – повідомив
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М. Білявський.
З його слів, запаси газу в сховищах на 18 % більші за минулорічні.
«З 1 по 6 грудня поточного року з підземних сховищ газу було відібрано
0,407 млрд куб. м, що на 54 % менше, аніж за аналогічний період минулого
року», – додав М. Білявський (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 7.12).
***
Кияни за 10 місяців сплатили майже 5 млрд грн за ЖКП.
У січні – жовтні 2015 р. населенням Києва сплачено за житловокомунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 4
млрд 935,2 млн грн, що становить 103,1 % нарахованих за цей період сум,
передає УНН з посланням на Головне управління статистики у місті Києві.
Водночас заборгованість населення з оплати житлово-комунальних
послуг на кінець серпня 2015 р. становила 1 млрд 424,4 млн грн.
Згідно з інформацією відомства, у загальній сумі заборгованості
невраховані дані заборгованості населення підприємствам-банкрутам
(організаціям, установам) і підприємствам, які призупинили діяльність,
включаючи ті, на які порушено справу про банкрутство.
«На кінець серпня таких підприємств нараховувалось 16. Загальна сума
заборгованості населення міста зазначеним підприємствам на кінець жовтня
становила 6 млн 658,6 тис. грн», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у січні – вересні 2015 р. населенням міста сплачено за
житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх
періодів, 4574,9 млн грн, що становить 106,9 % нарахованих за цей період
сум (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. –
6.12).
***
У листопаді зросли обсяги капіталовкладень в елітну нерухомість
столиці.
У листопаді 2015 р. обсяг капіталовкладень в елітну нерухомість Києва
(вартістю від 250 тис. дол.) становив 9 млн 39 тис. дол. Це на 39 % вище
результатів жовтня. Про це говорить аналітичний звіт опублікований
спеціалізованим порталом «Столична нерухомість», повідомляє УНН.
За підсумками місяця частка елітного сегмента в загальній кількості угод
становила 6 %. Частка капіталовкладень становила 25 % від загальної суми,
вкладеної в ринок нерухомості протягом місяця. У структурі ринку елітної
нерухомості в листопаді квартири зайняли 85 %. Попитом користувалися як
квартири в сучасних будинках (від 2006 р. забудови) в нових мікрорайонах
на лівому березі Києва, так і в дореволюційних будинках в історичному
центрі міста.
Покупці дорогих апартаментів вибирали житло площею 100–470 кв. м.
Вартість таких пропозицій становила від 2000 до 5500 дол./кв. м (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 7.12).
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***
Нова форма декларації про майновий стан і доходи буде
запроваджена з 1 січня 2016 р. Про це УНН повідомила прес-служба
Державної фіскальної служби України.
За даними відомства, для зручності фізичних осіб у новій декларації
об’єднано звітність щодо податку на доходи фізичних осіб та військовому
збору. Також, для спрощення та зменшення часу на заповнення декларації, її
обсяг зменшено з 2 аркушів до 1, а кількість додатків – з 7 до 4.
Наразі, додатки заповнюються лише при отриманні доходів, які
передбачають особливий розрахунок оподатковуваного доходу. Зокрема,
значна частина інформації, яка раніше заповнювалась у додатках тепер
відображається в самій декларації.
Враховуючи одне з нововведень, відтепер платник податків самостійно
визначає свій статус – громадянин; особа, яка здійснює незалежну
професійну діяльність або підприємець, який перебуває на загальній системі.
За даними Фіскальної служби, фізичні особи – підприємці, які
перебувають на загальній системі подають декларацію про майновий стан і
доходи за результатами 2015 р. до 10 лютого 2016 р. У декларації, фізичні
особи – підприємці разом з доходами від підприємницької діяльності
декларують також іноземні та інші доходи.
