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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Президента до Українського народу
з нагоди Міжнародного дня прав людини
Шановні співвітчизники!
Сьогодні ми разом з усім світом відзначаємо Міжнародний день прав
людини, який було засновано 65 років тому Генеральною Асамблеєю
Організації Об’єднаних Націй.
Головний принцип поваги до людини, її фундаментальних прав
закладено у перших рядках Загальної декларації прав людини 1948 року: «Всі
люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності та правах».
Ми пишаємося тим вагомим внеском, який зробив Український народ у
становлення прогресивних уявлень про права людини. Наша багатовікова
історія є яскравим прикладом самовідданої боротьби за свободу і створення
власної незалежної держави.
Виклики, з якими Україні довелося зіткнутися останнім часом,
засвідчили незворотне прагнення нашого суспільства до побудови
європейської та демократичної країни, у якій гарантується та забезпечується
право на гідне життя. Водночас питання прав людини нині особливо
актуальне та набуло нових відтінків.
Уже майже два роки Російська Федерація веде неоголошену війну проти
України, зухвало порушуючи міжнародне право. Через анексію Криму та
військову агресію Росії більше двох мільйонів осіб змушені були виїхати із
зони бойових дій та тимчасово окупованої території. На захоплених
українських землях брутально порушуються права наших співвітчизників,
зокрема кримських татар.
Заручниками цієї жорстокої цинічної війни стали Надія Савченко,
Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Олексій Чірній, Геннадій Афанасьєв,
Микола Карпюк, Станіслав Клих, Сергій Литвинов, Валентин Вигівський,
Юрій Солошенко, інші наші співвітчизники, які з порушенням будь-яких
міжнародних норм і правил були захоплені та утримуються росіянами.
Ми боротимемося за кожного українця, який постраждав від дій країниагресора та її маріонеток.
Забезпечення прав і свобод громадян вважаю одним із найважливіших
завдань внутрішньої та зовнішньої політики нашої держави.
Нещодавно мною була затверджена Національна стратегія у сфері прав
людини, де захист прав людини визначено безумовним пріоритетом — поряд
зі зміцненням національної безпеки та проведенням реформ.
Вдячний усім громадським об’єднанням, насамперед правозахисним
організаціям, які брали активну участь у розробці цього надзвичайно
важливого для країни документа, використавши свій практичний і
багаторічний досвід.
Ефективна реалізація Стратегії має вирішити проблемні питання у
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зазначеній сфері, посилити потенціал держави у протистоянні сучасним
викликам і ризикам, спричиненим, зокрема, російською агресією.
Як глава держави, я й надалі робитиму усе можливе для забезпечення
конституційних прав і свобод громадян України.
Український народ – згуртований та сильний. Упевнений, що разом ми
подолаємо труднощі у розбудові нашої держави. Ми обов’язково
переможемо та досягнемо успіху.
Бажаю усім миру, злагоди й добробуту.
Слава Україні!
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 10.12).
Під головуванням Президента України П. Порошенка
відбулося засідання Національної ради реформ,
присвячене обговоренню податкової реформи
Відкриваючи обговорення податкової реформи на XVI-му засіданні
Національної ради реформ, глава держави зазначив, що, незважаючи на те,
що податкові та бюджетно-фінансові питання не є сферою відповідальності
Президента, в умовах часового цейтноту та викликів національній безпеці він
вимушений сьогодні винести питання про податкову реформу на
обговорення Нацради реформ.
Глава держави вирішив виступити модератором дискусії, що
розгорнулася навколо концепцій реформування Міністерства фінансів і
депутатів.
Президент підкреслив, що йдеться не лише про необхідність прийняття
державного бюджету, оскільки необхідно фінансувати видатки, включаючи
оборону. «Мова йде про те, що прийняття бюджету та змін до податкового
законодавства є умовою для отримання фінансування від Міжнародного
валютного фонду. На сьогоднішній день фінансування МВФ є однією з
ключових умов забезпечення фінансової стабільності держави», – наголосив
П. Порошенко.
Глава держави висловив упевненість у тому, що компроміс між двома
підходами буде знайдено та оформлено у відповідний законопроект.
Президент також відзначив необхідність максимально прискорити розгляд
цього законопроекту у парламенті.
За словами глави держави, загалом зміни до податкового законодавства
мають відповідати трьом вимогам. Вони мають стимулювати розвиток
економіки: «Ставки податків, адміністрування, прозорість, мають суттєво
вплинути на інвестиційний клімат».
Вони мають сприяти істотному скороченню податкового навантаження
на бізнес, спрощенню адміністрування, забезпеченню прозорості, у тому
числі і для розкриття «сірих» секторів економіки, де до цього взагалі не було
обліку, зазначив Президент.
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Нарешті, податкові зміни не повинні обернутися втратами для бюджету.
«Це можна забезпечити лише нашою спільною об’єднаною роботою», –
заявив глава держави.
Президент повідомив, що протягом останніх днів мав чимало дискусій з
Прем’єр-міністром, міністром фінансів, народними депутатами, окремими
міністрами. «Частину, присвячену адмініструванню, пропонується прийняти
з урахуванням компромісних пропозицій, як напрацьованих у Міністерстві
фінансів, так і тих, що були напрацьовані у податковому комітеті, а також
іншими народними депутатами. Впевнений, що тут можливе об’єднання
підходів», – сказав П. Порошенко.
Податок на прибуток підприємств і ПДФО, усупереч попереднім
намірам, збільшуватись не буде. «Ключова позиція, що ми не робимо
підвищення податкового тиску – ані на громадянина, ані на бізнес», – заявив
Президент.
«Дуже важливо, щоб ця філософія розповсюджувалася на декілька років.
Якщо ми ставимо 18 % податок на прибуток підприємств і ПДФО на 2016 р.,
щоб ми зараз зафіксували, що на 2017 р. ставка буде ще зменшена на один
відсоток, а на 2018 р. визначили орієнтир, за яким ми маємо досягнути
максимум 20-відсоткового навантаження на фонд заробітної плати –
приблизно 10 % ПДФО і 10% – ЄСВ», – висловив думку глава держави.
Президент наголосив, що в умовах війни дуже важко знайти країну, яка
б знижувала податки. «Ми чітко зараз визначаємо нашу стратегію, і
наголошую, що нам у будь-якому разі це треба зробити. Це – революційний
крок, але ми маємо затвердити стратегію кілька-етапного, але швидкого та
радикального скорочення єдиного соціального внеску, включаючи те, що ми
маємо зробити з 1 січня», – заявив П. Порошенко.
Також глава держави запропонував розглянути можливість запровадити
ставки з 1 січня, дати бізнесу три місяці на ознайомлення з новаціями, із тим,
щоб з 1 квітня податкові зміни ввести у дію.
Як зазначається в повідомленні прес-служби Адміністрації Президента,
за підсумками засідання Національна рада реформ при Президентові України
рекомендувала уряду та парламенту прискорити проведення податкової
реформи, а також прийняти необхідний пакет рішень для зміни податкових
ставок з 1 січня 2016 р. та поетапної зміни адміністрування податків з 1
квітня 2016 р.
Також учасники засідання дійшли згоди, що податок на прибуток
підприємств і податок на доходи фізосіб, усупереч намірам, не
підвищуватимуть (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 8.12).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
В. Пальчук, ст. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ, канд. наук по соц. коммуникациям

Политический ландшафт Одесской области по результатам
местных выборов-2015
Минувшие местные выборы выявили изменения расстановки
политических сил в разных регионах страны. В частности, это касается
позиций политических партий в Одесской области. Результаты местных
выборов подтвердили, что в этом регионе на сегодня лидирующие позиции
занимают Блок Петра Порошенко «Солидарность» и Оппозиционный блок.
Что касается самой Одессы, то в ней уверенные позиции заняла политсила
Г. Труханова «Доверяй делам», с которой БПП более всего пришлось
конкурировать во время избирательного процесса. При этом стоит отметить,
что именно с этой политической партией регионального значения в Одесской
области БПП налаживает конструктивное сотрудничество в местных органах
самоуправления разного уровня уже в послевыборный период.
По официальным данным Центральной избирательной комиссии, на
выборах мэра Одессы 138 865 (52,57 %) голосов избиратели отдали за
Г. Труханова, за его ближайшего конкурента А. Боровика – 25,7 %, за
Э. Гурвица – 8,51 %, за С. Кивалова – 5,63 %. Таким образом, несмотря на
прогнозы некоторых экспертов о двухтуровых выборах мэра Одессы, в
первом туре мэром города одесситы избрали Г. Труханова, кандидата от
политической партии «Доверяй делам».
Его конкурент А. Боровик баллотировался в мэры Одессы от Блока
Петра Порошенко «Солидарность» и одновременно возглавлял список
данной политсилы на выборах в горсовет. СМИ информировали о его
активной поддержке губернатором Одесской области М. Саакашвили.
Кандидат на пост мэра Одессы от БПП попытался оспорить в суде
результаты выборов, однако Одесский окружной административный суд
отклонил все пять исков А. Боровика к Одесской городской территориальной
избирательной комиссии, в которых А. Боровик требовал отменить
постановление городской ТИК о признании Г. Труханова избранным мэром
Одессы, о его регистрации городским головой, об очередности кандидатов в
депутаты в избирательных списках местных организаций партий, о
признании избранными депутатов Одесского горсовета и о регистрации
депутатов Одесского горсовета. Кроме иска к городской ТИК, А. Боровик
также проиграл иски к Суворовской, Малиновской, Киевской, Приморской
районных ТИК, то есть ко всем районным избирательным комиссиям.
Что касается результатов выборов в Одесский горсовет, то всего было
избрано 64 депутата, в прошлом созыве их было 120. В частности, в горсовет
от политической партии «Доверяй делам» прошло 27 депутатов, она
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получила 42,19 % голосов избирателей, от БПП – 14 депутатов (21,88 %
голосов), от Оппозиционного блока – 12 депутатов (18,75 % голосов), от
Украинской морской партии С. Кивалова – шесть депутатов (9,38 % голосов),
от «Самопомочі» – пять депутатов (7,81 % голосов).
В связи с особенностями новой избирательной системы часть округов в
Одессе остались без своих представителей в Одесском горсовете. Как
передает пресс-служба Одесской областной организации Комитета
избирателей Украины, согласно результатам выборов, 12 округов не имеют
своих депутатов в седьмом созыве Одесского горсовета: № 2, 6, 7, 12, 18, 21,
22, 36, 37, 42, 48 и 53. В то же время восемь округов представлены сразу
двумя депутатами: № 19, 28, 33, 34, 39, 43, 44, 51. При этом пять из этих
восьми округов расположены в Приморском районе города.
Во время І сессии секретарем горсовета избран член БПП
А. Потапский. Кандидатуру А. Потапского на пост секретаря совета
предложил городской голова Г. Труханов, а поддержали ее 36 из
60 депутатов (21 народный избранник отдал голос против, три бюллетеня для
голосования признали недействительными). Как информируют СМИ,
А. Потапский является соратником по политической партии БПП
«Солидарность» сына экс-мэра Одессы А. Костусева А. Гончаренко и женат
на дочери А. Костусева.
В ходе сессии в Одесском горсовете были созданы постоянные
комиссии: бюджетную комиссию возглавила представитель Оппозиционного
блока О. Гончарук. Другой депутат от этой же политсилы В. Иеремия стал
главой комиссии по вопросам труда и социальной политики. Члены БПП
будут руководить комиссиями по вопросам здравоохранения (Т. Малыхина)
и транспорта (Е. Фокина). Представитель Украинской морской партии
Н. Крикливый избран председателем комиссии по вопросам архитектуры,
планирования застройки территорий и городского дизайна. Представитель
«Самопомочі» А. Борняков возглавил комиссию по вопросам экономической
и инвестиционной политики, торговли, международных отношений и
информационных технологий.
Больше всего руководящих должностей в комиссиях оказалось у
партии «Доверяй делам» новоизбранного мэра Г. Труханова. Так,
А. Иваницкий будет руководить комиссией по ЖКХ и экологии;
О. Этнарович возглавил комиссию по образованию, спорту, культуре и
туризму; О. Брындак – комиссию по земельным делам; Д. Балух – по
вопросам законности, депутатской этики и регуляторной политики.
На сегодня в горсовете сформированы фракции и выбраны их
руководители и секретари. Так, фракцию «Доверяй делам» возглавил экссекретарь горсовета О. Брындак. Его заместителем стал А. Матвеев, а
секретарем фракции – О. Этнарович. Фракцию БПП «Солидарность»
возглавил О. Каминкер, заместителем стала Е. Фокина, а секретарем
В. Наумчак. Фракцией Оппозиционного блока будет руководить экс-вицегубернатор и экс-вице-мэр А. Орлов, его заместителем стала О. Гончарук, а
секретарем фракции стал А. Еремица. Фракцию Украинской морской партии
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возглавила С. Осауленко, заместителем выбран В. Подгородинский, а
секретарем А. Кисловский. «Самопоміч» выбрала главой П. Гайдая, а
секретарем стала А. Позднякова.
Примечательно, что новоизбранный мэр Г. Труханов настаивает на
рассмотрении и принятии новых правил посещения сессий горсовета. По его
словам, мэрия обещает открыться для общественников и журналистов, но
при этом необходимо принять правила посещения собраний. В контексте
реализации такой инициативы мэр дал поручение департаменту безопасности
корректно работать и обеспечить, чтобы заявки подавались и
рассматривались. Мэр пояснил, что члены исполкома и депутаты
представляются при заседании, потому это же должны делать и пришедшие.
«Мы открыли двери и сделали свободное посещение, чтобы все могли
принимать участие и анализировать работу совета, но, так как ситуация
напряженная, мы должны знать, какая пресса и как заходит, на каких
условиях: аккредитация или другие формы, чтобы мы знали, кто пришел», –
заметил он.
В отношении Одесского областного совета по результатам прошедших
выборов явно выраженного преимущества какой-либо одной партии не
наблюдается: Оппозиционный блок получил 23 мандата из 84. На втором
месте – БПП с 22 мандатами. Кроме того, 12 мандатов получила партия мэра
Одессы Г. Труханова «Доверяй делам», 11 мандатов – «Батьківщина», по
восемь – «Відродження» и «Наш край».
Стоить отметить, что по результатам голосования некоторые местные
обозреватели преждевременно делали ошибочные выводы о том, что
ведущую роль в Одесском облсовете будет играть Оппозиционный блок. Они
отметили, что политсилы «евромайданного» толка потерпели на выборах
сокрушительное поражение, получив лишь около трети мест в облсовете.
Тем не менее, голосование за главу облсовета выявило способность
именно этих партий консолидировать большинство депутатов облсовета и
определить «политическое лицо» областного депутатского собрания нового
созыва. Своих претендентов на пост главы облсовета выдвинули
представители двух наиболее многочисленных политсил: Оппоблок
предложил кандидатуру Н. Скорика; «Солидарность» единодушно
поддержала А. Урбанского. По итогам голосования, «за» Н. Скорика
проголосовало 27 человек; «за» А. Урбанского – 55.
Примечательно, что присутствующий во время сессии облсовета
губернатор Одесского региона М. Саакашвили также поддержал
А. Урбанского. Во время обсуждения этих двух фигур сторонники
Н. Скорика делали упор на опыт управленца (в том числе пять лет во главе
Одесского облсовета). В качестве «плюсов» А. Урбанского упоминали, что
он получил самую большую поддержку избирателей среди депутатов
облсовета нынешнего созыва, а также его успехи в ведении бизнеса. При
этом губернатор заявил, что страна и регион нуждаются в обновлении, а в
этом контексте «предыдущий опыт может быть не плюсом, а минусом».
