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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Прем’єр-міністр А. Яценюк:
хочу відзвітувати перед українським народом
(10 хвилин із Прем’єр-міністром. Звіт уряду)
Доброго вечора, шановна українська громадо!
Як Прем’єр-міністр України хочу відзвітувати перед українським
народом за рік роботи нашого українського уряду. Цей уряд був
сформований п’ятьма парламентськими фракціями за результатами виборчих
перегонів 2014 р. Зараз у коаліції представлені чотири фракції, які мають
своїх представників у Кабінеті Міністрів України. Це був дуже непростий та
складний рік. І тоді, коли мене обирали Прем’єр-міністром України, я
відверто та чесно сказав народу України і членам парламенту: золотих гір не
обіцяю, але обіцяю важку і складну працю та досягнення результату.
І спільно нашою урядовою командою разом з коаліцією та Президентом
нам багато що вдалося. Але ще набагато більше треба зробити. І так, що нам
вдалося зробити?
Протягом року нас лякали про те, що російська армія дійде до Києва.
Але ми разом відбудували українські Збройні сили. Наші хлопці захистили
Україну. Ми зупинили ворога та продемонстрували всьому світу, що
українська нація є сильна, і ми здатні боротися за свою свободу і за свою
незалежність.
Нас лякали тим, що Україна буде банкрутом і в Україні буде оголошено
дефолт. Але натомість золотовалютні резерви України зросли з 6 до
13 млрд дол. А на рахунках у Державному казначействі України не
108 тис. грн, як тоді, коли я вперше став Прем’єр-міністром України, а
95 млрд грн, які дають нам можливість виплатити пенсії, заробітні платні,
профінансувати військо, заплатити субсидії і далі тримати економічну
стабільність у країні.
Нас лякали тим, що наші західні партнери відвернуться від України і
будуть укладати якісь угоди за спиною України. У результаті проти Росії
будуть продовжені санкції. Сполучені Штати Америки та Європейський
Союз підтримують не на словах, а на ділі Україну. І останній візит віцепрезидента Сполучених Штатів Америки продемонстрував те, що за Україну
будуть боротися, якщо Україна і далі буде боротися за себе так, як ми це
робимо.
Нам розповідали про те, що Європейський Союз не дасть безвізовий
режим для громадян країни, а парламент провалить відповідні закони. Але
натомість ми прийняли всі необхідні закони. І 15 числа я очікую позитивного
звіту від Європейської Комісії щодо надання Україні безвізового режиму та
надання українцям права вільно почувати себе на теренах Європейського
Союзу.
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Нас лякали тим, що державний бюджет України, який був прийнятий
минулого року, ніколи не буде виконаний, тому що він не відповідає
економічним реаліям. У результаті державний бюджет додатково отримав
доходи 40 %, не кажучи вже про місцеві бюджети, які внаслідок
децентралізації також отримали додатково близько 40 % доходів.
Нам розповідали про те, що Україна повернеться в 1990-ті, коли,
згадайте, були багатомільярдні заборгованості по заробітним платням,
пенсіям і соціальним виплатам. Ми виплатили все до копійки, у нас немає
жодної гривні заборгованості. Більше того, мало хто сподівався, що ми
зможемо знайти ресурс для того, щоб підвищити соціальні стандарти, у
сучасних економічних умовах це було дуже-дуже непросто. Але для
12,5 млн громадян України ми підвищили пенсії та заробітні платні на
13 і 19 %.
Нас лякали тим, що ми не пройдемо зиму і замерзнемо, тому що Росія
відключить газ, а іншого джерела постачання у нас немає. Уже не кажучи про
ціну газу, яка була 500 дол. за тисячу кубічних метрів газу. Зараз ми
позбавилися від російського газового диктату. Ми купуємо газ в
європейських компаній за ціною вдвічі менше, в середньому 250 дол. Ми
наповнили наші газові сховища. Ми погасили борги. І ми подали на Росію в
суд за несправедливий газовий контракт і за несправедливий контракт по
транзиту природного газу територією України.
Нас лякали тим, що через реформу енергетичного сектору та
запровадження ринкових і збалансованих тарифів у людей не буде тепла в
хаті і не буде можливості заплатити по цим тарифам. Ми запровадили
програму енергетичних субсидій, в яку мало хто вірив, але яка стала
реальністю. П’ять мільйонів українських сімей, це майже 15 млн громадян
країни, отримують пряму допомогу від держави. Пряму допомогу на те, щоб
заплатити за ринкові та зважені тарифи, якщо цього потребує українська
сім’я. А той, хто заробляє багато, той, хто має великі будинки, той, хто має
високі статки, повинен навчитися економити і платити самостійно, а не за
рахунок бідної людини.