Водночас громадяни та особи, які здійснюють незалежну професійну
діяльність, подають декларацію про майновий стан і доходи за результатами
2015 р. до 1 травня 2016 р. (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 4.12).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

МВФ видит риски в сотрудничестве с Украиной. В Фонде опасаются
принятия бюджета, не соответствующего целям программы МВФ.
Существует риск для продолжения программы сотрудничества в рамках
механизма расширенного финансирования (EFF) между Международным
валютным фондом и Украиной, заявил «Укринформу» представитель МВФ в
Украине Ж. Ваше (http://korrespondent.net/ukraine/3598357-mvf-vydyt-rysky-vsotrudnychestve-s-ukraynoi).
«Мы вступаем в тяжелые времена, сложную ситуацию. Есть потребность
в ответственной политике, в том, чтобы продолжать двигаться избранным
путем. Мы видим определенные риски для программы МВФ», – подчеркнул
Ж. Ваше. По его словам, бюджетная политика должна соответствовать
целям, которые были согласованы в программе между Украиной и фондом.
«Риски есть. Риск, как я говорил, в том, что может быть принят бюджет,
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который не соответствует целям программы МВФ, и в котором будет
заложена политика, которую мы не поддерживаем», – отметил он, добавив,
что фонд достиг согласия с министром финансов Украины Н. Яресько
относительно политики поступлений и расходов, которую МВФ в состоянии
поддержать.
«Теперь мы ждем, каким будет поданный бюджет, и будет ли он
отвечать договоренностям. И сможем ли мы его поддержать», – сказал он.
Также Ж. Вальке озвучил позицию МВФ по «долгу Януковича».
Украина и Российская Федерация, по его мнению, должны сесть за стол
переговоров по реструктуризации долга в 3 млрд дол., который был взят в
декабре 2013 г.
«Мы призываем обе стороны провести переговоры и прийти к
соглашению по этому делу», – сказал он.
Как сообщалось, затягивание принятия государственного бюджета и
налоговой реформы делает технически сложным получение Украиной
третьего транша кредита МВФ, считает заместитель министра финансов А.
Шевалев (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 3.12).
***
ЕЦБ продлит стимулирование экономики до 2017 г.
Европейский центральный банк решил продлить срок действия
программы количественного смягчения (QE) как минимум до марта 2017 г.
или до достижения целевого показателя инфляции в еврозоне на уровне 2 %.
Об этом заявил по итогам заседания глава ЕЦБ М. Драги, сообщает
Bloomberg.
ЕЦБ намерен реинвестировать проценты от приобретенных
гособлигаций в покупку новых госбондов.
Также Центробанк расширит список бумаг, приобретаемых в рамках QE,
и начнет покупать облигации, выпущенные регионами стран еврозоны
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 4.12).
***
Експерти прогнозують скорочення споживання газу цього року на 18
%.
За підсумками 11 місяців 2015 р. можна спрогнозувати його обсяг на
рівні 34,9 млрд куб. м, що на 18 % менше порівняно з 2014 р., коли
споживання становило 42,6 млрд куб. м, передає УНН з посиланням звіт
Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-Club», оприлюднений
прес-службою НАК «Нафтогазу».
«Таке скорочення пов’язане, передусім, з падінням промислового
виробництва, і меншою мірою із заходами газозаощадження, газозаміщення
та енергоефективності», – йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, за даними звіту Київського міжнародного
енергетичного клубу «Q-club», у 2016 р. обсяг імпорту газу може зазнати
скорочення – до 15 млрд куб. м (Українські Національні Новини
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(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 7.12).
***
НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации
Уникомбанка и банка Национальные инвестиции. Об этом сообщается на
странице регулятора в Facebook. Это решение по предложению Фонда
гарантирования
вкладов
физических
лиц,
уточняет
НБУ
(http://korrespondent.net/business/financial/3598772-nbu-lykvydyruet-esche-dvabanka).
Напомним, Уникомбанк был признан проблемным 6 октября.
Владельцы банка не принимали никаких мер для поддержания его
ликвидности и улучшения финансового состояния. С целью защиты
интересов вкладчиков и других кредиторов НБУ 15 октября отнес
Уникомбанк к категории неплатежеспособных.