Избранный председателем облсовета А. Урбанский предложил немного
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изменить порядок повестки дня (сначала рассмотреть пункты о постоянных
комиссиях и их руководителях, а уже затем – о своих замах). Представители
Оппозиционного блока предложили отложить «комиссионные» вопросы,
посчитав их преждевременными и призывая нового главу облсовета
продемонстрировать свое внимание к мнению оппозиции. Большинство
(54 голоса. Для сравнения: за А. Урбанского голосовало 55 депутатов)
высказалось за утверждение нового перечня постоянных комиссий. В
прошлом созыве их было 22, в нынешнем – 15. После рассмотрения этого
вопроса (и перед голосованием за председателей постоянных комиссий)
фракция Оппоблока просто покинула сессионный зал. Впрочем, оставшихся
голосов хватало для принятия решений, поэтому сессия продолжила свою
работу. В итоге большую часть комиссий возглавили представители двух
фракций – Блока Петра Порошенко «Солидарность» и «Доверяй делам».
Так, представители политической партии «Доверяй делам» стали
руководителями пяти комиссий. Е. Абрамова возглавила постоянную
комиссию по вопросам бюджета, финансово-экономической политики и
банковской деятельности. Д. Чапир стал руководителем комиссии по
вопросам ЖКХ, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения.
Председателем постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и
социальной политики утвердили А. Садовника. В сферу ответственности
А.
Ахмерова
вошли
вопросы
экономики,
промышленности,
предпринимательства,
регуляторной
политики
и
инвестиционной
деятельности, а вопросы управления имуществом – О. Юрко.
М. Гайдар (БПП) возглавила комиссию по вопросам строительства,
регионального развития и культурного наследия. Земельные отношения и
административно-территориальное устройство будет курировать О. Бабенко
(БПП);
вопросы
экологии,
природопользования,
предупреждения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий – В. Волканов (БПП);
вопросы межрегионального и международного сотрудничества –
Н. Кузькевич (БПП); комиссию по вопросам образования, науке, молодежной
политике, спорту, культуре и туризму возглавила М. Зинченко (БПП).
Работу комиссии по вопросам транспорта, связи и морехозяйственного
комплекса возглавил С. Петровский («Батьківщина»), по вопросам правовой
политики, обеспечения законности и правопорядка, борьбы с организованной
преступностью и коррупцией – Р. Табунщик («Батьківщина»).
Представители Оппозиционного блока и «Відродження» пока что не
возглавили ни одной комиссии. При этом без руководства пока остаются две
постоянные комиссии: по вопросам прав человека, свободы слова и
информации, а также по вопросам регламента, местного самоуправления,
депутатской деятельности, этики и гласности. Эти вопросы будут вынесены
на следующую сессию.
Председатель Одесского областного совета А. Урбанский отметил, что
готов рассмотреть возможность предоставления оппозиции руководящих
постов в этих депутатских постоянных комиссиях. «Мы готовы использовать
парламентский опыт и дать возможность Оппозиционному блоку возглавить
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регламентный комитет. Партия ―Відродження‖ может получить руководство
в комиссии по вопросам прав человека, свободы слова и информации, или
как они с Оппозиционным блоком между собой решат», – заявил он. Кроме
того, глава Одесского областного совета готов предоставить депутатскому
меньшинству должности заместителей глав комиссий.
В качестве своего первого заместителя А. Урбанский выдвинул
представителя «Батьківщини» О. Радковского. Сторонники характеризовали
его как «человека европейских взглядов», а сам он назвал себя приверженцем
«одесского пакета реформ» от губернатора М. Саакашвили и обещал
всячески координировать работу ОГА и облсовета для дальнейшего
экономического развития региона. В голосовании (после ухода оппозиции)
приняли участие 60 депутатов. Пятьдесят шесть из них поддержали
кандидатуру О. Радковского. Еще одним заместителем председателя
облсовета стал Ю. Димчогло («Наш край»). Его кандидатуру на данную
должность предложил избранный ранее глава Одесского облсовета
А. Урбанский. Итог голосования: из 60 голосов – 58 «за». Ю. Димчогло –
бизнесмен, генеральный директор ООО «Паромный комплекс ―Орловка‖»,
был депутатом Одесского областного совета предыдущего созыва.
В связи с особенностями новой избирательной системы, часть округов
в Одесской области остались без своих представителей в Одесском
облсовете. Так, остался без представителя Ивановский район. Ни один из
баллотировавшихся кандидатов в депутаты Одесского областного совета по
итогам выборов не попал в проходные квоты политических сил.
Представитель «Батьківщини» В. Лобач набрал 17 % голосов, но этого
оказалось недостаточно, чтобы получить мандат. Еще один кандидат
К. Кешав, получивший второй результат в районе, не смог стать депутатом
по причине непопадания в облсовет «Аграрной партии Украины», от которой
он баллотировался.
Что касается мэров городов областного значения, то, по результатам
выборов, городским головой Ильичевска избран кандидат от партии «Блок
Петра Порошенко ―Солидарность‖» действующий мэр В. Хмельнюк. За него
проголосовали 52,7 %, или 13 тыс. 033 избирателя. Его ближайший
конкурент – представитель партии «Відродження» В. Гуляев – набрал 37,4 %,
или 9 тыс. 248 голосов. Самовыдвиженец Г. Дашко – 5,6 %, или 1 тыс. 384
голоса; представитель «Батьківщини» А. Александров – 2,5 %, или 605;
самовыдвиженец В. Белый – 1,3 %, или 321; самовыдвиженец Н. Мойсюк –
0,3 %, или 79; самовыдвиженец В. Трофименко – 0,2 %, или 44.
Мэром Теплодара избран М. Жовнир от Партии конкретных дел. Он
набрал 45,25 % голосов, обогнав ближайшего соперника мэра Теплодара,
самовыдвиженца Л. Печерского (40 %) всего на 161 голос. Остальные
соперники набрали менее 8 % голосов.
Белгород-Днестровскую мэрию возглавила А. Гинак, от Блока Петра
Порошенко «Солидарность». Из них 8 тыс. 950 человек проголосовали за
А. Гинак, 4 тыс. 797 человек проголосовали за самовыдвиженца И.
Шевченко, 1 тыс. 461 за Н. Даценко от партии «Відродження». За кандидата
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от партии «Социалисты» Н. Димова проголосовали 1 тыс. 459 избирателей, а
за представителя партии С. Тигипко «Сильная Украина» В. Мензелинцева – 1
тыс. 45. Меньше всех голосов отдали за представителя партии «Сила людей»
С. Квитковского – 658 голосов.
Измаил возглавил представитель от БПП А. Абрамченко. Он набрал
94,5 % голосов. Его конкуренты не набрали даже 4 %: Д. Шидерев – 3,9 %, И.
Папушенко – 1,6 %.
Не сменил руководителя Южный. В Южном снова избрали
действующего мэра В. Новацкого, который шел самовыдвиженцем. За него
проголосовали 71,08 % избирателей. На втором месте также самовыдвиженец
Э. Воловенко, за нее проголосовали 6,54 %.
В Котовске 41,86 % избирателей отдали свои голоса за действующего
мэра А. Иванова. Он шел на выборы как самовыдвиженец. На втором месте
кандидат от Блока Петра Порошенко В. Понепалюк, он набрал 23,38 %.
По результатам местных выборов депутатов советов городов
областного значения в Теплодарский горсовет вошли: Партия конкретных
дел, которая получила шесть депутатских мандатов, или 23,08 % голосов
избирателей; политическая партия «Оппозиционный блок» – пять, или
19,23 %; Народная партия – четыре, или 15,38 %; партия «Блок Петра
Порошенко ―Солидарность‖» – четыре, или 15,38 %; Украинская морская
партия
С. Кивалова – четыре, или 15,38 %; «Батьківщина» – три мандата, или 1,54 %.
Белгород-Днестровский горсовет приобрел следующий состав
политсил: Оппозиционный блок – 12 депутатов (35,29 % голосов
избирателей); Блок Петра Порошенка «Солидарность» – девять (26,47 %);
«Доверяй делам» – четыре (11,76 %); «Наш край» – три депутата (8,82 %);
«Відродження» – три (8,82 %); «Батьківщина» – три (8,82 %). Всего в
горсовете заседают 34 депутата. В Белгород-Днестровском горсовете
сформированы фракции. Партия одесского мэра Г. Труханова «Доверяй
делам» сформировала фракцию из четырех депутатов. Самая большая
фракция в муниципальном собрании у Оппозиционного блока –
12 депутатов); на втором месте – БПП с девятью депутатами.
В Измаилский горсовет вошли только две политсилы, наиболее
преобладающие в составах городских, районных и областных советов
Одесского региона. Именно депутаты этих двух политических сил составят
новый горсовет. Остальные партии не набрали необходимых процентов. БПП
«Солидарность» предоставила 28 депутатов и получила 77,78 % голосов
избирателей, Оппозиционный блок – восемь депутатов (22,22 %). Большая их
часть – от БПП 28 – вошли в промэрскую фракцию, а остальные восемь мест
в городском совете займут представители Оппозиционного блока.
Стоит также отметить, что БПП набрал в Измаиле 59 %,
Оппозиционный блок – 16 %.
В Ильичевский горсовет вошли следующие политические партии:
«Оппозиционный блок» – девять депутатов (25 % голосов избирателей);
«Відродження» – девять
депутатов (25 %); БПП «Солидарность» –
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восемь депутатских мандатов (22,22 %); «Самопоміч» – четыре (11,11 %);
Молодежная партия Украины – три (8,33 %); «Батьківщина» – три (8,33 %).
Котовский и Южненский горсоветы стали наиболее разнообразными по
партийной принадлежности депутатов. В частности, от Оппозиционного
блока в Котовский горсовет вошли девять депутатов (партия получила
26,47 % голосов избирателей), от БПП «Солидарность» – восемь депутатов
(23,53 % голосов), «Відродження» – шесть (17,65 %), «Батьківщина» – три и
(8,82 %), «Наш край» – три (8,82 %), Радикальная партия О. Ляшко – три
(8,82 %), политическая партия «Украинское объединение патриотов –
УКРОП» – два (5,88 %).
В Южненском горсовете представлены: Оппозиционный блок (семь
депутатских мест; 26,92 % голосов избирателей), «Батьківщина» (пять
депутатских мест и 19,23 %), БПП «Солидарность» (пять депутатских мест и
19,23 %), Аграрная партия Украины (три депутатские места и 11,54 %),
политическая партия «Партия простых людей С. Каплина» (два депутатских
места и 7,69 %), «Наш край» (два депутатских места и 7,69 %),
«Відродження» (два депутатских места и 7,69 %).
По результатам выборов мэров городов районного значения
руководителем г. Рени стал выдвиженец ВО «Батьківщина» И. Плехов,
которому удалось победить дважды избранного ранее С. Колевича.
Предпринимателю удалось набрать 34,4 % голосов, а С. Колевичу – 24,6 %.
Примечательным остается то, что городской совет нового созыва Рени
выбрал секретарем также представителя «Батьківщини» С. Кобенко. Его
кандидатуру выдвинул мэр И. Плехов. В ходе тайного голосования его
поддержали 16 депутатов, 10 высказались против.
В Раздельной на второй срок избран действующий мэр В. Шовкалюк,
который опередил соперников почти на 1,5 тыс. голосов. Всего голосовало 4
тыс. 019 избирателей.
Победителем
выборов
городского
головы
Вилково
стал
самовыдвиженец М. Иванов, занимавший пост председателя Килийского
районного совета. Согласно официальным данным Центральной
избирательной комиссии, в ходе выборов М. Иванов опередил своего
единственного конкурента – также самовыдвиженца Н. Дзязина – и набрал
53,98 % голосов избирателей.
Тем временем по результатам выборов мэра Татарбунар победителем
стал также самовыдвиженец А. Глущенко, за которого проголосовали
1 тыс. 140 избирателей. Он опередил ближайшего соперника И. Выхристюк
на 748 голосов.
Победителем на пост мэра г. Болград Одесской области стал
выдвиженец Оппозиционного блока С. Димитриев. Он набрал более 60 %
голосов и опередил второго кандидата, самовыдвиженца В. Качанова,
которого называли фаворитом мэрской гонки. Тот набрал чуть более 39 %
голосов.
Кресло мэра Арциза занял 46-летний директор коммунального
предприятия «Жилищник» В. Михов, который является представителем
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партии «Наш край». Новый мэр всего на 20 голосов опередил директора
другого КП И. Ладо (БПП «Солидарность»).
Что касается советов городов районного значения, то, по итогам
местных выборов депутатов, в Ананьевский горсовет прошли:
«Батьківщина», которая набрала 26,92 % голосов избирателей и получила
семь депутатских мандатов, Оппозиционный блок получил 19,23 % голосов и
пять депутатских мест, БПП «Солидарность» – 19,23 % и пять депутатских
мест, Народная партия – 11,54 % и три депутатских места, политическая
партия «Украинское объединение патриотов – УКРОП» – 7,69 % и два
депутатских места, «Наш край» – 7,69 % и два депутатских места,
Радикальная партия О. Ляшко – 7,69 и два депутатских места.
В Арцизском горсовете лидерами избирательного процесса стали
Оппозиционный блок и БПП «Солидарность», которые набрали по 26,92 %
голосов избирателей и по семь депутатских мандатов. За ними
–
«Батьківщина» и «Відродження», получившие по 7,69 % и по два
депутатских места.
В Березовском горсовете ситуация сложилась похожая. В частности,
Оппозиционный блок и «Батьківщина» набрали по 34,62 % голосов
избирателей и получили по девять депутатских мандатов. За ними идут БПП
«Солидарность» с 19,23 % голосов избирателей, что дало возможность
получить пять депутатских мест, Радикальная партия О. Ляшко – 11,54 %
голосов и три депутатские места.
В Болградский горсовет вошли такие политические силы:
Оппозиционный блок – 10 депутатских мест (38,46 %), «Наш край» – семь
депутатских мест (26,92 %), Партия пенсионеров Украины – три депутатских
места (11,54 %), «Батьківщина» – три депутатских места (11,54 %), «Новая
держава» – два депутатских места (7,69 %), БПП «Солидарность» – одно
депутатское место (3,85 %).
Вилковский горсовет по итогам выборов состоит со следующих
партий: Оппозиционный блок – девять депутатов (34,62 %), БПП
«Солидарность» – шесть (23,08 %), партия С. Тигипко «Сильная Украина» –
5 (19,23 %), Партия конкретных дел – 3 (11,54 %), «Наш край» – 3 (11,54 %).
Лидирующее место в Килийском горсовете занял БПП «Солидарность»
– девять депутатских мандатов (34,62 %). За ним следуют Партия
конкретных дел и партия С. Тигипко «Сильная Украина» – по четыре
депутатских места и по 15,38 % голосов избирателей; «Наш край» – три
места (11,54 %); Оппозиционный блок, Патриотичная партия Украины и
«Батьківщина» получили по два мандата и соответственно по 7,69 %.
Кодимский горсовет «получил» следующие партии: «Батьківщина» –
семь депутатских мест (26,92 %), БПП «Солидарность» – шесть мест
(23,08 %), Оппозиционный блок – пять мест (19,23 %), «Відродження» – три
места (11,54 %), Радикальная партия О. Ляшко – два места
(7,69
%),
Народная партия – два места (7,69 %), «Социалисты» – один мандат (3,85 %).
В Ренийский горсовет вошли семь партий: «Оппозиционный блок» –
восемь депутатов (30,77 %). «Наш край», «Батьківщина» и Партия
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пенсионеров Украины получили по четыре мандата (по 15,38 %). БПП
«Солидарность», Аграрная партия Украины и «Відродження» набрали по
7,69 % голосов избирателей и получили по два места. Как отмечают в
областной организации Комитета избирателей Украины, вновь избранный
городской голова Рени И. Плехов, баллотировавшийся от «Батьківщини»,
может рассчитывать на безоговорочную поддержку только четырех
депутатов. Решающего перевеса в Ренийском городском совете не получила
ни одна политическая сила.