Нам розповідали про те, що наша енергетична реформа не буде мати
жодного результату і що газу в наших сховищах не вистачить, щоб пережити
цю зиму. У результаті кожного дня ми з вами споживаємо на 25 % газу
менше, ніж у минулому році. Скажу вам, скільки це вартує в грошах. Це на
11 млн дол. менше кожного дня ми платимо за газ. А протягом
опалювального сезону Україна додатково збереже 2 млрд американських
доларів, які раніше ми платили російському «Газпрому», на що Росія
купувала танки і постачала зброю та своїх бойовиків у військовій агресії
проти України.
Нам розповідали про те, що українська бюрократія непереборна. Але в
результаті минулого року на 20 % ми скоротили чисельність державної
служби, і це саме зробимо в цьому році. На 30 % ми скоротили податківців,
митників та інших службовців фіскальної служби. Наполовину ми скоротили
кількість перевіряючих і контролюючих органів. Ми позабирали у органів
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влади право видавати різного роду дозволи і ліцензії та передали це на місця,
для того, щоби кожен громадянин у своєму місті та містечку зміг прийти і
отримати необхідний сервіс від держави, без корупції, без черги і без
зволікань.
Мало хто вірив у те, що ми на кінець-то позбудемося радянської міліції і
що українці почнуть пишатися своєю новою українською поліцією, яка
здатна захистити українську родину, українського громадянина та
продемонструвати, що ми таки є європейська держава, де поліція служить
народу України.
Нам розповідали про те, що українська економіка повністю залежить від
Росії. Якщо три роки тому частка Росії в зовнішньоторговельному обороті
України становила 35 %, то сьогодні це всього лиш 12. Європа стала нашим
першим торговельним партнером.
Нам говорили про те, що Росія заблокує зону вільної торгівлі між
Україною та Європейським Союзом і що Європа начебто на це погодиться.
Але з 1 січня зона вільної торгівлі запрацює. Українські товари вже йдуть до
Європи. Європейські товари прийдуть до України. Це підвищить
конкуренцію української економіки. І це є ще один чинник для того, щоб
українська економіка почала зростати.
Наші вороги сподівалися, що новій українській владі не вдасться
перебороти віковічне прокляття українських демократів – це чвари, розбрат і
конфлікти. Так, нам дуже непросто. Але ми утримуємо єдність між
Президентом, Прем’єр-міністром і українським парламентом.
Зараз нам говорять, що в наступному році у них нічого не вийде, вони
розваляться, і жодних реформ у країні не буде проводитись. Не вірте. Ми
приймемо закон про державний бюджет. Ми приймемо нову податкову
реформу. Ми проведемо реформу середньої освіти та змінимо якість
української медицини.
Нас постійно лякали і лякають. У нас хочуть викликати страх. Іоанн
Павло Другий сказав: «Не біймося». Тож, не біймося, не опускаємо руки, а,
навпаки, разом і спільно, з вірою та впевненістю, ідемо в 2016 р., у рік
економічної стабільності, у рік нашого поступу і в рік нашого майбутнього
успіху (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.12).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Ю. Якименко, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Визит вице-президента США Дж. Байдена в Украину
в оценках экспертов
Главными проблемами, затронутыми сторонами во время состоявшегося
недавно визита вице-президента США Дж. Байдена в Украину, помимо
предоставления стране финансовой помощи и необходимости борьбы с
коррупцией, стали вопросы принятия изменений в Конституцию и закона о
выборах на оккупированных территориях, что, по словам политика, «даст
возможность США потребовать от России ответных шагов и от европейцев
единства относительно санкций». Кроме того, этот визит наблюдатели
связывали с возможными кадровыми перестановками в правительстве.
«Американские власти понимают, что у них осталось немного времени,
чтобы спокойно проводить внешнюю политику. С Нового года начнѐтся
президентская гонка, и нужно будет очень внимательно готовиться к
каждому визиту. Для Украины, если не случится чего-то непредвиденного,
просто не хватит времени. Потому сейчас очень выгодный период, чтобы
напомнить своим партнѐрам в Киеве: нужно соблюдать темпы реформ. А
также привезти им обещания экономической помощи для борьбы с
коррупцией… По мнению экспертов в США, это должно повлиять на
Украину», – комментирует контекст визита аналитик HeritageFoundation
Д. Волторнист.
«Первоначально можно сказать одно – Дж. Байден приехал как хозяин,
который наводит порядок. Об этом свидетельствует несколько его заявлений,
прозвучавших во время встречи с представителями общественных
организаций. Переговоры с П. Порошенко также вызывают много вопросов,
потому что слишком мало информации… пока рабочая формула – А. Яценюк
остается премьером, будет лишь замена правительства», – констатирует
политолог К. Бондаренко.