Банк Национальные инвестиции НБУ признал неплатежеспособным 17
сентября.
Ранее в ноябре НБУ решил отозвать лицензию и ликвидировать
Интеграл-банк (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 4.12).
***
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s повысило
долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ПриватБанка с
уровня SD до уровня B-/C.
Об этом говорится в сообщении ПриватБанка.
«7 декабря рейтинговое агентство Standard&Poor’s повысило
долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ПриватБанка до B-/C»,
– отмечается в сообщении.
Повышение рейтинга агентство объясняет успешным завершением
сделки по реструктуризации долга ПриватБанка.
По данным S&P, ПриватБанк имеет адекватную позицию по риску, что
говорит о его более консервативном подходе к принятию рисков, более
совершенной системе риск-менеджмента, большей диверсификации бизнеса
и более благоприятных показателях убытков, чем у сопоставимых
украинских банков.
В связи с этим аналитики S&P прогнозируют, что показатели качества
активов ПриватБанка останутся одними из самых высоких по банковской
системе страны.
Как сообщалось, 4 декабря Standard&Poor’s понизило рейтинги
ПриватБанка с уровня CC/C до уровня SD. Такое действие является
обязательной технической процедурой в связи с заключением между банком
и инвесторами соглашения о продлении срока выпуска еврооблигаций.
13 ноября ПриватБанк подписал соглашение с кредиторами о
реструктуризации двух выпусков ценных бумаг – субординированных
облигаций объемом 150 млн дол. с первоначальным сроком погашения в
феврале 2016 г. и приоритетных необеспеченных облигаций на сумму 200
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млн дол. с первоначальным сроком погашения в сентябре 2015 г.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch повысило
долгосрочный рейтинг ПриватБанка в иностранной валюте с уровня RD до
ССС (Finance.ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/364744/sp-povysil-rejtingiprivatbanka-do-b-c). – 2015. – 7.12).
***
Підвищення тарифів на залізничні перевезення означатиме повну
зупинку окремих підприємств – експерт.
У прямому ефірі телеканалу «Україна» голова Федерації металургів
України С. Біленький заявив, що підвищення тарифів на залізничні
перевезення для гірничо-металургійного комплексу означає повну зупинку
окремих підприємств, передає УНН.
«Сьогодні склалася вкрай несприятлива ситуація в галузі пов’язана з
рівнем світових цін на сировину, тому, кожне необдумане підвищення
тарифів на ЖД, рентної плати, несвоєчасне відшкодування ПДВ –
катастрофічно впливає на стан справ у нашій галузі. Думаю, за умови
зупинки підприємств, роботу можуть втратити півмільйона людей, з
урахуванням того, що відбувається», – сказав С. Біленький.
Глава Федерації металургів також зазначив, що можливість
переорієнтації на інші види транспорту є, але вона підходить не для всіх
видів вантажів.
«Є різні класи вантажів – перший, другий та третій. Те, що стосується
першого класу – це, в основному, сировинні вантажі – і тут такої можливості
немає. Що стосується інших класів – переорієнтація відбувається досить
давно. Станом на 2015 р. обсяг перевезень у натуральному вираженні у нас
знизився на 25 %. Це було не одномоментно, це відбувалося поступово,
починаючи з 2011 р.», – зазначив С. Біленький.
За словами глави Федерації металургів: «Усі хто міг – уже
переорієнтувався. Як не дивно, переорієнтуються саме ті галузі, у яких, на
сьогоднішній день, найвищий прибуток: нафтопродукти, зернові. Ті галузі,
які не можуть переорієнтуватися: залізна руда, щебінь та інші вантажі, на
яких виробники практично нічого не заробляють. Вони будуть змушені нести
на собі всю тяжкість цього підвищення».