Состав Раздельнянского горсовета по итогам местных выборов состоит
из следующих политических сил: Оппозиционный блок – шесть депутатов
(23,08 %), БПП «Солидарность» – пять депутатов (19,23 %), «Батьківщина» –
четыре депутата (15,38 %). «Відродження», Радикальная партия О. Ляшко и
«Наш край» получили по три депутатских мандата (по 11,54 %). От Аграрной
партии Украины два депутата (7,69 %).
В Татарбунарский горсовет вошли Аграрная партия Украины (пять
депутатских мест – 19,23 % голосов), Оппозиционный блок (четыре
депутатских места – 15,38 %), БПП «Солидарность» (четыре депутатских
места – 15,38 %), «Наш край» (три депутатских места – 11,54 %),
«Відродження» ( три депутатские места – 11,54 %), «Батьківщина» (два
депутатских места – 7,69 %), «Сила людей» (два депутатских места – и 7,69
%), Партия конкретных дел (два депутатских места – 7,69 %), Радикальная
партия О. Ляшко (одно депутатское место – 3,85 %).
По итогам выборов депутатов в районные советы в Ананьевский
районный совет прошли шесть политсил. В частности, БПП «Солидарность»
получил девять депутатских мест (26,47 %), Оппозиционный блок – девять
мандатов (26,47 %), «Батьківщина» – восемь (23,53 %), «Наш край» – три
(8,82 %), Народная партия – три мандата (8,82 %), Радикальная партия
О. Ляшко – два мандата (5,88 %).
Арцизский районный совет «получил» по итогами местных выборов
пять партий. Так, БПП «Солидарность» провела 11 депутатов (32,35 %),
«Наш край» – 10 (29,41 %), Оппозиционный блок – семь (20,59 %),
«Батьківщина» – три (8,82 %), «Відродження» – три (8,82 %).
В Балтский районный совет вошли семь партий. От БПП
«Солидарность» в совет прошли 10 депутатов (29,41 %), от «Батьківщини» –
семь (20,59 %), Оппозиционного блока – пять (14,71 %), партии С. Тигипко
«Сильная Украина» – четыре (11,76 %), «Відродження», Радикальная
партия О. Ляшко получили по три депутатских мандата (по 8,82 % голосов
избирателей). Политическая партия «Украинское объединение патриотов –
УКРОП» набрала 5,88 % голосов и в результате получила два депутатских
места.
В Березовский районный совет вошли: Оппозиционный блок –
13 депутатов (38,24 %), «Батьківщина» – девять (26,47 %), БПП
«Солидарность» – шесть (17,65 %), Радикальная партия О. Ляшко – три
(8,82 %), Аграрная партия Украины – три и (8,82 %).
В Белгород-Днестровский районный совет прошли Оппозиционный
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блок (девять депутатов, 26,47 %), БПП «Солидарность» (семь депутатов,
20,59 %), Аграрная партия Украины (шесть депутатов, 17,65 %),
«Батьківщина» (четыре депутата, 11,76 %), «Наш край» (четыре депутата,
11,76), Радикальная партия О. Ляшко (два депутата, 5,88 %), «Відродження»
(два депутата, 5,88 %).
Беляевский районный совет по результатам выборов состоит из
Оппозиционного блока (девять депутатов, 25 %), БПП «Солидарность»
(восемь, 22,22 %), «Батьківщина» (семь, 19,44 %), «Відродження» (шесть,
16,67 %), «Доверяй делам» (четыре, 11,11 %), «Наш край» (два депутат,
5,56 %).
В Болградский районный совет вошли «Наш край» (11 депутатов,
30,56 %), Оппозиционный блок (10, 27,78 %), «Новая держава» (четыре,
11,11 %), БПП «Солидарность» (три, 8,33 %), «Батьківщина» (три, 8,33 %),
Аграрная партия Украины (три, 8,33 %), Партия пенсионеров Украины (два,
5,56 %).
Великомихайловский районный совет составили следующие
политсилы: «Гражданская позиция» – 12 депутатов (35,29 %), Аграрная
партия Украины – шесть депутатов (17,65 5), Оппозиционный блок – пять
(14,71 %), БПП «Солидарность» – четыре депутата (11,76 %), «Відродження»
– три (8,82 %), «Батьківщина» и Народная партия – по два депутатских места
(по 5,88 % голосов избирателей).
Ивановский районный совет по итогам выборов получил следующие
политические партии: «Батьківщина» (семь депутатов, 20,59 %), БПП
«Солидарность» (шесть депутатов, 17,65 %), Аграрная партия Украины (пять,
14,71 %), Оппозиционный блок (пять, 14,71 %), Радикальная партия
О. Ляшко (пять, 14,71 %), «Наш край» (четыре, 11,76 %), «Новая держава»
два депутата, 5,88 %).
В Измаильский районный совет вошли: БПП «Содидарность» (восемь
депутатов, 23,53 %), «Батьківщина» (семь, 20,59 %), Аграрная партия
Украины (шесть, 17,65 %), Оппозиционный блок (шесть, 17,65 %), «Наш
край» (пять, 14,71 %), «Відродження» (два депутата, 5,88 %).
Килийский районный совет состоит из: БПП «Солидарность»
(11 депутатских мандатов, 32,35 % голосов избирателей), Партии конкретных
дел (шесть депутатов, 17,65 %), «Нашего края» (пять депутатов, 14,71 %),
партии С. Тигипко «Сильная Украина» (четыре депутата, 11,76 %),
Оппозиционного блока (четыре депутата, 11,76 %), Аграрной партии
Украины (два депутата, 5,88 %), «Батьківщини» (два депутата, 5,88 %).
В Кодымский районный совет прошли БПП «Солидарность»
(10 депутатских мандатов, 29,41 %), Оппозиционный блок (девять, 26,47 %),
«Відродження» (шесть, 17,65 %), «Батьківщина» (шесть, 17,65 %), Народная
партия (три, 8,82 %).
В состав Коминтерновского районного совета вошли: БПП
«Солидарность» (10 депутатов, 27,78 % голосов избирателей),
Оппозиционный блок (семь, 19,44 %), Радикальная партия О. Ляшко (пять
депутатов, 13,89 %), «Відродження» (четыре, 11,11 %), «Батьківщина»
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(четыре депутата, 11,11 %), «Доверяй делам» (три, 8,33 %), Народная партия
(три депутата, 8,33 %).
Котовский районный совет составили Оппозиционный блок
(13 депутатов, или 38,24 % голосов избирателей), «Батьківщина» (восемь,
или 23,53 %), «Відродження» (пять депутатов, или 14,71 %), БПП
«Солидарность» (четыре депутата, или 11,76 %), партия «Украинское
объединение патриотов – УКРОП» (два депутата, или 5,88 %), «Наш край»
(два депутата, или 5,88 %).
В Красноокнянский районный совет вошли «Відродження» (семь
депутатских мандатов, 26,92 %), «Батьківщина» (пять, 19,23 %), БПП
«Солидарность» (четыре мандата, 15,38 %), Оппозиционный блок (три, 11,54
%), Аграрная партия Украины (два мандата, 7,69 %), Народная партия (два,
7,69 %), «Наш край» (два, 7,69 %), «Новая держава» (один мандат, 3,85 %).
В Любашевский районный совет вошли БПП «Солидарность» (девять
депутатов, или 26,47 % голосов избирателей), «Батьківщина» (шесть, или
17,65 %), Аграрная партия Украины (пять, или 14,71 %), «Відродження»
(пять, или 14,71 %), Оппозиционный блок (пять, или 14,71 %), Радикальная
партия О. Ляшко (четыре, или 11,76 %).
Николаевский районный совет составили Аграрная партия Украины
(восемь депутатских мандатов, 30,77 %), «Батьківщина» (шесть, 23,08 %),
Оппозиционный блок (четыре, 15,38 %), БПП «Солидарность» (четыре,
15,38 %), Радикальная партия О. Ляшко (два, 7,69 %), «Відродження» (два
депутатских мандата, 7,69 %).
В Овидиопольский районный совет вошли Аграрная партия Украины
(12 депутатов, или 33,33 % голосов избирателей), «Відродження» (семь, или
19,44 %), Оппозиционный блок (семь, или
19,44
%),
БПП
«Солидарность» (четыре, или 11,11 %), «Наш край» и «Батьківщина» (по три
депутата, или по 8,33 % голосов).
Ренийский районный совет состоит из Оппозиционного блока (восемь
депутатских мандатов, 23,53 %), «Нашего края» (восемь, 23,53 %), БПП
«Солидарность» (пять мандатов, 14,71 %), «Батьківщини» (четыре, 11,76 %),
Аграрной партии Украины (четыре мандата, 11,76 %), Народной партии
(три мандата, 8,82 %), Партии пенсионеров Украины (два мандата, 5,88 %).
В Раздельнянский районный совет прошли Оппозиционный блок
(10 депутатов, или 29,41 % голосов), БПП «Солидарность» (шесть, или
17,65 %), «Відродження» (четыре депутата, или 11,76 %), Аграрная партия
Украины (четыре, или 11,76 %), «Доверяй делам» (четыре депутата, или
11,76 %), «Батьківщина» (четыре, или 11,76 %), Радикальная партия
О. Ляшко (два депутата, или 5,88 %).
Савранский районный совет составили Аграрная партия Украины (пять
депутатов, 19,23 % голосов), «Відродження» (с таким же результатом),
«Батьківщина» (пять, 19,23 %), БПП «Солидарность» (четыре депутата,
15,38 %), «Социалисты» (три, 11,54 %), Радикальная партия О. Ляшко (два
депутата, 7,69 %), Оппозиционный блок (два депутата, 7,69 %).
Саратский районный совет «получил» «Наш край» (10 депутатов, или
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29,41 % голосов), «Відродження» (семь, или 20,59 %), «Батьківщину» (шесть
депутатов, или 17,65 %), Аграрную партию Украины (пять, или 14,71 %),
БПП «Солидарность» (четыре депутата, или 11,76 %), Оппозиционный блок
(два депутата, или 5,88 %).
Тарутинский районный совет составили «Наш край» (11 депутатов,
32,35 %), «Социалисты» (восемь, 23,53 %), Оппозиционный блок (пять,
14,71 %), «Батьківщина» (четыре депутата, 11,76 %), БПП «Солидарность»
(три, 8,82 %), Аграрная партия Украины (три депутата, 8,82 %).
В Татарбунарский районный совет вошли Оппозиционный блок
(восемь депутатских мандатов, или 23,53 % голосов), Аграрная партия
Украины (семь, или 20,59 %), «Наш край» (шесть мандатов, или 17,65 %),
«Відродження» (пять, или 14,71 %), БПП «Солиданость» (четыре мандата,
или 11,76 %), «Батьківщина» (четыре мандата, или 11,76 %).
Во Фрунзовский районный совет «Батьківщина» и БПП
«Солидарность» провели по шесть депутатов и получили по 23,08 % голосов
избирателей. За ними следуют Оппозиционный блок (пять депутатских
мандатов, или 19,23 % голосов), Аграрная партия Украины (три, или
11,54 %), Радикальная партия О. Ляшко, «Наш край» и «Відродження»
получили по два депутатских мандата, или по 7,69 % голосов избирателей.
Ширяевский районный совет составили «Батьківщина» (11 депутатских
мандатов, или 42,31 % голосов избирателей), Аграрная партия Украины
(семь мандатов, или 26,92 %), БПП «Солидарность» (четыре мандата, или
15,38 %), Оппозиционный блок (четыре мандата, или 15,38 %).
Что касается председателей поселковых советов, то Центральная
избирательная комиссия признала избранными на местных выборах
25 октября всех поселковых голов в Одесской области – 31 человека. Из них
17 избраны на повторный срок. Впрочем, из тех, кто не был председателем
поселкового совета в прошлой каденции, есть такие, которые либо
руководили поселками в предыдущие годы, либо возглавляли районные
госадминистрации, либо работали заместителями председателей или
секретарями поселковых советов. Из 17 тех, кто избран на повторный срок
подряд, 11 самовыдвиженцев. Кроме того, трое являются представителями
партии «Блок Петра Порошенко ―Солидарность‖», по одному представителю
– от «Нашего края», «Батьківщини» и «Гражданской позиции».
Среди тех, кто не руководил поселковыми советами в предыдущей
каденции, восемь победителей также являются самовыдвиженцами, двое – от
БПП «Солидарность», по одному – от «Нашего края», Радикальной партии
О. Ляшко, «Батьківщины» и Аграрной партии.
Таким образом, результаты местных выборов показали, что
проевропейские и проукраинские политические партии в Одесском регионе
набирают популярность, политический вес и приобретают свой устойчивый
электорат, готовый к проведению ключевых реформ на местах. Более того,
политические силы регионального значения, такие как «Доверяй делам»,
тяготеют к тем партиям, которые заявляют о готовности сотрудничества с
пропрезидентской вертикалью власти на местах, и именно с ними готовы
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формировать большинство для принятия реформаторских решений
(Материл подготовлено с использованием информации следующих
источников:
Центральная
избирательная
комиссия
(http://www.cvk.gov.ua/vm_2015);
Одесский
областной
совет
(ttp://oblrada.odessa.gov.ua/novini); Репортер (http://www.reporter.com.ua);
LB.ua (http://ukr.lb.ua); Сегодня (http://www.segodnya.ua); Сільські вісті
(http://www.silskivisti.kiev.ua); Таймер (http://timer-odessa.net); Думская.net
(http://dumskaya.net); Комментарии: Одесса (http://odessa.comments.ua);
Контекст-Причерноморье (http://www.prichernomorie.com.ua); Бессарабия
ИНФОРМ (http://bessarabiainform.com).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман заявляє, що
пріоритетами роботи парламенту у наступному році мають стати
законодавче забезпечення економічного росту та європейської інтеграції.
«Наше з вами завдання – забезпечити законодавчий супровід потужного
економічного зростання у 2016 р., – заявив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман, відкриваючи у середу пленарне засідання. – Тому прозора,
стимулююча податкова система є для нас надзвичайно важливою, і я
закликаю всіх об’єднатися навколо напрацювання рішення, яке знайде
підтримку більшості колег».
У цьому контексті В. Гройсман зазначив, що 8 грудня питання щодо
реформування податкової системи було предметом обговорення під час
засідання Національної ради реформ. «Є всі підстави говорити про те, що
буде знайдене збалансоване рішення, яке дозволить нам створити сучасну
податкову систему, а також забезпечити вчасне прийняття бюджету», –
наголосив він.
Основним завданням парламенту на наступний рік його керівник також
назвав забезпечення повноцінної європейської інтеграції. «Україна має
відбутися як сучасна демократична європейська держава», – підкреслив В.
Гройсман. При цьому він наголосив, що виступ у Верховній Раді віцепрезидента США Дж. Байдена продемонстрував, що «весь світ, усі наші
партнери очікують від нас якісних рішень, якісних перетворень, і не тільки
очікують, а й готові нам допомагати на цьому нелегкому шляху».
В. Гройсман також повідомив, що 8 грудня Україна отримала від МВФ
«позитивний сигнал», «безпрецедентний для Міжнародного валютного
фонду» щодо продовження взаємодії з цією поважною фінансовою
інституцією.
Голова Верховної Ради високо оцінив підсумки роботи парламенту у
вівторок, зазначивши, зокрема, що рішення щодо скасування понад
22 дозволів в аграрному секторі, які «були основою для корупційних
проявів» – «дуже гарний темп, і ми маємо йти далі», і акцентував на
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важливих законопроектах, що їх мають розглянути парламентарії у середу та
у
четвер
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.12).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман наголошує на
важливості подальшої розбудови партнерських взаємин між
центральним і місцевими бюджетами при формуванні головного
фінансового документу країни на 2016 р.