«Две цели вице-президента: сигнал В. Путину, что Украина
окончательно стала зоной стратегических интересов США, и сохранение
власти П. Порошенко… США консервируют плохой, но единственно
возможный политический режим, полностью управляемый Госдепом», –
отмечает бывший вице-спикер и первый заместитель секретаря СНБО
С. Гавриш, комментируя итоги визита Дж. Байдена. «Украина, независимо от
поведения России, сама должна создать в середине внутренний
замороженный конфликт мягкого типа, как единственный способ покончить
с гражданской войной, внутренним конфликтом. Это максима компромисса с
Россией», – подчеркивает он.
Что касается финансовой помощи, то, как стало известно, США готовы
выделить Украине почти 190 млн дол. «на поддержание прогресса», которые,
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по утверждению Дж. Байдена, «помогут Украине в борьбе с коррупцией в
правоохранительном секторе и внедрении реформ денежной системы», а
также будут способствовать росту инвестиций в экономику страны, при
условии упрощения регулирования и прозрачной приватизации
государственных предприятий. Кроме того, ожидается, что Украина сможет
получить от США еще 300 млн для развития сектора безопасности.
Накануне визита наблюдатели отмечали, что он может быть связан, в
том числе, с готовящимися перестановками в высших эшелонах украинской
власти. В некоторых СМИ, высказывались предположение, что поскольку в
США не удовлетворены ходом проведения реформ в Украине и успехами в
борьбе с коррупцией, от результатов визита Дж. Байдена может зависеть
политическая карьера Генерального Прокурора, Премьер-министра и других
высокопоставленных украинских чиновников.
«Визит Дж. Байдена станет холодным душем для коррупционеров во
власти», – заявил представитель Блока Петра Порошенко депутат
С. Лещенко.
Эксперты прогнозировали, что перестановки в правительстве Украины
могут произойти сразу после отъезда Дж. Байдена. Тем более, что его визит
проходил накануне истечения иммунитета правительства А. Яценюка, в чьей
отставке заинтересована часть украинского политикума, представители
которой обвиняют его в неэффективном управлении страной. Так, на
недавнем экономическом форуме в Одессе губернатор области
М. Саакашвили прямо обвинил Кабинет Министров в том, что из-за
коррупции Украина ежегодно теряет более 5 млрд дол.
Обозреватели напоминают также о заявлениях посла США в Украине
Дж. Пайетта о том, что реформы в стране подрывает неспособность
Генпрокуратуры Украины бороться с внутренней коррупцией.
Кроме того, серьезную обеспокоенность правительства США по поводу
торможения реформ в Украине выражала ранее министр торговли США
П. Прицкер. А вскоре после ее визита в Украину посол Дж. Пайетт заявил,
что украинские власти «не достигли значительных результатов» в готовности
преследовать коррумпированных чиновников и олигархов, независимо от их
политической принадлежности.
Как отмечает главный редактор еженедельника «Зеркало недели»
Ю. Мостовая, президент П. Порошенко убежден, что его рейтинг пострадает,
если А. Яценюк продолжит занимать пост Премьер-министра. Поэтому,
заключает она, даже визит в Украину вице-президента США не привел к
отказу главы государства от планов смены правительства. Однако, хотя
А. Яценюк за время своего пребывания на посту главы правительства и
перестал быть «любимцем США», приезд Дж. Байдена продемонстрировал,
что главным для американской стороны является стабильность Украины,
позволяющая рассчитывать на финансовую помощь от МВФ. Смена
Премьер-министра сегодня вряд ли может обойтись без политических
потрясений и развала парламентской коалиции, поэтому, допускает
Ю. Мостовая, пока он останется на своем посту.
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«В США не заинтересованы в определѐнных кандидатурах на посту
премьера или профильных министров. Они готовы сотрудничать с любыми
политиками, которые пришли к власти в результате честных выборов.
Поэтому все разговоры, что вице-президент США приехал поддержать
выдвижение М. Саакашвили на пост премьера, это слухи. Для нас важны
реформы, а не персоналии. И то, что Украина должна понять: реформы для
вас сейчас не менее важны, чем успех на поле боя год назад. Без них даже
завершение войны на Донбассе будет недостаточным для нормального
развития вашей страны», – комментирует возможность влияния визита
Дж. Байдена на перестановки в Кабинете Министров аналитик
HeritageFoundation Д. Волторнист.
Но именно заявления Дж. Байдена о путях решения проблем
оккупированных территорий вызвали наиболее широкий общественный
резонанс, спровоцировав очередной виток информационного противостояния
в политикуме, масс-медиа и социальных сетях, подогреваемого сообщениями
об эскалации конфликта на Юго-Востоке.
Наблюдатели отмечают, что в последнее время ситуация в зоне АТО
после периода относительного затишья резко обострилась. При этом
нарушения перемирия сопровождаются отсутствием заметного прогресса в
выполнении политической части минских договоренностей, многие
положения которых, как указывают эксперты, Украина и Россия
интерпретируют по-разному.