Він зазначив, що нині члени Федерації звертаються до всіх зацікавлених
сторін: «Ми намагаємося апелювати до всіх, хто зацікавлений. У першу
чергу, це Кабінет Міністрів, Міністерство економічного розвитку, Державна
регуляторна служба. Їм усім ми направили листи, сподіваємося, що нас,
нарешті, почнуть запрошувати на наради з цього питання», – підсумував С.
Біленький (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015.
– 6.12).
***
В Україні впала на 38 % валютна виручка від експорту чорних
металів.
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Металургійні підприємства України в січні – листопаді 2015 р.
скоротили надходження від експорту чорних металів на 38 % порівняно з
січнем – листопадом 2014 р. – до 7,508 млрд дол. Про це йдеться в митній
статистиці ДФС, передає «Інтерфакс-Україна».
Як повідомляється, на чорні метали за цей період припало 21,73 %
загального обсягу надходжень від експорту товарів проти 24,09 % за 11
місяців минулого року.
У листопаді 2015 р. надходження від експорту чорних металів становили
505,881 млн дол., тоді як у попередньому місяці – 574,848 млн дол.
При цьому Україна за 11 місяців знизила імпорт аналогічної продукції на
46,8 % – до 643,362 млн дол., у тому числі в листопаді імпорт становив
534,67 млн дол.
Крім того, Україна в січні – листопаді скоротила експорт металовиробів
на 47,5 % – до 834,073 млн дол. У тому числі в листопаді їх поставлено на
63,593 млн дол.
За цей період імпорт металовиробів упав на 40,1 % – до 468,851 млн
дол., у тому числі в листопаді імпортовано на 545,64 млн дол.
Як повідомлялося, Україна в 2014 р. скоротила валютну виручку від
експорту чорних металів на 9,7 % – до 12,929 млрд дол. (Espreso.tv
(http://espreso.tv). – 2015. – 7.12).
***
Более 40 % украинской экономики находится в «тени» – МЭРТ.
Уровень теневой экономики Украины составлял 42 % от официального
ВВП в первом полугодии 2015 г. Об этом говорится в отчете Министерства
экономического развития и торговли, – сообщает «Экономическая правда».
«По предварительным расчетам Министерства экономического развития
и торговли в первом полугодии 2015 г. уровень теневой экономики составлял
42 % от официального ВВП», – говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, в первом полугодии в Украине
наблюдалось снижение среднегодового уровня инфляции, что «стало
логическим
продолжением
процессов
относительной
курсовой
стабилизации».
«Если в апреле к апрелю прошлого года уровень инфляции составил 60,9
%, то в июне – 57,5 %. На фоне этих достижений с апреля – мая началось
постепенное улучшение ключевых индикаторов экономического развития и в
целом улучшение динамики ВВП», – говорится в отчете.
Отмечается, что во ІІ квартале впервые, начиная с конца 2013 г.,
произошло замедление падения ВВП до 14,6 % в расчете к
соответствующему кварталу 2014 г. против падения на 17,2 % в І квартале
2015 г. (ОстроВ (http://www.ostro.org). – 2015. – 4.12).
***
Мировые цены на нефть в понедельник опускаются к минимумам
2015 г., отыгрывая сообщения после заседания ОПЕК, на котором не было
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принято решения по изменению квоты на добычу нефти,
свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на утро стоимость январских фьючерсов на
североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,17 % – до 42,72
доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI
опускалась на 0,99 % – до 39,58 доллара за баррель.
В пятницу, 4 декабря, в Вене прошла очередная встреча ОПЕК.
Несмотря на низкие цены и переизбыток сырья на рынке, организация не
приняла решения по изменению квоты на добычу нефти на уровне 30 млн
баррелей в день, и при этом решила оставить уровень фактической добычи,
который превышает квоту на 1,5 млн баррелей.
Официально квота с 2011 г. составляет 30 млн баррелей в день, однако
организация регулярно ее превышает. Как пояснял министр Нигерии по
нефтяным ресурсам Эммануэль Ибе Качикву, сейчас уровень добычи нефти
странами ОПЕК составляет 31,5 млн баррелей в день.