Виступаючи під час XVI-го засідання Національної ради реформ у
вівторок, В. Гройсман зазначив, що завдяки фінансовій децентралізації, що її
було розпочато минулого року, зросли надходження до місцевих і
центрального бюджетів.
«Це були революційні зміни щодо побудови партнерських стосунків між
місцевими і державним бюджетом, – наголосив він. – Тому дуже важливо
зберегти систему, яка дозволить зберегти це партнерство, зростання
надходжень, розвиток місцевого економічного потенціалу. І це теж одне з
ключових завдань».
В. Гройсман також наголосив на важливості чіткого визначення
пріоритетних напрямів фінансування та відповідальністю за раціональне та
ефективне використання видатків державного бюджету (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.12).
***
Пріоритетом 2016 р. має стати відновлення економічного
потенціалу України. Про це заявив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман, виступаючи під час 16-го засідання Національної ради реформ
у вівторок.
У цьому контексті В. Гройсман заявив про необхідність прийняття
«надзвичайно відповідальних рішень, у тому числі, щодо зміни
пострадянської неефективної податкової системи».
Керівник парламенту підкреслив, що в основу оновленої фіскальної
системи має бути покладений ряд важливих принципів. За його словами,
«система адміністрування має бути прозорою і покінчити з будь-якими
зловживаннями з того чи іншого боку». «Податки в країні потрібно платити, і
це має бути престижно, має бути відповідально», – заявив він.
На думку В. Гройсмана, потребує перегляду і питання щодо розміру
податкових ставок. «Ставки мають не заганяти підприємства і бізнес у тінь, а
дозволяти розвиватися підприємствам, підприємництву, національній
економіці», – сказав він.
Голова Верховної Ради також заявив, що податкова система має бути
прогнозованою та сталою. «Маємо забезпечити прогнозованість рішень, які
будуть ухвалені, і незмінність встановлених правил», – додав він.
На переконання В. Гройсмана, такий підхід сприятиме поверненню
довіри до податкової системи і «запустить зовсім інші механізми і
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адміністрування, і розвитку економіки, і створення нових робочих місць»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 8.12).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман провів у середу зустріч з
делегацією депутатів кнессету Держави Ізраїль на чолі із заступником
голови кнессету М. Коеном.
В. Гройсман заявив, що «цей візит є важливою подією», наголосивши,
що є «багато сфер, у яких ми можемо поглиблювати співпрацю, і розвиток
міжпарламентських зв’язків є особливо важливим».
Керівник парламенту повідомив, що у Верховній Раді України створено
групу з міжпарламентських зв’язків з Державою Ізраїль, яка активно працює.
В. Гройсман висловив вдячність народові Ізраїлю за підтримку України
у її протистоянні агресивному північному сусіду: «Наш сусід перетворився
на ворога, і для нас важлива підтримка цивілізованого світу».
Своєю чергою, М. Коен висловив вдячність за прийом і заявив, що
«взаємна співпраця між нашими країнами на різних рівнях знаходиться у
позитивному розвитку». Він підкреслив, що є «багато точок для спільної
взаємодії у різних галузях і сферах життя». Заступник голови кнессету
зазначив, що майбутній візит Президента України до Держави Ізраїль буде
важливою подією, «бо відкриватиме двері до нової співпраці».
Сторони обговорили можливу співпрацю у сфері розробки в Україні
законодавства щодо страхової медицини, у питаннях допомоги військовим,
які повертаються із зони військових дій, перспективи співробітництва у сфері
науки і культури.
В. Гройсман наголосив, що «ми також зацікавлені у розвитку всебічної
співпраці у аграрному секторі із залученням новітніх технологій».
«Упевнений – результати будуть добрими», – сказав він.
Голова Верховної Ради України передав запрошення голові кнессету
Держави Ізраїль відвідати Україну (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.12).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про державну службу».
Закон визначає принципи, правові та організаційні засади забезпечення
публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої
на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і
суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного
доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та
досягненнях.
Відповідно до закону, державна служба – це публічна, професійна,
політично неупереджена діяльність з практичного виконання завдань і
функцій держави, зокрема щодо:
1) аналізу державної політики на загальнодержавному, галузевому і
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регіональному рівнях та підготовки пропозицій стосовно її формування, у
тому числі розроблення та проведення експертизи проектів програм,
концепцій, стратегій, проектів законів та інших нормативно-правових актів,
проектів міжнародних договорів;
2)
забезпечення
реалізації
державної
політики,
виконання
загальнодержавних, галузевих і регіональних програм, виконання законів та
інших нормативно-правових актів;
3) забезпечення надання доступних і якісних адміністративних послуг;
4) здійснення державного нагляду та контролю за дотриманням
законодавства;
5) управління державними фінансовими ресурсами, майном та контролю
за їх використанням;
6) управління персоналом державних органів;
7) реалізації інших повноважень державного органу, визначених
законодавством.
Законом, зокрема, встановлюється, що державний службовець – це
громадянин України, який займає посаду державної служби в органі
державної влади, іншому державному органі, їх апараті (секретаріаті),
одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює
встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з
виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також
дотримується принципів державної служби.
Закон ухвалено з пропозиціями, оголошеними під час обговорення.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2490 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.12).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів
місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних
послуг».
Законом внесено ряд змін до деяких законодавчих актів України,
спрямованих на розширення повноважень органів місцевого самоврядування
та оптимізацію надання адміністративних послуг.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2984
(Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.12).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про особливості доступу до
інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу,
теплопостачання,
централізованого
постачання
гарячої
води,
централізованого питного водопостачання та водовідведення».
Закон визначає особливості доступу споживачів до інформації про
встановлення цін/тарифів, заходи з енергозбереження, формування та
виконання інвестиційних програм у сферах постачання електричної енергії,
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природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої
води, централізованого питного водопостачання та водовідведення.
Відповідно до закону, споживачам у сферах постачання електричної
енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання
гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення
гарантується безперешкодний та безоплатний доступ до інформації про:
1) права споживачів, місце та порядок одержання інформації
споживачами;
2) ціни/тарифи, їхні складові для всіх категорій споживачів, зміну
цін/тарифів;
3) частку та вартість електричної енергії, виробленої генеруючими
потужностями (за видами генеруючих потужностей), в оптовій ціні на
електричну енергію;
4) частку та вартість електричної енергії, виробленої генеруючими
потужностями (за видами генеруючих потужностей), в середньозваженій ціні
на електричну енергію для споживача;
5) порівняння цін/тарифів на товари, послуги в різних регіонах України,
а також в Україні та інших державах;
6) прогнози зміни цін/тарифів та обґрунтування необхідності таких змін
відповідно до заяви суб’єкта господарювання, що надається для
встановлення тарифів на товари, послуги;
7) динаміку зміни історичної вартості складових цін/тарифів за останніх
п’ять років;
8) якісні характеристики товарів, послуг;
9) перелік, вартість та умови надання споживачам додаткових послуг;
10) середньомісячний розмір плати для приватного домогосподарства за
спожиті товари, послуги – за категоріями споживачів;
11) розмір заборгованості з оплати спожитих товарів, послуг, періоди
виникнення такої заборгованості – за категоріями споживачів;
12) порядок надання і нарахування субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива, а також пільг окремим
категоріям громадян;
13) інвестиційні програми ліцензіатів та джерела їх фінансування,
залучені кредити та їх цільове призначення, звіти про виконання
затверджених інвестиційних програм;
14) заходи з енергозбереження;
15) державні цільові та інші програми енергозбереження.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2505а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.12).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
споживче кредитування».
Законопроектом пропонується створити механізм споживчого
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кредитування, який забезпечить захист прав і законних інтересів як
споживачів, так і кредитодавців у цій сфері, створить належне конкурентне
середовище на фінансовому ринку, підвищить рівень довіри населення до
нього, забезпечить сприятливі умови для розвитку економіки України.
Законопроектом, зокрема, передбачається:
1) на рівні закону встановити обов’язок банку або іншої фінансової
установи проводити оцінку кредитоспроможності позичальника;
2) встановити вимоги до реклами відповідно до Директиви ЄС 2008/48
про договори споживчого кредитування, зокрема, в частині інформації щодо
ефективної процентної ставки. Передбачається, що до розрахунку ефективної
ставки будуть включатись усі відсотки за кредитом і платежі за інші послуги
кредитодавця, пов’язані із кредитом. Ця вимога буде застосовуватися лише в
тому разі, якщо рекламні матеріали містять будь-які дані (цифри) щодо
витрат споживача;
3) врегулювати діяльність кредитних посередників;
4) змінити черговість погашення вимог за договором про споживчий
кредит:
– у першу чергу буде сплачуватись сума простроченого боргу;
– в другу – поточні платежі «тіла кредиту» та відсотки;
– у третю – суми штрафних санкцій. За чинною редакцією Цивільного
кодексу України основна сума боргу («тіло кредиту») сплачується в третю
чергу, а штрафні санкції в другу;
5) врегулювати питання надання додаткових і супутніх послуг за
договорами споживчого кредитування.
Проект закону зареєстровано за № 2455 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.12).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України
щодо удосконалення гарантій права засуджених на відбування покарання
за місцем проживання до засудження або місця постійного проживання
родичів».
Законопроектом пропонується змінити ст. 93 Кримінально-виконавчого
кодексу України, удосконаливши практичні гарантії права відбувати
покарання у найближчій установі за власним місцем проживання або за
місцем проживання родичів.
Зокрема, пропонується уточнити норму, яка набрала чинність з травня
2014 р. і міститься у ч. 1 ст. 93 КВК України із тим, щоб засуджений міг
вибирати де відбувати покарання: в установі відповідного рівня безпеки, яка
є найближчою до місця його проживання до засудження або до місця
постійного проживання його родичів.
Законопроект передбачає також, що у тих випадках, коли дозволяються
винятки, засуджені повинні утримуватись у наступній найближчій установі
відповідного рівня безпеки до місця його проживання до засудження або, за
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бажанням засудженого, місця постійного проживання його родичів.
Проектом також передбачається змінити норму ч. 3 ст. 93, а саме:
обмежити компетенцію пенітенціарного відомства у питаннях переведення
засуджених до інших установ і доповнити статтю новою частиною другою, у
якій містяться окреслені вище винятки із загального правила про тримання у
найближчій до місця проживання засудженого чи його родичів установі.
Проект закону зареєстровано за № 2253а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.12).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
доступу до правосуддя осіб, які утримуються в установах попереднього
ув’язнення та виконання покарань».
Законопроектом пропонується спростити доступ засуджених і взятих під
варту осіб до суду під час оскарження ними рішень, дій та бездіяльності
адміністрації установ виконання покарань чи попереднього ув’язнення.
Зміни передбачається внести до ст. 537, 539 Кримінального
процесуального кодексу України та до ст. 5 Закону «Про судовий збір».
Змінами до ст. 5 Закону «Про судовий збір» передбачається встановити,
що засуджені та особи, взяті під варту, звільняються від сплати судового
збору у справах, пов’язаних із питаннями, які вирішуються судом під час
виконання вироку відповідно до ст. 537 КПК України, у разі відсутності на їх
особових рахунках достатніх для сплати судового збору коштів.
Проект закону зареєстровано за № 2255а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.12).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до Закону України “Про попереднє ув’язнення” (щодо
імплементації окремих стандартів Ради Європи)».
Законопроект передбачає доповнення закону «Про попереднє
ув’язнення» новою ст. 131 «Доступ до глобальної мережі Інтернет особами,
взятими під варту», а також внесення змін до ст. 7, 9, 11, 12 та ст. 13 Закону, з
викладенням останньої у новій редакції, з метою наближення законодавства
України, що регулює порядок та умови утримання осіб, узятих під варту, до
стандартів обмежень прав людини, визначених у актах Ради Європи.
Проект закону зареєстровано за № 2291а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 9.12).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
амністію у 2015 році».
Законопроектом пропонується визначити правові основи звільнення за
амністією осіб від відбування кримінального покарання, механізм взаємодії
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кримінально-виконавчої служби з органами державної влади та органами
місцевого самоврядування.
Згідно з проектом, основними критеріями для застосування амністії є:
– незначна суспільна небезпека діянь, що вчинила особа, яка відбуває
покарання;
– об’єктивні фактори (тяжка хвороба, похилий вік тощо), що істотно
знижують небезпечність осіб, яких пропонується звільнити від відбування
покарання;
– значний строк відбутого засудженими особами покарання на момент
проголошення амністії.
Проектом передбачається оголосити амністію та поширити її дію,
насамперед, на ті категорії засуджених, які скоїли злочини невеликої
тяжкості, або є найбільш незахищеними та вразливими у соціальному плані, а
саме: на неповнолітніх; жінок і чоловіків, які мають неповнолітніх дітей,
дітей-інвалідів; вагітних жінок; ветеранів війни, інвалідів першої, другої та
третьої груп; осіб хворих на туберкульоз чи онкологічні захворювання тощо.
Відповідно до проекту питання про застосування амністії вирішується
виключно судом за ініціативою прокурора, органу або установи виконання
покарань, а також за ініціативою підсудного чи засудженого, їхніх захисників
чи законних представників. Проект закону зареєстровано за № 2118
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 9.12).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до
Декрету Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і
сертифікацію”».
Законом внесено до Декрету Кабінету Міністрів України «Про
стандартизацію і сертифікацію» зміни, якими уточнюється сфера його дії, а
також встановлюється, що сертифікація харчової продукції, послуг і систем
управління в державній системі сертифікації є добровільною. Прийняття
закону спрощує доступ вітчизняної продукції на ринки СНД та світові;
реалізує право виробника та споживача на отримання достовірної інформації
про харчовий продукт; підвищує конкурентоспроможність української
продукції.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 3168 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.12).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону
України “Про комітети Верховної Ради України” щодо доступу засобів
масової інформації до засідань комітетів Верховної Ради України».
Верховна Рада внесла до Закону «Про комітети Верховної Ради України»
такі зміни:
1. Частину першу ст. 9 викладено в такій редакції:
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«1. Комітети інформують громадськість про свою діяльність, зокрема,
шляхом оприлюднення плану роботи, розкладу засідань комітетів, прийнятих
комітетами актів, протоколів і стенограм засідань комітетів та слухань у
комітетах. Засідання та інші заходи комітетів, які проводяться відкрито,
мають право відвідувати журналісти, працівники засобів масової інформації,
представники громадських організацій. Для журналістів, працівників засобів
масової інформації, акредитованих при Верховній Раді України додаткова
акредитація для відвідування засідань комітетів не проводиться».
2. Частину другу ст. 44 викладено в такій редакції:
«2. Засідання комітетів проводяться відкрито і гласно, крім випадків,
коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання. На відкритих
засіданнях комітетів присутні на засіданнях особи мають право здійснювати
звукозапис, кіно-, фото- та відеозйомку, трансляцію засідань по радіо і
телебаченню, онлайн-трансляцію в мережі Інтернет та/або інших мережах
передачі даних у спосіб, що не заважає проведенню засідань комітетів.
Про здійснення звукозапису, кіно-, фото- та відеозйомки, трансляції
засідання по радіо і телебаченню, онлайн-трансляції в мережі Інтернет чи
інших мережах передачі даних присутні на засіданні особи повідомляють
перед початком проведення засідання головуючого, який оголошує про це
перед розглядом питань порядку денного засідання.
У разі порушення особами, присутніми на засіданні, порядку проведення
засідання чи перешкоджання проведенню засідання комітету за рішенням
комітету такі особи можуть бути видалені з приміщення, де проводиться
засідання комітету». Відповідний законопроект зареєстровано за № 1228
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 8.12).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо дерегуляції в агропромисловому
комплексі».