Тем не менее, вице-президент США подчеркнул важность их
выполнения. Отдельно Дж. Байден отметил необходимости проведения
выборов на Донбассе и амнистии не замешанных в тяжких преступлениях
людей, что, по его мнению, может «разблокировать» минский процесс.
«Россия должна нажать на сепаратистов, чтобы провести выборы согласно
украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ», – заявил он. Для этого,
как подчеркивает политик, Украине нужно принять изменения в
Конституцию и закон о выборах на оккупированных территориях. Такие
шаги могут дать возможность США «потребовать от России ответных шагов,
а от европейцев – единства относительно санкций», считает Дж. Байден.
«Провести действительно свободные, справедливые выборы – это то, что
беспокоит Кремль больше всего. Когда состоятся свободные выборы и люди
решат...остаться в составе Украины… – именно это пугает Россию, пугает
Путина», – заявляет политик. Учитывая влиятельность американского вицепрезидента в Украине, наблюдатели прогнозируют, что вскоре украинский
парламент займется этими вопросами.
Что касается изменений в украинскую Конституцию, то вице-президент
США настаивает на завершении процесса децентрализации. «Важно, чтобы
были автономные, независимые штаты, которые решают свои собственные
проблемы, которые определяют свою собственную образовательную
систему, правительство в рамках объединенной Конституции», – отметил
Дж. Байден.
Как прокомментировали это заявления некоторые эксперты, фактически,
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Дж. Байден выступил за широкую федерализацию Украины, чего также
добивается Россия.
Так, по словам политолога А. Золотарева, речь вице-президента США в
украинском парламенте содержала тезисы, за озвучивание которых
украинские граждане имеют «проблемы с СБУ». «Если бы такую же речь
произнес кто-либо из украинских политиков, его обвинили бы в популизме.
Если бы подобное высказал кто-нибудь из украинских экспертов и
журналистов, то он, скорее всего, имел бы неприятности с СБУ. Слово
“федерализм” в сегодняшней Украине вне закона», – подчеркивает эксперт.
«Зачем приехал Байден? Вряд ли его волнует то, что окружение
Яценюка подворовывает, он прекрасно об этом знает. Но в США через год
президентские выборы. Демократы нервничают. Клинтон явно выглядит
слабее Трампа. Он прекрасно понимает, что через год кандидату от
демократов в лицо будет брошено обвинение в провале украинской политики
Белого дома. Поэтому для Байдена крайне важно “дожать” минские
соглашения, чтобы показать это как успех. Неважно, какие последствия
будут для Украины, главное – показать, что это работает. Поэтому
Дж. Байден закрывает глаза на коррумпированность нынешней украинской
верхушки, ее неэффективность и неспособность осуществлять реформы. Он
хорошо понимает, что она – ровно на то время, за которое можно “дожать” и
показать успех. К этому все и привязано в геополитике. А экономические
последствия хозяйствования Арсения Петровича его волнуют постольку
поскольку», – считает А. Золотарев.
Как сообщают СМИ, во время выступления вице-президента США
Дж. Байдена в Верховной Раде переводчик предпочел не упоминать
прозвучавшие в выступлении вице-президента США слова о
«федерализации».
На это указал, в частности, политолог М. Погребинский.
«Во-первых, украинская переводчица неточно перевела слова
Дж. Байдена, некоторые просто опустила. Например, слово “федерализация”
не прозвучало, тогда как я своими ушами слышал его. Он произнес его,
упомянув, что, если бы не федерализация во время создания США, то этого
государства могло бы не быть. Т. е. позитивный контекст упоминания этого
слова переводчица вообще опустила, сильно испугавшись.
Что касается «автономии штатов», то мне кажется, что не стоит
придавать этим словам большое значение. Для американцев и немцев
автономия регионов, каждый из которых имеет свои особенности и получает
свои права, – банальна, поскольку так в современном мире устроена
демократия», – комментирует высупление Дж. Байдена политолог.
«Но эти слова прозвучали, и это – сигнал о том, что США в лице второго
человека в стране считают, что правильно было бы решить проблему
децентрализации не путем косметического оформления этой идеи, а с
реальными правами, причем, он указывает, что даже образовательная
политика должна определяться на уровне штата», – подчеркивает эксперт.
О том, что украинские СМИ сознательно умолчали о той части
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выступления Дж. Байдена в украинском парламенте, где тот упомянул об
«автономных штатах», фактически, озвучив рецепт федерализации для
Украины, заявил политолог И. Хисамов.
«Байден настоятельно рекомендовал Украине подумать над
федеральным устройством с большой самостоятельностью регионов. При
этом он приводил успешный пример США. Надо заметить, что не только
Дж. Байден, но и вся Европа уже давно говорит о том, что федерации бояться
не надо, она может быть решением массы проблем, которые украинское
руководство само себе создает.