Это усугубляет ситуацию с избытком нефти на рынке. Добыча нефти в
настоящее время превышает спрос примерно на 0,5–2 млн баррелей в день,
что и привело к более чем 60 % падению цен с 2014 г.
Аналитики считают, что стоимость нефти может упасть сильнее. Так,
Goldman Sachs не исключает падения цен до 20 дол. за баррель, отмечает
агентство (Finance.ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/364636/reshenie-opeksnizilo-tseny-na-neft-k-minimumam-goda). – 2015. – 7.12).
***
Крупнейший автопроизводитель России «АвтоВАЗ» приостановит
выпуск автомобилей на месяц с 18 декабря.
Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на поставщиков
компании и источники близкие к заводу.
Так, в Тольятти все конвейеры, в том числе и по сборке машин для
Renault-Nissan, встанут с 18 декабря по 18 января. Завод в Ижевске, где в том
числе выпускается новинка Lada Vesta, поработает дольше: здесь выпуск
будет приостановлен после 28 декабря до 18 января.
Как объясняют собеседники издания, приостановка производства –
вынужденная мера, которая позволит заводу не накапливать запасы в
условиях низкого спроса. В январе – октябре 2015 г. продажи легковых
автомобилей в России упали на треть, продажи Lada – на 30 %. Если спрос
продолжит снижаться, то уже в І квартале «АвтоВАЗ» может использовать
другую антикризисную меру, анонсированную недавно в качестве
возможной, – четырехдневную рабочую неделю, говорит источник
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/364659/rossijskij-avtovazpriostanovit-proizvodstvo-istochniki). – 2015. – 7.12).
***
Индекс продовольственных цен ФАО (продовольственная и
сельскохозяйственная организация ООН) составил в ноябре 2015 г. 156,7
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пункта, что на 1,6 % ниже пересмотренного среднего значения за
октябрь и на 18 % ниже по сравнению с ноябрьским значением 2014 г.
Индекс цен на зерновые сократился в ноябре 2,3 % по сравнению с
октябрьским показателем.
В первую очередь, снизилось среднее значение индекса цен на фуражное
зерно, что обусловлено подтвержденными объемами предложения со
стороны Соединенных Штатов Америки, крупнейшего в мире производителя
и экспортера кукурузы. Индекс цен на растительные масла ФАО снизился на
3,1 % по сравнению с показателем октября.
Причиной стало снижение цен на энергоресурсы и положительные
прогнозы по производству сои в Соединенных Штатах Америки, а также
улучшение условий для ее роста в Южной Америке.
Индекс цен на молочную продукцию снизился на 2,9 %, поскольку в
ноябре упал спрос на молочные продукты, цены также снизились, и наиболее
крупные импортеры создали запасы, необходимые для покрытия насущных
потребностей. Цены на мясо также упали, тогда как цены на сахар стабильно
растут уже третий месяц подряд.
Индекс продовольственных цен ФАО – это средневзвешенный
показатель, который отслеживает цены на пять основных групп
продовольственных товаров на международных рынках. Это объединенная
цена субиндексов зерновых, мяса, молочных продуктов, растительных масел
и сахара. Украина в 2014 г. собрала рекордные почти 63,8 млн т зерна и
зернобобовых культур (без учета Крыма), что на 2,4 % больше, чем в 2013 г.
Фактические объемы экспорта из Украины зерновых с продуктами
переработки в 2014/2015 МГ (июль – июнь) составили 34 млн 805 тыс. т, что
также является рекордом. Украина по состоянию на 1 декабря 2015 г.
обмолотила зерновые и зернобобовые культуры на 14,5 млн га, или 99 %
прогнозируемых площадей, собрав 60 млн т зерна (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/364502/mirovye-tseny-na-prodovolstvie-zagod-upali-na-18). – 2015. – 7.12).
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