Законом скасовується або обмежується дія деяких дозвільних процедур і
вимог у здійсненні господарської діяльності сільськогосподарських
підприємств, а також обмежено повноваження окремих державних органів
щодо функцій державного контролю.
Зокрема, переглянуто окремі обов’язкові процедури та дозволи в
агропромисловому комплексі (у сфері ветеринарії, пестицидів та
агрохімікатів, тваринництва, харчових продуктів, рибного господарства,
природокористування).
Відповідні зміни внесено до Законів України «Про карантин рослин»,
«Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської
діяльності», «Про ветеринарну медицину», «Про племінну справу у
тваринництві», «Про дитяче харчування», «Про рибу, інші водні живі
ресурси та харчову продукцію з них», «Про рибне господарство, промислове
рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про ліцензування видів
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господарської діяльності», «Про пестициди і агрохімікати», «Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Кодексу
України про надра, Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2558а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.12).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону
України “Про гуманітарну допомогу” щодо недопущення затягування
строків
проведення
державного
санітарно-епідеміологічного,
ветеринарно-санітарного,
фітосанітарного,
екологічного
та
радіологічного контролю гуманітарної допомоги».
Законодавчим актом передбачені заходи щодо прискорення проведення
санітарного, ветеринарного, фітосанітарного, радіологічного та екологічного
контролю товарів (предметів) гуманітарної допомоги.
Законом, зокрема, доповнено ст. 5 Закону України «Про гуманітарну
допомогу» частинами шостою та сьомою такого змісту:
«Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної
допомоги зобов’язані:
– у день прийняття рішення про визнання товарів (предметів)
гуманітарною допомогою розмістити його на своєму офіційному веб-сайті,
що є підставою для його використання органами, які здійснюють державний
санітарно-епідеміологічний,
ветеринарно-санітарний,
фітосанітарний,
екологічний та радіологічний контроль товарів (предметів) гуманітарної
допомоги;
– в одноденний строк після прийняття рішення про визнання товарів
(предметів) гуманітарною допомогою направити таке рішення в електронній
формі до органів доходів і зборів та інших державних органів у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
За нерозміщення (несвоєчасне розміщення) рішення про визнання
товарів (предметів) гуманітарною допомогою на офіційному веб-сайті, за
ненаправлення (несвоєчасне направлення) рішення про визнання товарів
(предметів) гуманітарною допомогою до органів доходів і зборів та інших
державних органів посадові особи спеціально уповноважених державних
органів з питань гуманітарної допомоги несуть відповідальність відповідно
до закону». Проект закону зареєстровано за № 1509 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.12).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо приведення законодавства у сфері
насінництва та розсадництва у відповідність з європейськими та
міжнародними нормами і стандартами».
Законодавчим актом удосконалено визначення окремих термінів з
питань насінництва; повноваження органів виконавчої влади у цій сфері
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суспільних відносин; підстави набуття права на виробництво та
використання насіння та садивного матеріалу; вимоги щодо введення в обіг
насіння та садивного матеріалу та порядку проведення їхньої сертифікації.
Законом також уточнено окремі законодавчі приписи з використання
«невизнаного» насіння та садивного матеріалу, порядок здійснення контролю
у цій сфері та притягнення осіб, винних у порушенні відповідного
законодавства, до юридичної відповідальності тощо.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 1460-1 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 8.12).
***
У Верховній Раді відбулося засідання Комітету з питань Регламенту
та організації роботи та семінар на тему: «Ефективний парламент:
міжнародний досвід. Проблемні аспекти та шляхи вдосконалення
діяльності народних депутатів України».
Зі вступними промовами на семінарі виступили П. Пинзеник,
М. Космель, В. Бондаренко, О. Копиленко.
З доповіддю «Ефективний парламент: досвід організації роботи в
німецькому Бундестазі, ряді інших європейських парламентів» виступив
експерт Фонду Фрідріха Науманна за Свободу в Україні М. Ріхтер.
Під час обговорення доповіді було обговорено актуальні питання щодо
проблем депутатської діяльності, у тому числі й питання етики, та шляхи їх
вирішення з урахуванням практики роботи німецького Бундестагу.
Було визнано, що використання досвіду роботи європейських
парламентів буде сприяти в цілому вдосконаленню роботи українського
парламенту в напрямі підвищення його ефективності (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.12).
***
Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує
Верховній Раді включити до порядку денного третьої сесії проект Закону
«Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та
направити до Конституційного суду України для одержання висновку
щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Комітет розглянув поданий Президентом України як невідкладний
законопроект № 3524 на засіданні 9 грудня.
Метою підготовленого Конституційною комісією законопроекту є
удосконалення конституційних основ правосуддя для практичної реалізації
принципу верховенства права і забезпечення кожному права на справедливий
судовий розгляд справи незалежним і безстороннім судом.
На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи прийняття
законопроекту забезпечить системність, повноту, чіткість і несуперечливість
конституційного регулювання суспільних відносин.
Законопроектом пропонується статті 124 – 129, 130, 131, 147 – 148, 149,
151, 153 Основного закону України викласти в новій редакції, доповнити
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Конституцію України новими статтями 129-1, 130-1, 131-1 – 131-2, 148-1,
149-1, 151-1 – 151-2, внести зміни до статей 29, 55, 59, 85, 92, 106, 108, 110,
111, 136, 150, 152, до розділу ХV «Перехідні положення» Основного закону
України та виключити із Конституції України розділ VII «Прокуратура».
Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями законопроекту
передбачено набрання ним чинності через три місяці з дня, наступного за
днем опублікування, крім нової редакції частини шостої статті 124
Конституції України, яка набирає чинності через три роки з дня, наступного
за днем опублікування цього Закону.
На думку Комітету прийняття законопроекту не потребує викликаного
системною єдністю норм Конституції України одночасного внесення змін до
розділу І «Загальні засади», розділу ІІІ «Вибори. Референдум» і розділу ХІІІ
«Внесення змін до Конституції України» Основного закону України.
Комітет вважає, що законопроект відповідає вимогам статті 158
Конституції України.
На час розгляду законопроекту в Україні не введено воєнний чи
надзвичайний стан в порядку, передбаченому Конституцією України.
Члени Комітету, попередньо проаналізувавши законопроект, зауважили,
що у ньому відсутні положення, які в раніше наданих висновках та
прийнятих рішеннях Конституційного суду України визнавалися такими, що
скасовують чи обмежують права та свободи людини і громадянина або
спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної
цілісності України.
На думку Комітету, положення законопроекту викладені повно, чітко,
вони є несуперечливими та дадуть змогу системно регулювати відповідні
суспільні відносини на конституційному рівні. Законопроект не
потребуватиме прийняття до нього пропозицій і поправок, у тому числі
редакційно-уточнювального характеру.
Зважаючи на те, що підготовка Конституційною комісією законопроекту
здійснювалася відкрито із залученням до цієї роботи представників різних
політичних сил, громадськості, вітчизняного та міжнародного експертного
середовища, Комітет вважає, що недоцільно направляти законопроект на
наукову, юридичну чи іншу експертизу до прийняття Верховною Радою
України постанови про звернення до Конституційного суду України.
З огляду на те, що на 104-му пленарному засіданні Європейської комісії
за демократію через право (Венеціанської комісії) ухвалено Остаточний
висновок щодо законопроекту, згідно з яким його визнано таким, що
заслуговує повної підтримки, Комітет вважає, що прийняття запропонованих
у законопроекті змін до Конституції України не призведе до порушення
міжнародних зобов’язань України (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.12).
***
Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує
Верховній Раді прийняти в цілому проект Закону «Про внесення змін до
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Конституції України (щодо децентралізації влади)».
Законопроект № 2217а поданий Президентом України як невідкладний.
Під час засідання Комітету 9 грудня зазначалося, що метою
законопроекту є відхід від централізованої моделі управління в державі,
забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова
ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізація
повною мірою положень Європейської хартії місцевого самоврядування,
принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності
місцевого самоврядування.
Для досягнення поставленої мети законопроектом пропонується внести
зміни до статей 85, 92, 106, 118, 119, 121, 132, 133, 140-144, 150, а також
Перехідних положень Конституції України.
Постановою Верховної Ради України від 16 липня 2015 р. № 622-VIII
законопроект включено до порядку денного другої сесії та направлено до
Конституційного суду України для одержання висновку щодо відповідності
його вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Згідно з Висновком Конституційного суду України від 30 липня 2015 р.
№ 2-в/2015 законопроект відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції
України.
Постановою Верховної Ради України від 31 серпня 2015 р. № 656-VIII
законопроект попередньо схвалено більшістю від конституційного складу
Верховної Ради України.
Згідно з вимогами статті 155 Конституції законопроект про внесення
змін до Конституції України, попередньо схвалений більшістю від
конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим,
якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього
проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної
Ради України.
Зважаючи на викладене Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді
України законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо
децентралізації влади) прийняти остаточно як закон (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.12).
***
Комітет у закордонних справах провів робочу зустріч із делегацією
Міністерства закордонних справ Турецької Республіки.
Українська сторона висловилася за необхідність подальшої
інтенсифікації міжпарламентської співпраці двох країн на політичному,
економічному та гуманітарному рівнях, подякувала турецькій стороні за
підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та висловила
сподівання на більш активну підтримку України турецькими
парламентськими колами, зокрема, у питанні засудження агресії Російської
Федерації проти нашої держави. Народні депутати також детально
проінформували турецьку сторону про стан і перспективи впровадження
внутрішніх реформ у нашій країні, при цьому особливий акцент було
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зроблено на опрацюванні та ухваленні пакету законопроектів, які дають
змогу нашій державі впевнено рухатися євроінтеграційним шляхом. Сторони
також обговорили співпрацю в енергетичному секторі, забезпечення безпеки
в Чорноморському регіоні та питання економічного розвитку згаданих країн.
Представники
Міністерства
закордонних
справ
Туреччини
проінформували присутніх про внутрішньополітичну ситуацію в країні після
проведення дострокових виборів до Великих національних зборів
(парламенту) Туреччини, а також щодо подій, які відбулися у листопаді
поточного року. У цьому зв’язку було зазначено, що країна діяла відповідно
до міжнародного права на самозахист власної територіальної цілісності.
Окрему увагу було приділено анексії Криму та порушенню прав
кримських татар. Представники турецької делегації наголосили на тому, що
Туреччина висловлює серйозне занепокоєння щодо становища кримських
татар у Криму, а також порушення їхніх основоположних прав. Було
підкреслено, що турецьке керівництво постійно наголошує на
неприпустимості порушення цих прав. Підкреслювалося, що Міністерство
закордонних справ Туреччини неодноразово виступало із заявами, в яких
засуджувало утиски кримських татар з боку самопроголошеної влади
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 9.12).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Світ вірить в Україну та чекає успіхів від України. Такими словами
Президент П. Порошенко передав своє враження від виступу у
парламенті віце-президента США Дж. Байдена, відкриваючи на XVI-му
засіданні Національної ради реформ обговорення податкової реформи.
«Це був не тільки адресований назовні меседж про потужну підтримку
нашим стратегічним партнером України в дуже важкій ситуації. Це був не
лише меседж щодо підтримки мінських домовленостей і обов’язковості
виконання кожного їх пункту не лише Російською Федерацією, за
невиконання яких наші стратегічні партнери Сполучені Штати Америки
разом з Європейським Союзом наполегливо працюють над продовженням
санкцій проти агресора. Але й меседж щодо необхідності імплементації всіх
пунктів мінських угод Україною. Мені дуже важливо, щоб це почули і
народні депутати, і громадськість. Це був меседж про необхідність боротьби
з корупцією, і вона має полягати не лише в створенні інституціональних
структур, а в тому, чого чекає він нас Український народ і чекає весь світ, –
результативності, і я би дуже хотів, щоб це почули всі, кого це стосується», –
наголосив П. Порошенко.
Також, за словами глави держави, це був меседж про необхідність
проведення конституційних реформ щодо судової гілки влади,
децентралізації, дерегуляції, кроків по покращенню інвестиційного клімату,
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дуже важливої реформи охорони здоров’я. Президент наголосив на тому, що
всі ці реформи продемонструють, що Україна має бути переможцем.
«Ми маємо бути країною, яка в цих умовах дуже жорсткої кризи
продемонструє позитивні зміни», – заявив Президент.
Глава держави наголосив, що це був дуже важливий виступ. «Я дуже
хотів би, щоб усі, в тому числі народні депутати, послухавши промову, не
пішли з цієї зали, а, навпаки, проголосували ратифікацію угоди зі Світовим
банком, яка дає нам можливість отримати відповідні кошти на фінансування
реформ, проголосували закони, якими ми маємо довести виконання всіх
наших зобов’язань щодо безвізового режиму з ЄС», – сказав Президент.
При цьому глава держави зазначив, що останні його зустрічі з
керівництвом Євросоюзу, останні зустрічі Прем’єр-міністра показали – ми
можемо констатувати значний прогрес у виконання плану дій щодо
безвізового режиму щодо України, хоча й багато хто в це не вірив.
«Перемогти ми зможемо лише тоді, коли ми будемо оптимістами, і будемо
вірити у перемогу», – заявив П. Порошенко.
Глава держави висловив впевненість у тому, що 8 грудня, за підсумками
Нацради реформ, буде знайдено компроміс у питанні податкової реформи.
«Так, має бути дискусія. Так, ми маємо знаходити аргументи і відстоювати
власну точку зору. Але ми маємо знайти мужність і мудрість виступити
єдиною командою для того, щоб нові зміни до законодавства у частині
податкової реформи були не лише спрямовані на забезпечення прозорості,
підвищення довіри, боротьбу з корупцією, але й забезпечення фінансування
видатків державного бюджету, в першу чергу – забезпечення оборонного
бюджету, який дозволить нам зупинити агресора і дофінансувати Збройні
сили України та інші силові підрозділи, які забезпечують національну
безпеку нашої держави», – сказав Президент (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 8.12).
***
Президент України П. Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів
ряду іноземних країн: Швейцарської Конфедерації – Г. Шойрера,
Республіки Молдова – Р. Болбочана, Албанії – Ш. Курети, Ірландії –
Ч. Шихана, Республіки Чилі – А. Кастельбланко, Східної Республіки
Уругвай – П.-Е. Шейнер-Корреа.
Основну увагу під час зустрічі з новопризначеним послом Швейцарії в
Україні Президент України приділив обговоренню подальших двосторонніх
контактів на найвищому рівні та налагодженню взаємодії двох країн у рамках
Організації з питань безпеки та співробітництва в Європі у контексті
врегулювання ситуації на Донбасі та захисту прав громадян України в
окупованому Криму та Севастополі. Глава держави подякував уряду
Швейцарії за гуманітарну, технічну та фінансову допомогу, що надається
Україні, а також закликав до активізації двосторонньої співпраці у
торговельно-економічній та інвестиційній сферах.
31

У свою чергу, Г. Шойрер заявив про готовність його країни збільшити
вдвічі обсяг гуманітарної та технічної допомоги Україні на період
2015–2018 рр. Він також зазначив, що залишається пріоритетом активна
участь Швейцарії у Моніторинговій місії ОБСЄ на Донбасі, і
16 представників його країни в складі цієї місії продовжуватимуть активно
працювати задля мирного врегулювання ситуації.
Під час бесіди з послом Республіки Молдова в Україні Президент
висловив сподівання на якнайшвидшу стабілізацію політичної ситуації та
формування нового молдавського уряду. Були обговорені окремі аспекти
придністровського врегулювання та роль України й Молдови в забезпеченні
регіональної безпеки, зокрема в питанні виведення російських військ з
території України та Молдови. Відзначалась важливість координації зусиль
на євроінтеграційному напрямі, у тому числі у контексті імплементації угод
про асоціацію з ЄС.
Обговорюючи з послом Республіки Албанія в Україні (за сумісництвом)
пані Шпреси Курети питання європейської інтеграції, Президент України
відзначив схожість пріоритетів у зовнішній політиці у цій сфері двох країн.