Конечно, вряд ли слова Дж. Байдена будут иметь какие-либо
последствия потому что украинские СМИ и официальные лица старательно
замалчивают именно этот пункт, ради которого, возможно, Дж. Байден и
приезжал сюда. Внимание акцентируется на чем угодно – на словах о
поддержке, коррупции и пр. А о федерализации почти никто внятно не
говорит, эту тему пытаются замолчать», – резюмировал эксперт.
По мнению директора Украинского института анализа и менеджмента
политики Р. Ботника, упоминание об «автономных штатах» в речи
Дж. Байдена может быть сигналом для РФ о готовности компромисса со
стороны США.
«Это можно понять и как демонстрацию для Европы и России
готовности к компромиссу, пока звучащую в виде шутки, готовности к
“финляндизации” Украины, превращения ее в нейтральную зону, а не в зону
противостояния. Возможно, это своего рода тест – как на такое среагирует
европейская и украинская общественность», – считает эксперт.
По его мнению, «Америка тоже пожинает негативные плоды
противостояния с Россией. Часть мировых – даже не американских – элит в
этом конфликте не на стороне США, они поддерживают Россию».
«Мы видим, что США теряют влияние на Ближнем Востоке. Они еще
доминируют там, но часть влияния уже утеряна. При этом В. Путин
постоянно демонстрирует готовность торговаться. СМИ подают это как
определенную слабость, но с точки зрения мировых элит – не только
американских и европейских – готовность торговаться выглядит более
адекватной и привлекательной, нежели попытка продавать и достичь свои
цели силой. Тут идет очень большая игра, в которой вице-президента на
последнем году его полномочий могут использовать как человека, у которого
развязаны руки, и который может говорить то, что раньше сказать было
нельзя. В любом случае это заявление буквально воспринимать нельзя. Оно
было сказано такими словами, которые не подлежат буквальному
истолкованию», – говорит Р. Бортник, и подчеркивает, что то, что сегодня
украинскими СМИ преподносится как информация об Украине из-за рубежа,
нуждается в тщательной сверке с первоисточниками. «Все то, что мы сегодня
слышим из-за рубежа об Украине, нужно сверять исключительно с
первоисточником. То, что попадет на украинский информационный рынок
даже с таких высоких трибун, как Верховная Рада, часто оказывается
тотальной фальсификацией», – заявляет он.
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Заявления Дж. Байдена о федерализации означают, что «США, наконец,
признали, что Украина, кроме как в виде федеративного или
конфедеративного государства, больше не может существовать. Что в случае,
если реформы в этом ключе не будут проведены, не пройдѐт и года, как
Украина развалится на множество осколков. Будут “удельные княжества”,
которые будут друг с другом воевать, торговать и т. д. Всѐ это будет, тем не
менее, постоянной зоной напряжѐнности и, фактически, невозможно уже
будет на этой базе создать единое государство», – так расценивает
выступление Дж. Байдена в Верховной Раде глава украинского филиала
Института стран СНГ Д. Денисов. «Действительно, это стало одним из
ключевых заявлений Дж. Байдена в его выступлении. Если двумя основными
темами его речи было выполнение вторых минских соглашений и борьба с
коррупцией, то пассаж относительно федерализации выбивался из контекста.
Но тем он и наиболее важен, особенно сейчас. Как мы видим из украинских
СМИ, близких к власти, они постарались вообще максимально замолчать
упоминание Дж. Байденом проблем, связанных с административнотерриториальным устройством Украины. Но, в то же время, мы прекрасно
понимаем, что в подобных заявлениях, в подобных речах, не бывает
случайных моментов. Потому, наоборот, следует акцентировать на них
особое внимание», – говорит политолог, подчеркивая, что если Украина и
украинская власть действительно хочет сохранить территории ЛНР и ДНР в
составе единого государства, то это сейчас возможно лишь на основании
конфедеративного договора, а также значительных уступок по внутри- и
внешнеполитическим вопросам для этих регионов. Только таким образом
можно сейчас разрешить этот вопрос».
«Конечно, Дж. Байден не рекомендовал устроить Украину так, как
США, он говорил о другом – что каждая нация в процессе становления
находит те формы самоорганизации на местах, компромисс между разными
общинами и территориями, которые обеспечивают устойчивость, и что США
прошли очень болезненный путь, заплатив кровью, конфликтом, расколом на
Юг и Север, и, найдя модель, которая оказалась самой эффективной. Тем
самым, он сказал, что Украина должна найти свою модель, искать не
консервативные, а инновационные решения... Нынешнее состояние – тупик,
и если этот тупик поддерживать, то это может закончиться трагично», –
комментирует заявления Дж. Байдена политолог А. Ермолаев.
О том, что в США понимают, что федерализация на нынешнем этапе
может стать «спасением для украинского государственного проекта, говорит
ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и
международных отношений Национальной академии наук Украины
С. Толстов.
«Нет ничего удивительного, что Дж. Байден советовал присмотреться к
опыту США, потому что федерализм – это составная часть американской
демократии, которую они продвигают. Удивительно то, что это в такой
откровенной форме прозвучало впервые.
Раньше США придерживались другого правила – для любых украинских
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политиков, начиная от РУХа и кончая Ющенко и Тимошенко, прозападная
демократическая риторика становилась индульгенцией при всех остальных
вопросах, включая прокрустову политику приведения Украины под галицконационалистический социокультурный стандарт.
Сейчас прозвучала другая формулировка – потому что нужно что-то
делать с Донбассом, исправлять ситуацию с Крымом, решать вопрос
привлечения к украинскому проекту населения Харькова, Одессы и других
регионов, которые на сегодняшний день в украинской политике
представлены мало или не представлены вообще», – отмечает эксперт. Кроме
того, заявляет С. Толстов, презентованный украинскими властями проект
децентрализации является «является сугубо декларативным».
Эксперт
Киевского
центра
политических
исследований
и
конфликтологии А. Финько заявления Дж. Байдена об «автономных штатах»
объясняет ростом неудовлетворенности состоянием дел в Украине в США и
Европе. «Думаю, в целом сигналы, которые содержатся в речи Байдена,
точнее всего расшифровал руководитель украинской редакции “Немецкой
волны” Б. Йоханн, который сказал, что в США и Европе растет
неудовлетворенность состоянием дел в Украине, и она проскользнула и в
словах о штатах».
«США дали понять, что они хотели бы, чтоб Киев проявлял большую
гибкость в вопросах взаимоотношений центра и регионов, языка, в
отношении учета специфики отдельных регионов. Можно предположить, что
украинские политические круги, скорее всего, будут рассматривать эти
заявления как дань политической риторике, дань определенной конъюнктуре
в рамках которой сейчас следует американская администрация. К этим
заявлениям отнеслись с подчеркнутым уважением, но вряд ли этот сигнал,
который исходил из Вашингтона, будет воспринят украинским политикумом
всерьез», – прогнозирует политолог.
«Конечно, Дж. Байден не рекомендовал устроить Украину так, как
США, он говорил о другом – что каждая нация в процессе становления
находит те формы самоорганизации на местах, компромисс между разными
общинами и территориями, которые обеспечивают устойчивость, и что США
прошли очень болезненный путь, заплатив кровью, конфликтом, расколом на
Юг и Север, и, найдя модель, которая оказалась самой эффективной. Тем
самым, он сказал, что Украина должна найти свою модель, искать не
консервативные, а инновационные решения... Нынешнее состояние – тупик,
и если этот тупик поддерживать, то это может закончиться трагично», –
комментирует заявления Дж. Байдена политолог А. Ермолаев.
Таким образом, большинство экспертов констатируют, что
состоявшийся визит не принес однозначных ответов на сегодняшние
политические вызовы, стоящие перед Украиной, в то же время
продемонстрировав в очередной раз ситуативную поддержку украинских
правящих кругов со стороны правительства США, и еще раз указав на
ближайшие цели украинской власти, важнейшие из которых, – борьба с
коррупцией и деэскалация военного конфликта на Юго-Востоке, – вряд
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лимогут быть достигнуты без проведения комплексных реформ и
организации эффективного законодательного процесса, что, в свою очередь,
предполагает
преодоление
политических
противоречий
внутри
парламентской коалиции и в отношениях между ветвями власти.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Председатель Верховной Рады В. Гройсман созывает внеочередное
заседание парламента на четверг, 17 декабря, чтобы приступить к
рассмотрению проекта государственного бюджета на 2016 г. и проекта
изменений к Налоговому кодексу.
«На четверг созываю внеочередное заседание Верховной Рады. В эту
пятницу, как только бюджет и связанные с ним законопроекты были
представлены правительством в Верховную Раду, я дал поручение
профильным комитетам рассмотреть их и подготовить предварительные
выводы», – написал В. Гройсман на своей странице в Facebook в понедельник
вечером.
Спикер подчеркнул, что парламент должен немедленно приступить к
рассмотрению бюджета на следующий год и изменений в Налоговый кодекс.
«17 декабря бюджетный и налоговый пакеты должны быть
представлены на пленарном заседании. Далее у нас будет возможность
представить свои замечания и предложения. Сроки очень сжатые, но мы
должны сделать все от нас зависящее, чтобы выйти на принятие бюджета», –
заявил
В.
Гройсман
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3602931-hroisman-sozyvaetvneocherednoe-zasedanye-rady). – 2015. – 14.12).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман вшанував пам’ять
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Квіти до пам’ятного знака «Воїнам Чорнобиля» та меморіального
кургану «Героям Чорнобиля» поклали Президент України П. Порошенко,
Голова Верховної Ради України В. Гройсман, віце-прем’єр-міністр України
Г. Зубко, урядовці, представники Адміністрації Президента України, народні
депутати, представники духовенства та громадськості (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.12).