Глава держави наголосив на тому, що ідея європейської інтеграції нині
об’єднала Україну, та висловив зацікавленість у досвіді Албанії на її шляху
до членства у ЄС. «Розвиток економічного потенціалу, включно з
підписанням договору про зону вільної торгівлі між Албанією та Україною,
може бути гарною відповіддю на глобальні виклики, які постали перед
нами», – сказав Президент.
Під час бесіди з послом Ірландії в Україні (за сумісництвом) Президент
П. Порошенко відзначив послідовну підтримку, яку Україна відчуває з боку
Ірландії в питанні захисту територіальної цілісності та реалізації Угоди про
асоціацію з Євросоюзом. Президент наголосив на необхідності єдності
Європейського Союзу та солідарності всього світу у підтримці України.
Глава Української держави також закликав ірландських інвесторів звернути
свою увагу на той потенціал, який відкривається в Україні з початком
функціонування Зони вільної торгівлі з ЄС.
Під час розмови з новопризначеним послом Східної Республіки Уругвай
в Україні (за сумісництвом) П. Порошенко подякував уругвайському урядові
за підтримку України на виборах до складу непостійних членів РБ ООН на
період 2016–2017 рр. «Майбутнє головування Уругваю в Раді Безпеки ООН
буде чудовою нагодою стабілізувати глобальну безпеку та скоординувати
наші спільні дії», – наголосив Президент. Глава держави передав запрошення
президенту Уругваю Т. Васкесу відвідати Україну з візитом у 2016 р. Глава
дипломатичної місії Уругваю висловив готовність уругвайської сторони до
активізації двосторонніх політичних та економічних відносин з Україною.
Обговорюючи з послом Республіки Чилі в Україні (за сумісництвом)
перспективи розвитку українсько-чилійських відносин, глава Української
держави відзначив зацікавленість України в посиленні торговельноекономічної співпраці з країнами Латинської Америки у сфері сільського
господарства, транспорту й енергетики та в авіаційно-космічній галузі.
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П. Порошенко подякував чилійській стороні за підтримку в Раді Безпеки
ООН. Було домовлено про підписання ближчим часом двостороннього
Договору про дружбу та співробітництво, роботу над яким уже завершено
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 9.12).
***
Президент П. Порошенко підписав три укази, пов’язані з розвитком
Національної поліції України.
Ураховуючи значення та роль Національної поліції України у виконанні
завдань із охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтриманні
публічної безпеки і порядку, глава держави установив в Україні нове свято
— День Національної поліції України.
Починаючи з 2016 р., це свято буде відзначатися 4 серпня — у день
підписання Президентом Закону України «Про Національну поліцію». При
цьому, День міліції більше в Україні відзначитися не буде.
Крім цього, Президент підписав Указ «Про символіку Національної
поліції України», яким затвердив емблему, прапор Національної поліції
України та порядок їх використання.
Емблемою Національної поліції України є срібна (біла) восьмикутна
промениста зірка, у центрі якої розміщено зображення малого Державного
Герба України.
Прапором Національної поліції України є прямокутне полотнище темносинього кольору, у центрі якого розміщено емблему Національної поліції
України. Крім цього, цим Указом затверджено зразок службового прапора
територіального органу, науково-дослідницької установи Національної
поліції України.
Також глава держави підписав Указ «Про перелік посад, які можуть
бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та
організаціях», з чітким переліком посад у центральному апараті і
структурних підрозділах Міністерства внутрішніх справ та установах і
організаціях, що належать до сфери управління МВС (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 10.12).
***
Президент підписав Закон про Нацагентство з питань розшуку
активів, одержаних від корупційних та інших злочинів.
Законом передбачений механізм розшуку активів, які підлягають
арешту, їхнього повернення та управління арештованими активами, а також
визначення правових засад організації та діяльності окремого незалежного
органу, відповідального за провадження такої діяльності.
Згідно із Законом, утворено Національне агентство України з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів – компактний, висококваліфікований орган із широкими
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повноваженнями, високими гарантіями незалежності та, водночас, із
достатньою кількістю контрольних механізмів з боку фахівців і
громадськості, спеціально уповноважений на виявлення, розшук та
управління кримінальними активами.
Одним із ключових принципів заснування та діяльності такого органу є
гарантії його незалежності.
Основними завданнями Національного агентства, зокрема, будуть
проведення аналізу статистичних даних, результатів досліджень та іншої
інформації стосовно виявлення, розшуку та управління активами; здійснення
заходів із виявлення, розшуку, оцінки активів, за зверненням слідчого,
прокурора, суду (слідчого судді); ведення Єдиного державного реєстру
активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.
Також Агентство братиме участь у забезпеченні представництва прав та
інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах,
пов’язаних із поверненням активів, одержаних від корупційних та інших
злочинів, до України.
З метою забезпечення реалізації цих завдань Національному агентству
надано широкі права.
Контроль за діяльністю Національного агентства здійснюватиметься
через механізми громадської ради, комісії зовнішнього контролю (за
аналогією із оцінкою діяльності Національного антикорупційного бюро
України) та щорічного оприлюднення детального звіту про роботу Агентства
у звітному році.
Національне агентство повинно бути створене та розпочати свою роботу
протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.
Необхідність створення агентства із повернення активів є одним із
основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації візового
режиму з ЄС.
Прийняття Україною європейських правил щодо ефективного розшуку,
менеджменту арештованих активів та їхньої конфіскації дасть можливість
забезпечити ефективну співпрацю з європейськими органами кримінальної
юстиції та повернути до України виведені у злочинний спосіб активи.
Законом внесено зміни до законодавства щодо удосконалення режиму
спеціальної конфіскації, зокрема імплементації Директиви ЄС від 3 квітня
2014 р. 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності
та доходів від неї в ЄС, усунення розбіжностей у Кримінальному кодексі
України щодо застосування спеціальної конфіскації, повернення в Україну
активів, які є предметом злочинної діяльності або набуті внаслідок такої
діяльності.
Цей закон був прийнятий Верховною Радою України 10 листопада 2015
р.
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 9.12).
***
Президент України підписав Закон № 769-VIII «Про внесення змін до
34

Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань
накладення арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при
його застосуванні».
Закон удосконалює можливості практичного застосування положень
КПК щодо відшкодування шкоди, завданої злочинними діями підозрюваного,
обвинуваченого, унеможливлює недобросовісне використання наявних
законодавчих механізмів для уникнення конфіскації майна, спеціальної
конфіскації або відшкодування завданої шкоди, у т. ч. у разі задоволення
цивільного позову, забезпечує застосування заходів кримінально-правового
характеру до юридичної особи, а також підвищує ефективність проведення
спеціального досудового розслідування.
Закон надає можливість накласти арешт на майно будь-яких осіб, якщо
воно може бути використане як доказ у кримінальному провадженні, або
щодо нього може бути застосована спеціальна конфіскація.
Також документ дає змогу забезпечити відшкодування шкоди, завданої
кримінальним правопорушенням, а також стягнути в дохід держави
неправомірну вигоду, яка отримана або могла бути отримана юридичною
особою.
Уніфіковано перелік об’єктів, на які може бути накладено арешт.
Закон № 769-VIII прийнятий Верховною Радою України 10 листопада
2015 р. (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 9.12).
***
Президент П. Порошенко призначив нового постійного представника
України при Організації Об’єднаних Націй. Ним став В. Єльченко.
Відповідний Указ глава держави підписав 9 грудня.
Коментуючи це дипломатичне призначення, міністр закордонних справ
України П. Клімкін привітав нового представника України: «Я буду радий
вже незабаром бачити В. Єльченка на чолі постійного представництва
України при ООН. Усі разом ми працюватимемо в інтересах України», –
наголосив міністр.
Говорячи про завдання, які стоять перед новим постійним
представником, П. Клімкін підкреслив: «Ефективна робота у складі Ради
безпеки ООН – це наша нова вершина. Для того, щоб її підкорити, ми вже
зараз надаємо нашій місії у Нью-Йорку нової динаміки. Добре, що Україні
пощастило мати когорту професіоналів, які добре розуміють ООН і вміють
на всіх рівнях ефективно спрямовувати її роботу в інтересах нашої держави»,
– зазначив він у коментарі.
На переконання міністра, одним з таких профі і є В. Єльченко. «Це
людина, яка знає ООН як свої п’ять пальців, користується там високим
авторитетом і має унікальний досвід представлення України в Радбезі під час
нашого членства в цьому органі у 2000–2001 рр.», – додав він.
На думку П. Клімкіна, важливим і корисним на новій посаді стане і
досвід роботи В. Єльченка послом України в Росії. «Він прекрасно
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розуміється на особливостях російської дипломатії. Переконаний, що цей
його досвід буде безцінним на майданчику ООН, де йому доведеться
відстоювати інтереси України, сидячи за одним столом з представником
держави-агресора», – підкреслив міністр закордонних справ.
На цій посаді В. Єльченко змінив Ю. Сергеєва, який був представником
України при ООН з 2007 р. (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 9.12).
***
«Сполучені Штати Америки є не просто партнером – є другом
українського народу. США не просто на словах, а на ділі борються за
цінності та допомагають тим, хто бореться за свої цінності», –
наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк по завершенні зустрічі з віцепрезидентом США Дж. Байденом, який перебував у Києві з робочим візитом.
Глава уряду підкреслив, що доля України «знаходиться в першу чергу в
руках українців»: «Українці два роки тому довели, що вони можуть боротися
за свою свободу, і вони вибороли цю свободу. І зараз уся повнота
відповідальності за те, щоби країна змінилась, лежить у першу чергу на
політичних лідерах України: Президентові, парламенті, уряді та на
персонально Прем’єр-міністрові».
«Ми чітко усвідомлюємо свою відповідальність за майбутнє країни», –
наголосив він.
А. Яценюк наголосив на важливості допомоги США для України. Він
висловив вдячність віце-президентові Дж. Байдену: «Хочу ще раз вам
подякувати від імені українського уряду за ту допомогу, за ту підтримку і
чітку й сильну позицію американського народу та американської
адміністрації по відношенню до народу України. Ви продемонстрували на
весь світ, що ви не просто на словах, а на ділі боретесь за цінності та
допомагаєте тим, хто бореться за свої цінності».
«Ми можемо отримувати підтримку тільки тоді, коли ми самі себе
підтримуємо і коли ми демонструємо прогрес, – підкреслив глава уряду:
Дуже було багато зроблено. Але те, що зроблено, вже в минулому. Зараз
треба говорити виключно про майбутнє».
Він зазначив, що під час зустрічі з Дж. Байденом вони обговорили «усі
основні питання, які необхідно зробити в Україні в найкоротший період
часу»: «Позиція американської адміністрації повністю сходиться з позицією
українського уряду. Реальна, а не на словах, боротьба з корупцією. І саме для
цього було створено ряд незалежних органів по боротьбі з корупцією».
«Ми цінуємо підтримку американського уряду в тому, щоби навчати
українських антикорупційних детективів, щоби нові органи робили свою
роботу», – додав він.
У плані подальших дій уряду, наголосив А. Яценюк, – насамперед
дерегуляція та зменшення впливу влади на економічні процеси, реформа
української податкової системи та Державної фіскальної служби, боротьба з
корупцією на митниці, прозора приватизація, запровадження нових
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стандартів управління державними компаніями.
Глава уряду нагадав про приклад ефективної співпраці України та США
в питанні реформи системи управління держкомпаніями: «Американська
адміністрація разом з EBRD, спільно з українським урядом розробили статут
Національної акціонерної компанії ―Нафтогаз‖. Уперше в історії України
запроваджуються незалежні директори в одній з найбільших енергетичних
компаній. І це повинно відбуватися у всіх інших державних компаніях».
Запровадження прозорої приватизації А. Яценюк назвав одним із
основних шляхів, як залучити американських інвесторів: «Після низки
зустрічей з адміністрацією США та останнього візиту (міністра торгівлі
США) П. Прітцкер ми робимо все для того, щоби американські інвестиції
прийшли в Україну» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
7.12).
***
Відповідно до Нової політики МВФ, якщо Росія і надалі буде
відмовлятися реструктуризовувати борг України, це не є перешкодою для
Міжнародного валютного фонду щодо продовження програми співпраці з
Україною, - наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні
уряду у середу, 9 грудня.
А. Яценюк нагадав, що Міжнародний валютний фонд змінив свою
політику щодо відносин МВФ з іншими країнами, в тому числі з Україною:
«Відповідно до цієї політики, в тому випадку, якщо Росія і надалі буде
відмовлятися реструктуризовувати борг на тих самих умовах, на яких
реструктуризували інші кредитори, то це не є перешкодою для
Міжнародного валютного фонду щодо продовження програми співпраці з
Україною в тому числі».
Він підкреслив, що позиція України «була і залишається незмінною»:
«Ми
запропонували
всім
міжнародним
кредиторам
провести
реструктуризацію. Всі адекватні міжнародні кредитори прийняли
пропозицію України. Наша пропозиція до інших, які не прийняли наш план
реструктуризації, залишається на столі».
«Росія не може і не отримає інших умов реструктуризації, ніж отримали
інші кредитори. Тому, якщо Росія готова прийняти умови реструктуризації,
будь ласка. Якщо Росія подає в суд на Україну - ми готові судитися з Росією,
ми в повному озброєнні», - наголосив А. Яценюк.
Глава уряду також підкреслив, що сьогодні Російська Федерація
«прийняла рішення щодо фактично відмови від виконання рішень
Європейського суду з прав людини»: «Таке рішення має чітку мотивацію.
Україна подала декілька позовів проти Російської Федерації до
Європейського суду з прав людини за незаконну анексію Криму і на
відшкодування трильйонних збитків від незаконної анексії Криму. РФ
усвідомлює, що вона програє цей суд. Але це не зупинить нас від виконання
судового рішення Європейського суду з прав людини в інших юрисдикціях і
в інших країнах» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 9.12).
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***
«Очікую від парламенту не просто розуміння і не просто єдності, а
відповідальності. Відповідальності в прийнятті бюджету і продовженні
програми з Міжнародним валютним фондом, тому що це безпосередній
вплив на курс національної грошової одиниці», - підкреслив Прем’єрміністр України А. Яценюк на засіданні Ради з просування експорту в четвер,
10 грудня.
А. Яценюк підкреслив, що для валютно-курсової стабільності необхідно,
аби «український політичний істеблішмент ніс відповідальність за долю
країни»: «Треба голосувати за збалансований бюджет, треба підтримувати
програму з реформування української економіки, яку взяла на себе
українська влада і яка підтримується МВФ».
Глава уряду нагадав, що уряд збільшив золотовалютні резерви із 6 до 13
млрд дол. На рахунках в Державному казначействі було 108 тис. грн, «а зараз
ми вже дійшли майже до 100 мільярдів гривень» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 10.12).
***
«Разом із міністром фінансів і головою Державної фіскальної
служби ми працюємо над тим, щоб до кінця року максимально збільшити
суму відшкодування і погасити борги з відшкодування ПДВ», - наголосив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні Ради з просування експорту
в четвер, 10 грудня.
Глава уряду зазначив, що динаміка з відшкодування ПДВ уже «стала
краща, ніж декілька років тому». Заборгованість із відшкодування знизилася
з 22 млрд грн до 15 - на 7 млрд грн.
А. Яценюк також зазначив, що загальний обсяг переплати компаніями
до бюджету становить близько 24 млрд грн: «Ми шукаємо шлях із нашими
західними партнерами, в першу чергу МВФ, яким чином розрахуватися по
цій заборгованості держави перед кожною з компаній».