***
Україна зацікавлена у подальшому поглибленні двосторонньої
співпраці з Республікою Кіпр. На цьому наголосив Голова Верховної Ради
України В. Гройсман під час зустрічі з президентом Республіки Кіпр
Н. Анастасіадісом у п’ятницю. «Нашим країнам необхідно далі
поглиблювати співпрацю, у нас є великий потенціал для розвитку
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двосторонніх відносин», – наголосив він.
В. Гройсман підкреслив, що нинішній візит президента Республіки Кіпр
– знакова подія у розвитку двостороннього діалогу і дедалі кращого
взаєморозуміння між Україною та Кіпром. Він висловив вдячність за
ратифікацію Кіпром Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Голова Верховної Ради нагадав, що саме у ці дні виповнюється два роки,
як українці вийшли на вулиці і площі, аби відстояти своє право на
європейську інтеграцію. «Ми проходимо не простий час відстоювання
незалежності, спротиву зовнішньому агресору і робимо все для інтеграції до
європейської спільноти», – сказав він.
В. Гройсман підкреслив, що безвізовий режим є важливим для мільйонів
українців питанням.
Керівник парламенту наголосив, що візовий режим обмежує можливості
українців, тому «нам важливе рішення Європейського Союзу, яке б
спростило візові процедури». При цьому він повідомив, що Верховна Рада
України прийняла весь пакет документів, необхідний для позитивного
вирішення цього питання.
В. Гройсман підкреслив, що Україна зацікавлена, аби можливості
взаємної співпраці розширювалися. Для цього український парламент
приймає необхідні документи, які сприятимуть поглибленню двосторонніх
відносин між Україною та Кіпром.
Він наголосив, що в Україні на часі реформи та структурні зміни у
багатьох сферах нашого життя. «Навіть в умовах молодої демократії
український парламент демонструє здатність приймати серйозні рішення,
необхідні для розвитку держави», – сказав В. Гройсман.
Своєю чергою, Н. Анастасіадіс подякував за гостинність і наголосив, що
двосторонні відносини між нашими країнами були традиційно добрими, «але
я сподіваюсь на ще більше їх покращення та підвищення рівня співпраці».
Він заявив про готовність Кіпру надавати посильну допомогу Україні у
частині асоціації з ЄС.
Він також наголосив, що здійснення реформ – це свідчення волі України
до співпраці з Європейським Союзом. «Ми виступатимемо за надання
Україні безвізового режиму», – сказав він і запевнив, що Кіпр
підтримуватиме Україну у європейських інституціях.
Н. Анастасіадіс зазначив, що «Україна поставила правильні цілі, і цей
шлях полягає у реформуванні». «Через реформи ви зможете досягти мети,
яку поставили – це асоціація з Європейським Союзом, і ми запевняємо, що
Кіпр підтримуватиме Україну і сприятиме досягненню цієї мети», –
наголосив він.
В. Гройсман подякував президентові Республіки Кіпр за послідовну
підтримку України і висловив упевненість у подальшому розвитку дружніх
двосторонніх відносин між нашими країнами (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 11.12).
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***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман засудив дії народного
депутата, який спричинив сутичку у сесійній залі під час Години
запитань до уряду у п’ятницю. «Цей абсолютно неправильний крок, який
зробив народний депутат, я його засуджую. Це неправильно, і так не має
бути. Це парламент, у якому має бути відповідний рівень взаємовідносин і
політичної культури», – підкреслив керівник парламенту.
Голова
Верховної
Ради
закликав
народних
депутатів
до
взаєморозуміння. «У всіх є фізична сила, але це останній аргумент, і я би
просив усіх це враховувати», – заявив В. Гройсман.
«У такій ситуації кожен, хто бере слово, мав би проявити мудрість,
заспокоїти ситуацію, а не її підбурювати, – зазначив керівник Верховної
Ради, підкресливши, що «має бути професійна дискусія».
Водночас В. Гройсман подякував за виважену позицію лідеру фракції
«Блоку Петра Порошенка» Ю. Луценко, який вибачився за дії народного
депутата від фракції, який спричинив сутичку у залі Верховної Ради
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 11.12).
***
11 грудня 2015 р. завершився черговий пленарний тиждень третьої
сесії Верховної Ради України восьмого скликання.
Голова Верховної Ради В. Гройсман перед початком засідання зазначив,
що у п’ятницю традиційно вібудеться «година запитань до уряду».
В. Гройсман повідомив, що в сесійній залі присутній Прем’єр-міністр
А. Яценюк і члени Кабінету Міністрів.