Він зазначив, що уряд зробив серйозні кроки в частині адміністрування
податку на додану вартість: «Проти системи адміністрування був великий
крик в стінах українського парламенту. Надто багато компаній, які мають до
сьогоднішнього дня присутність в українському політикумі, виступали проти
системи адміністрування ПДВ. Тому що це була схема, як витягувати з
державного бюджету мільярди коштів».
Проте після цих кроків уряду, підкреслив він, «від місяця до місяця йде
плюс по збору податку на додану вартість».
«Тепер повинна бути дзеркальна історія у відшкодуванні. Як ми чесно і
прозоро збираємо ПДВ, тепер так само треба чесно і прозоро віддавати», підкреслив глава уряду.
Він також підкреслив, що уряд затвердив програму реформування
Державної фіскальної служби: «Вона полягає не просто в арифметичній
ліквідації 30% посад в Державній фіскальній службі, що вже зараз робиться. І
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не просто в тому, що ми провели реорганізацію низки регіональних структур
ДФС. Ключове питання – це адміністрування».
Глава уряду наголосив, що спрощення адміністрування податків
передбачене у проекті нового Податкового кодексу (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 10.12).
***
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у 2016 р.
планує залучити 5 млрд дол. прямих іноземних інвестицій. Про це заявив
міністр економічного розвитку і торгівлі А. Абромавичус 9 грудня під час
публічного звіту членів уряду економічного блоку щодо виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України.
«Ми очікуємо і ставимо собі за мету, щоб прийшли в нашу країну, як
мінімум, три особливо крупних іноземних інвестори та створили разом з
нами свою історію успіху. Усього ставимо завдання залучити наступного
року в нашу країну 5 млрд дол. прямих іноземних інвестицій», – сказав
міністр.
А. Абромавичус також наголосив, що з 1 січня 2016 р. «на повну
потужність запрацює зона вільної торгівлі з ЄС», що сприятиме розвитку
експорту, а також залученню інвестицій. «Це історична віха для нашої країни
та нашої економіки, яка відкриває великі можливості як для експорту, так і
залучення інвестицій», – сказав він.
Крім того, за його словами, наступного року планується створення
восьми торгових представництв України за кордоном, що сприятиме
підтримці вітчизняних експортерів.
Міністр також повідомив, що серед планів Міністерства на 2016 р. –
забезпечення входження України в ТОП-50 рейтингу легкості ведення
бізнесу від Світового банку Doing Business. «Наступного року обов’язково
ввійдемо в ТОП-50 найкращих країн, що стосується легкості ведення бізнесу
Doing Business. І за нашими планами ще через рік – у двадцятку», – сказав А.
Абромавичус, додавши, що Міністерство розробило дорожню карту на
наступний рік, яка передбачає 27 кроків, щоб опинитися на 46 місці Doing
Business (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 9.12).
***
Міністерство фінансів України вітає згоду кредиторів на обмін
єврооблігацій міста Києва, термін сплати за якими настає у 2016 р., у
обсязі 300 млн дол. на нові державні цінні папери та закликає всіх
власників єврооблігацій у обсязі 250 млн дол., термін сплати за якими
настав у 2015 р., погодитися на обмін до завершення терміну дії
пропозиції.
Рішення власників єврооблігацій від 8 грудня 2015 р. щодо обміну
єврооблігацій міста Києва в обсязі 300 млн дол., термін сплати за якими
настає у 2016 р., на нові державні цінні папери – це важливий крок до
стабілізації бюджету столиці та загальної реструктуризації зовнішнього
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боргу України відповідно до цілей, встановлених Програмою розширеного
фінансування МВФ.
Міністерство нагадує всім власникам єврооблігацій м. Київ в обсязі 250
млн дол., термін сплати за якими настав у 2015 р., що можливість обміну цих
боргових зобов’язань (після списання їхньої номінальної вартості на 25 %) на
ОЗДП та державні деривативи передбачена лише Законом України «Про
Державний бюджет України на 2015 рік».
Міністерство фінансів закликає всіх власників єврооблігацій, термін
сплати за якими настав у 2015 р., скористатися цією нагодою до завершення
терміну дії пропозиції (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. –
9.12).

ПОЛІТИКА
Украина на 97 % выполнила требования Евросоюза по безвизовому
режиму. Об этом пишет издание Euobserver со ссылкой на источники в ЕС.
По данным СМИ, Украине удалось запустить антикоррупционную
прокуратуру, Антикоррупционное бюро, начало работать Агентство по
предотвращению коррупции, а также были приняты два закона, касающиеся
конфискации
имущества,
приобретенного
преступным
путем
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3599929-ukrayna-na-97-vypolnylabezvyzovye-trebovanyia-es-smy).
Несмотря на то, что до середины декабря «физически невозможно»
завершить План либерализации, Еврокомиссия готова предоставить Украине
положительную рекомендацию.
«Наша рекомендация не будет отрицательной из-за стараний
украинской общественности. Люди за последние полгода сделали очень
много – имеется ввиду проведение общественных акций, а также активная
общественная позиция граждан к парламенту принять необходимые законы»,
– отметил представитель ЕС.
Еще один источник издания отметил, что визовая стена может упасть «в
любой момент 2016 г.», если «дела пойдут позитивно» (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 8.12).
***
Европейский Союз планирует в скором времени отменить визовый
режим для граждан Украины и Грузии. Об этом пишет немецкая газета Die
Welt в среду, 9 декабря. Для обеих этих стран разрешение на въезд в страны
ЕС без виз начнет действовать с середины 2016 г., сообщает издание со
ссылкой на осведомленные дипломатические круги в Брюсселе
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3600494-es-otmenyt-vyzy-dliaukrayny-v-2016-hodu-smy).
По их информации, 15 декабря Еврокомиссия должна представить отчет,
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в котором будет положительно оценен ход выполнения Киевом и Тбилиси
условий для отмены виз.
Такая оценка ЕК станет предпосылкой для согласия стран-членов ЕС на
отмену виз для граждан Грузии и Украины, пишет Die Welt.
Вместе с тем отмечается, что Киеву, по мнению Брюсселя, надо будет до
весны 2016 г. улучшить работу в некоторых сферах, в частности, по борьбе с
коррупцией.
Газета уточняет, что отмена визового режима для украинцев и грузин
подразумевает разрешение на пребывание в Евросоюзе на протяжении трех
месяцев в течение полугода. При этом работать в одной из стран ЕС будет
запрещено (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 9.12).
***
Украина в рамках Контактной группы настаивает на обмене
пленными до Нового года.
Представители Украины во время заседания Трехсторонней контактной
группы в Минске 8 декабря заявили о приоритетности вопроса обмена
заложниками и незаконно удерживаемыми лицами до Нового года. Как
информирует пресс-секретарь представителя Украины в Контактной группе,
второго президента Украины Л. Кучмы Д. Олифер, спецдоклады по этой теме
будут озвучены 22 декабря.
«Украинская сторона настаивает: в преддверии Рождества и Нового года
приоритетом должен стать обмен заложниками и незаконно удерживаемыми
лицами. С этой целью на заседании Трехсторонней контактной группы,
которое пройдет 22 декабря, будут заслушаны специальные доклады
представителей гуманитарной подгруппы», – написала она на странице в
Facebook во вторник вечером.
Д. Олифер сообщила, что участники Контактной группы согласовали
предложение рабочей подгруппы по безопасности касательно того, на каких
участках вдоль линии соприкосновения будет в первую очередь проведено
разминирование, с учѐтом их инфраструктурной и гуманитарной значимости.
«Представители СММ ОБСЕ должны получить доступ ко всей
территории Донбасса, в том числе и к неподконтрольной Украине части
украинско-российской границы. Представители отдельных районов
Донецкой и Луганской областей должны обеспечить доступ эксперта и
Международного Комитета Красного Креста к заключенным, которые
находятся в местах лишения свободы на неподконтрольной Украине части
Донбасса», – сообщила она по итогам заседания.
15 ноября народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко,
уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта на
Донбассе И. Геращенко заявила, что в плену у боевиков находятся
142 заложника (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 8.12).
***
Во вторник в Минске политическая подгруппа Контактной группы
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по Украине не достигла прогресса по проведения местных выборов на
территориях подконтрольных так называемых Донецкой и Луганской
народных республик. Об этом после завершения встречи сообщил
специальный представитель ОБСЕ М. Сайдик. По его словам, сегодня
политическая подгруппа сконцентрировалась на проекте закона об условиях
проведения выборов на Донбассе, однако договориться не удалось. М.
Сайдик также напомнил, что согласно решениям парижского саммита
«нормандской четверки» вопрос должен быть решен именно через консенсус.
Подгруппа продолжит работу 10 декабря, отметил представитель ОБСЕ.
Напомним, специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней
контактной группе по Украине М. Сайдик отметил, что стороны конфликта в
Украине должны достичь соглашения по освобождению пленных до Нового
года (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015. – 9.12).
***
Число погибших на Донбассе превысило 9 тыс. – ООН.
В течение последних 20 месяцев на охваченных конфликтом восточных
территориях Украины погибли около 9,1 тыс. человек, сообщает Reuters со
ссылкой
на
опубликованный
в
среду
доклад
ООН
(http://korrespondent.net/ukraine/3600588-chyslo-pohybshykh-na-donbasseprevysylo-9-tysiach-oon).
В сравнении с данными ООН, озвученными 8 сентября текущего года,
когда сообщалось о почти 8 тыс. погибших, это указывает на рост количества
жертв конфликта более чем в одну тысячу только за последние три месяца.
«Начиная с середины апреля прошлого года общее число погибших
достигло как минимум 9098 человек, 20 732 получили ранения. В итоговые
цифры включены гражданские лица, (представители. – Ред.) украинских
вооруженных сил и вооруженных формирований», – говорится в докладе
ООН.
Согласно последним данным ООН, в период с середины августа до
середины ноября 47 мирных жителей погибли и 131 получили ранения.
Со стороны России продолжают проникать оружие и бойцы в
подконтрольные сепаратистам части украинских территории на Востоке
страны. Убийства, пытки и беззаконие по-прежнему господствуют в
«спорном» регионе, говорится в докладе офиса Верховного комиссара ООН
по правам человека (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
9.12).
***
ООН упрекает Киев в безнаказанности СБУ за пытки.
Усилия правительства Украины по защите территориальной целостности
страны и восстановлению закона и порядка в зоне конфликта на Донбассе попрежнему сопровождаются сообщениями о насильственных исчезновениях и
пытках, говорится в опубликованном в среду докладе ООН по ситуации в
Украине (http://korrespondent.net/world/worldabus/3600650-oon-uprekaet-kyev42

v-beznakazannosty-sbu-za-pytky).
Также подозреваемые в посягательстве на территориальную
целостность, в терроризме или обвиняемые в том, что являются
сторонниками самопровозглашенных ДНР и ЛНР, сталкиваются с жестоким
обращением, незаконно лишаются свободы и помещаются под стражу с
лишением права на связь с внешним миром, говорится в докладе офиса
Верховного комиссара ООН по правам человека.
«Подразделения Службы безопасности Украины, похоже, имеют
высокую степень безнаказанности, с редкими (случаями. – Ред.)
расследования сообщений, связанных с ними», – сказано в докладе
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 9.12).
***
После запуска энергомоста из Кубани Крым будет питаться только
российским электричеством.
Президент России В. Путин поручил разорвать все контракты на
поставку электроэнергии из Украины после запуска энергомоста из
Краснодарского края в Крым на полную мощность, сообщает РИА Новости.
«На момент полного запуска энергомоста из Кубани в Крым у РФ не
должно быть действующих контрактов с Украиной на поставку
электроэнергии»,
–
заявил
В.
Путин
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/world/russia/3600756-putyn-poruchyl-otkluichyt-krymot-ukraynskoho-sveta). – 2015. – 9.12).
***
Замгенпрокурора
Украины,
прокурор
Одесской
области
Д. Сакварелидзе опроверг информацию о том, что Генпрокуратура
подозревает Премьер-министра А. Яценюка в причастности к хищению
в Одесском припортовом заводе (ОПЗ). Об этом Д. Сакварелидзе сообщил в
своем Facebook.
«Я действительно беседовал с журналистом The Times и сказал ему, что
в результате обыска (на Одесском припортовом заводе. – Ред.) были изъяты
документы, которые связаны с конкретными решениями Кабмина в
отношении ОПЗ... Я, как прокурор, на этапе следствия не имею права
обвинять в коррупционной деятельности кого бы то ни было. Обвинение
должно носить форму как минимум объявления о подозрении.
Соответственно, в нашей беседе я не мог назвать имя А. Яценюка как
участника коррупционной махинации на 90 млн дол.», – отметил
Д. Сакварелидзе.
Ранее сообщалось, что издание The Times со ссылкой на якобы
заявление заместителя генпрокурора и прокурора Одесской области
Д. Сакварелидзе, написало, что Генпрокуратура подозревает Премьерминистра А. Яценюка в причастности к хищению прибыли Одесского
припортового завода по коррупционной схеме на сумму 90 млн дол. в год.
Доказательства причастности А. Яценюка к этой схеме якобы были
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обнаружены во время рейда на завод. У А. Яценюка опровергли все
обвинения, заявив, что они не имеют ничего общего с реальностью
(Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 8.12).
***
Украинцы симпатизируют лишь четырем партиям – опрос.
В следующий парламент проходят всего четыре политические силы. Об
этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных исследований
«София»,
информируют
Українські
Новини
(http://korrespondent.net/ukraine/3601103-ukrayntsy-sympatyzyruuit-lyshchetyrem-partyiam-opros).
Респондентов просили ответить, за кого бы они проголосовали, если бы
в ближайшее воскресенье проходили выборы в парламент. Так, 5% барьер
преодолевают «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (12,2%),
«Оппозиционный
блок»
(9,7%),
«Всеукраинское
объединение
«Батькивщина» (9,5%) и «Объединение «Самопомощь» (8,6%).
Не поддержали бы ни одну партию 6,3% опрошенных, 18,5% не
принимали бы участия в голосовании и 12,8% затруднились с выбором.
Рейтинги лидеров партий соответствуют уровню симпатий к
возглавляемым ими политическим силам. Четверка политических лидеров,
которые пользуются наибольшей популярностью у граждан Украины,
выглядит так: П. Порошенко (13,8%), Ю. Бойко (8,9%), Ю. Тимошенко
(8,6%) и А. Садовый (5,3%). Другие политические лидеры набирают менее
5% в случае проведения в ближайшее время президентских выборов.
Против всех проголосовало бы 8,5% респондентов, 16,7% затруднились
ответить и 19% не приняли бы участия в голосовании.
Опрос проводился с 26 ноября по 1 декабря во всех областях (за
исключением аннексированного Россией Крыма и оккупированных
территорий Донецкой и Луганской областей). Было опрошено 2 001
респондентов старше 18 лет, статистическая погрешность не превышает 2%
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 10.12).

ЕКОНОМІКА
В ЕС предложили России списать часть долга Украины.
Глава представительства Европейского Союза в Москве В. Ушацкас
выразил надежду, что Россия спишет 20 % долга Украины, как это уже
сделали ЕС и США. Об этом он сказал в эфире радиостанции Вести-FM
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3600917-v-es-predlozhyly-rossyy-spysatchast-dolha-ukrayny).
«Мы надеемся, что Россия продемонстрирует добрую волю и поддержит
нашего общего соседа», – заявил В. Ушацкас. Он отметил, что «по долгам
нужно платить», но, «будучи хорошими друзьями», долги нужно списывать.
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«И я думаю, что было бы проявлением доброй воли со стороны России пойти
по тому же пути, что и ЕС, и США», – отметил В. Ушацкас.
Ранее глава правительства РФ Д. Медведев заявил, что Россия не будет
мириться с невозвратом долга Украины в 3 млрд долл. и будет добиваться
дефолта
по
всем
обязательствам
Киева
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 9.12).
***
Банківські асоціації до 23 грудня 2015 р. сформують єдиний підхід до
формування механізму, кількісного та якісного складу органу, який
займатиметься питаннями додаткової оцінки ділової репутації
колишніх банкірів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
За даними центрального банку, станом на сьогодні, понад 800 осіб
позбавлені можливості бути керівниками банків, із них близько 620 осіб – на
три роки та 180 осіб – на десять років. Водночас наразі відсутній механізм
визначення ділової репутації особи всупереч формальній ознаці, зважаючи на
конкретні обставини або факти. Регулятор планує дати змогу Комітету з
питань нагляду у разі відсутності у фізичної особи (крім власника істотної
участі в банку) бездоганної ділової репутації визначати її відповідність при
отриманні клопотання від спеціально утвореного банківською спільнотою
єдиного колегіального органу.
Нагадаємо, раніше було опубліковано проект змін до Постанови
Правління Національного банку № 306 від 8 вересня 2011 р., згідно з яким
планується вдосконалення порядку реєстрації та ліцензування банків,
зокрема спрощення процедур оформлення документів для керівників і
учасників банків та уточнення вимог щодо їхньої бездоганної ділової
репутації.
Як повідомляв УНН, 8 грудня 2015 р., на фондовій біржі ПФТС відбувся
перший аукціон Національного банку України з продажу облігацій
внутрішньої державної позики (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 9.12).
***
До кінця року столичний центральний апарат НБУ України
нараховуватиме 2 тис. 37 осіб.
До кінця року НБУ приведе внутрішню чисельність персоналу до 5 тис.
300 осіб. Зокрема, чисельність центрального апарату НБУ України у м. Києві
до кінця року нараховуватиме 2 тис. 37 осіб. Про це сьогодні журналістам під
час брифінгу повідомив заступник голови НБУ В. Рашкован, передає
кореспондент УНН.
«До кінця року НБУ приведе внутрішню чисельність персоналу до 5 тис.
300 осіб. Чисельність столичного центрального апарату НБУ України до
кінця року нараховуватиме 2 тис. 37 осіб. Водночас кількість представників
центрального апарату у регіонах становитиме 1 тис. 363 особи», – сказав він.
Нагадаємо, 9 грудня В. Рашкован повідомив, що до кінця року штат НБУ
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буде скорочено ще на 9 % (Українські
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 9.12).

Національні

Новини

***
У 2016 р. Україна відкриє вісім торгових представництв у світі.
Для підтримки українського експорту наступного року за кордоном
відкриється вісім торгових представництв України. Про це сказав міністр
економічного розвитку та торгівлі А. Абромавичус під час звіту уряду,
передає кореспондент УНН.
«Наступного року ми створимо вісім торгових представництв України за
кордоном, що підтримає наших експортерів», – сказав міністр.
Нагадаємо, А. Абромавичус раніше заявив, що Україна розраховує
залучити у 2016 р. 5 млрд дол. (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 9.12).
***
Обсяг продажу валюти на міжбанку збільшився на 41,93 млн дол.
Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку
8 грудня збільшився на 41,93 млн дол., передає УНН з посиланням на пресслужбу НБУ.
За даними Національного банку України, загальний обсяг продажу
валюти на міжбанківському валютному ринку 8 грудня становив 283,24 млн
дол., у тому числі у доларах США – 199,84 млн дол.
Нагадаємо, за даними Національного банку України, загальний обсяг
продажу валюти на міжбанківському валютному ринку 7 грудня зменшився
на
100,76
млн
дол.
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 8.12).
***
На компенсацію кредитів за програмою енергоефективності у 2016 р.
передбачено майже 800 млн грн.
Наступного року на компенсацію кредитів за програмою
енергоефективності буде передбачено 794 млн грн. Про це заявив віцепрем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
Г. Зубко під час звіту членів уряду економічного блоку щодо виконання
програми діяльності Кабінету Міністрів України, передає кореспондент
УНН.
«Те, що також стосується підтримки програми енергоефективності,
попередньо урядом приймається в проектному рішенні – 794 млн грн для
того, щоб компенсувати ту частину, яку сьогодні залучають наші громадяни
як кредити», – повідомив Г. Зубко (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 9.12).
***
За перші десять місяців 2015 р. Україна зменшила споживання газу
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на 19 %. Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ Г. Зубко під час звіту членів уряду економічного блоку
щодо виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України, передає
кореспондент УНН.
«Ми відчуваємо не тільки підтримку партнерів і уряду, але й підтримку
громадян, які також включилися в економію природних ресурсів. За перші
десять місяців ми отримали практично 19 % зменшення споживання
природного газу», – повідомив Г. Зубко (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 9.12).
***
У листопаді обсяг виробництва автомобілів в Україні зріс на 84,4 %.
У листопаді 2015 р. на українських заводах було вироблено 1167
автотранспортних засобів, що на 95,5 % більше результату минулорічного
листопада та на 84,4 % більше показника жовтня цього року, передає УНН з
посиланням на прес-службу асоціації «Укравтопром».
У звітному місяці було вироблено 838 легкових автомобілів (+123,5 % до
листопада минулого року і +90,5 % до жовтня 2015 р.).
«Кількість комерційних автомобілів, вироблених у листопаді, становила
185 шт. (+59,5 % до жовтня і +20,9 % до минулорічного листопада).
Результат у виробництві автобусів за звітний місяць – 144 шт. (+87 % до
попереднього місяця і +108,7 % до листопада 2014 р.)», – зазначили у пресслужбі.
Усього за 11 місяців поточного року в Україні було вироблено 6434
автотранспортних засобів, що на 77,2 % менше торішнього результату. З них:
легкові автомобілі – 4362 шт. (–83 % до аналогічного періоду минулого
року).
«Комерційні автомобілі – 1395 шт. (–18,8 % до аналогічного періоду
минулого року). Автобуси – 677 шт. (–19,9 % до аналогічного періоду
минулого року)», – додали у «Укравтопромі» (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 9.12).
***
Термін експлуатації другого енергоблоку Южно-Української АЕС
продовжено до 2025 р.
Колегія Державної інспекції з ядерного регулювання України
(Держатомрегулювання) постановила визнати обґрунтованою можливість
безпечної експлуатації енергоблоку № 2 Южно-Української АЕС, проектний
термін експлуатації якого сплив 12 травня 2015 р., до 31 грудня 2025 р. Про
це УНН повідомили в прес-службі «Енергоатому».
Відповідна постанова була одноголосно прийнята членами Колегії
Держатомрегулювання 7 грудня.
Зазначається, що у засіданні Колегії також узяли участь співробітники
Держатомрегулювання, НАЕК «Енергоатом», уповноважені представники
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України і Міністерства
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екології та природних ресурсів України, представники ДНТЦ ЯРБ, Комітету
Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки, ЄБРР, громадських організацій та ЗМІ.
«У Постанові, зокрема, відзначено, що за результатами проведення
державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки Звіту з періодичної
переоцінки безпеки енергоблоку № 2 ЮУАЕС та комплексного
інспекційного
обстеження
підтверджена
можливість
безпечної
довгострокової експлуатації енергоблоку № 2 ЮУАЕС. Колегія доручила
департаменту з питань безпеки ядерних установок підготувати та
представити на розгляд Ліцензійної комісії Держатомрегулювання зміни до
ліцензії, наданої ―Енергоатомом‖ на експлуатацію ядерної установки
енергоблоку № 2 ЮУАЕС, у зв’язку з продовженням терміну її
експлуатації», – зазначили у прес-службі (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 9.12).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Міжнародний валютний фонд зняв заборону на кредитування країн із
простроченою суверенною заборгованістю. Рішення прийнято на
засіданні ради директорів фонду, яке пройшло 8 грудня. Про це передає
УНН з посиланням на ТАСС.
За інформацією ЗМІ, Росія проголосувала проти.
«Рада директорів зібралася сьогодні та погодилася змінити нинішню
політику нетерпимого ставлення до прострочених боргів перед офіційними
кредиторами. У найближчі дні ми повідомимо подробиці про масштаби та
обгрунтування цієї зміни політики», – заявив офіційний представник МВФ
Д. Райс.
За інформацією ЗМІ, прийняте рішення, зокрема, означає, що МВФ
продовжить реалізацію своєї антикризової програми для України навіть у
тому випадку, якщо Київ прострочить платежі по боргах перед Росією. Але
воно, природно, буде поширюватися і на інші ситуації, коли країни, що
мають суверенну заборгованість, одночасно користуються кредитною
підтримкою фонду.
Раніше повідомлялося про намір Мінфіну Росії подати до суду на
Україну в разі невиконання в повному обсязі зобов’язань по боргу 20 грудня
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 8.12).
***
Более 90 % кредиторов Киева согласились на реструктуризацию.
Собрание держателей еврооблигаций Киева на 300 млн дол. с
погашением в 2016 г. в Лондоне во вторник поддержало предложение
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эмитента об обмене их на суверенные еврооблигации Украины с погашением
в 2019–2020 гг. и государственные деривативы. Об этом со ссылкой на Kyiv
Finance Plc на Ирландской фондовой бирже сообщает Delo.ua.
В собрании приняли участие владельцы 91,82 % облигаций, из которых
99 % отдали голоса в поддержку реструктуризации.
Расчетной датой, как ожидается и планировалось, будет 22 декабря 2015
г.
Результаты обмена еврооблигаций столицы на 250 млн дол. с
погашением в 2015 г., который должен быть объявлен также 8 декабря, пока
неизвестны.
5 ноября Киевский городской совет одобрил конвертацию долга по
еврооблигациям столицы в государственный из муниципального.
Киевская городская государственная администрация предложила
держателям своих пятилетних облигаций провести 8 декабря переговоры по
реструктуризации долга. Обязательства Киева вошли в периметр общей
долговой операции, условия которой были согласованы с Международным
валютным фондом, Комитетом кредиторов и оформлены в августе этого года
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 8.12).
***
Киев продлил срок проведения переговоров по реструктуризации
муниципальных бондов на 250 млн дол. со сроком погашения в 2015 г. до
16 декабря. На текущий момент предложение эмитента поддержали 57,07 %
голосов держателей бумаг. Об этом говорится в сообщении Киевской
городской государственной администрации.
«Процент голосов держателей муниципальных бондов, согласившихся с
условиями реструктуризации, на отчетную дату – 8 декабря – составил 57,07
%. В этой связи дата принятия решения по реструктуризации продлена до 16
декабря. Окончательная дата согласования условий реструктуризации,
согласно меморандуму с кредиторами, – 22 декабря», – говорится в
сообщении.
При этом кредиторам, которые уже высказали свое мнение по
реструктуризации бумаг, не нужно подтверждать свои решения
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 8.12).
***
Фонд гарантирования вкладов с 8 декабря 2015 г. начал выплаты
денег вкладчикам Уникомбанка. Об этом говорится в сообщении Фонда.
Свои деньги вкладчики смогут получить в учреждениях банка-агента –
Укрэксимбанка. Выплаты будут проводиться с 8 декабря 2015 г. по 20 января
2016 г. включительно.
4 декабря 2015 г. Национальный банк решил отозвать банковскую
лицензию
и
ликвидировать
Уникомбанк
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 9.12).
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***
В Украине ускорилась инфляция.
В ноябре темпы инфляция ускорились до 2 % против дефляции 1,3 %
месяцем ранее. Это без учета временно оккупированной территории
Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения АТО,
сообщает Государственная служба статистики.
При этом по сравнению с декабрем 2014 г. цены возросли на 42,3 %, а по
сравнению с ноябрем 2014 г. – на 46,6 %.
На потребительском рынке в ноябре цены на продукты и безалкогольные
напитки возросли на 2,5 %. Больше всего (на 10,9–18,6 %) подорожали
овощи, яйца, сахар. На 1,8–5 % возросли цены на молоко и молочные
продукты, продукты переработки зерновых, масло, сало, мясо птицы. В то же
время на 1,5–3 % подешевели фрукты, свинина, рис.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия снизились на 0,6 %,
что связано с удешевлением табачных изделий на 1,3 %. В то же время на 0,5
% возросли цены на алкогольные напитки.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды
топлива на 3,3 % произошел главным образом за счет повышения тарифов на
отопление на 19,7 %. Кроме того возросли цены на сжиженный газ на 4,8 %,
аренду жилья на 3,3 %.
В сфере охраны здоровья цены возросли на 0,6 %, при этом услуги
больниц подорожали на 1,3 %, амбулаторные услуги – на 0,9 %,
фармацевтическая продукция – на 0,4 %.
Повышение цен на транспорт в целом на 0,6 % связано с подорожанием
автомобилей на 4,3 % и проезда в автодорожном пассажирском транспорте
на 0,7 %. Вместе с тем на 3,2 и 0,4 % снизилась стоимость услуг
авиационного и железнодорожного транспорта.
6
ноября
Госслужба
статистики
зафиксировала
снижение
потребительских цен (дефляцию) на 1,3 %. Это связано со снижением цен на
природный газ на 33,6 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
8.12).
***
Денежная масса в ноябре увеличилась.
Объем денежной массы в ноябре 2015 г. возрос на 1 % (с начала года –
на 1,3 %) – до 969,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Нацбанк считает, что увеличение стало возможным благодаря росту
остатков на счетах физических лиц в национальной валюте на 0,7 % (с начала
года зафиксировано уменьшение на 10,3 %) – до 175,9 млрд грн на счетах
юрилических лиц в национальной валюте на 0,4 % (с начала года – на 10,7 %)
– до 188,1 млрд грн.
Объем депозитов физических лиц в национальной валюте без учета
денег в банках, которые признаны неплатежеспособными и находятся на
стадии ликвидации, в ноябре увеличился на 1,8 % – до 169,6 млрд грн. Объем
депозитов физлиц и юрлиц в гривне за месяц увеличился на 0,6 % (с начала
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года уменьшился на 0,5 %) – до 364 млрд грн (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 9.12).
***
Ціни українських виробників промислової продукції протягом 11
місяців зросли на 37,1 %.
В Україні протягом січня – листопада 2015 р. ціни виробників
промислової продукції зросли на 37,1 % порівняно з аналогічним періодом
2014 р. Про це повідомляє Державна служба статистики, передає УНН.
За даними Держстатистики, ціни виробників продукції добувної
промисловості та розроблення кар’єрів протягом 11 місяців 2015 р. зросли на
36,5 % порівняно з аналогічним періодом попереднього.
Зокрема, ціни виробників продукції переробної промисловості протягом
11 місяців поточного збільшилася на 38 % порівняно з аналогічним періодом
2014 р.
Водночас ціни на промислову продукцію добувної галузі та розроблення
кар’єрів у листопаді порівняно з жовтнем поточного року зменшилися на 1,8
%. Однак, ціни виробників продукції переробної промисловості в листопаді
зросли на 0,4 % порівняно з жовтнем 2015 р.
Нагадаємо, в Україні у жовтні 2015 р. ціни виробників промислової
продукції зросли на 2 % порівняно із серпнем цього року.
Як повідомляв УНН, обсяг реалізації промислової продукції (товарів,
послуг) в Україні без урахування тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим і м. Севастополя протягом січня – жовтня поточного року у
відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) становив 1 трлн 213 млрд
444 млн грн (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2015. – 9.12).
***
Україна цього року скоротила імпорт газу з РФ майже втричі.
Україна в цьому році скоротила імпорт газу з РФ майже втричі – з 14,5
млрд куб. м до 5,8 млрд куб. м. Про це йдеться у прес-релізі за підсумками
роботи Міністерства енергетики і вугільної промисловості, передає УНН.
У відомстві зазначили, що лише третина газу на сьогодні імпортується з
РФ, а решта – з ЄС.
Крім того, у міністерстві додали, що економія, отримана завдяки
диверсифікації поставок ядерного палива на 2016 р., становить 1,3 млрд грн
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 9.12).
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