Головуючий попросив народних депутатів звернути увагу на проект
постанови «Про звернення Верховної Ради України до парламентів
іноземних держав, Європейського парламенту, міжнародних парламентських
асамблей щодо продовження та посилення санкцій проти Російської
Федерації за організацію терористичних актів в Україні» № 3623, який буде
розглянуто після закінчення «години запитань до уряду».
Головуючий надав слово для виступу Прем’єр-міністру А. Яценюку.
А. Яценюк на початку виступу нагадав, що рік тому було затверджено
Програму діяльності Кабінету Міністрів і про ситуацію, яка склалася тоді,
коли п’ять проєвропейських фракцій взяли на себе відповідальність за долю
країни, формували цей уряд, покладали на нього відповідальність.
А. Яценюк відзначив, що всі успіхи є спільними і від імені уряду
подякував кожній фракції та коаліції за підтримку ініціатив уряду.
Прем’єр-міністр нагадав, що рік тому він «відверто і чесно сказав: ніхто
нікому золоті гори обіцяти не буде. Країна у надзвичайно складній ситуації».
Тоді, за його словами, була сформована нова українська влада і було багато
зроблено для того, щоб Україна продемонструвала всьому світові, що «ми
здатні боротися і здатні досягати результатів»...
«Сьогодні завдяки тому бюджету, який ви критикували, але прийняли в
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минулому році, ми додатково отримали доходів 40 %. Завдяки тій бюджетній
децентралізації, яку ви критикували, але прийняли, місцеві бюджети
додатково отримали також 40 %. І сьогодні на рахунках казначейства
України загалом коштів державного бюджету, місцевих бюджетів,
золотовалютних резервів – 95 млрд грн. Це ті гроші, які дають нам змогу
вчасно виплачувати заробітну платню, пенсії, усі соціальні виплати,
повністю фінансувати українські Збройні сили, повністю закрити програму
пільг і субсидій і тримати економічну та соціальну стабільність у країні», –
зазначив глава уряду.
А. Яценюк окремо зупинився на деяких показниках, зокрема, на
золотовалютних резервах країни. Він нагадав: на кінець минулого року обсяг
золотовалютних резервів в Україні становив усього-на-всього 6 млрд дол.
Сьогодні обсяг золотовалютних резервів центрального банку країни
становить 13 млрд американських доларів. «Нам вдалося стабілізувати
ситуацію в банківському секторі, нам вдалося зробити так, щоб фінансова
система почала активно працювати», – наголосив він.
Прем’єр-міністр далі згадав про борги. Він подякував українському
парламенту за прийняття рішень щодо підтримки реструктуризації боргових
зобов’язань країни. «Коли ми прийшли в українську владу, загальний обсяг
заборгованості України становив 73 млрд американських доларів. Ми з вами
провели реструктуризацію, завдяки якій списали частину боргів, а іншу
частину боргів перенесли на чотири роки. Я підкреслюю: не ми брали ці
борги. За чотири роки колишнього режиму вони взяли 35 млрд
американських доларів. На сьогодні сума боргових зобов’язань України
становить 66 млрд дол. Мінус 6 млрд. Це відповідь тим, які кажуть, що ми
беремо кредити і збільшуємо борги. Ми навчились брати кредити і
зменшувати борги. Ми беремо ці кредити виключно тому, щоб замістити
дорогі кредити, які брали попередні уряди, дешевим і довшим ресурсом і
зменшити боргове навантаження. Завдяки операції реструктуризації нам
вдалось на 2016 р. зменшити суму обслуговування державних боргів (це те,
що з Державного бюджету ми платимо кредиторам) майже на 10 млрд грн», –
зазначив він.
Прем’єр-міністр у виступі також сказав про економічне зростання. «Я
далекий від того, щоб вам сказати, що у нас уже світле економічне зростання,
і ми попереду планети всієї в частині економічного росту. Це не є правда, для
цього треба ще дуже багато працювати. Але коли протягом чотирьох років у
нас іде постійне падіння всіх економічних показників, і вперше за минулий
квартал ми продемонстрували невелике зростання – 0,7 % ВВП, це реальна
ознака того, що в 2016 р. ті 2 % економічного зростання, які закладені в
макроекономічному прогнозі, нами можуть бути реально досягнуті», –
зазначив А. Яценюк.
Урядовець також окремо доповів про ситуацію з соціальними
стандартами. Він сказав, що усвідомлює не просто всю критику, а всі
проблеми, які пов’язані з складною фінансовою ситуацією і ті умови
виживання, які сьогодні є для всіх громадян України. «Але в цих умовах у
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вересні-місяці нам спільно вдалось збільшити соціальні стандарти на 13 і
19 % відповідно. 12,5 млн громадян України отримали додаткові кошти з
державного бюджету, за який ви проголосували, і з вересня-місяця ми
зробили перший крок щодо підвищення соціальних стандартів», – зазначив
він.
А. Яценюк повідомив, що уряд вніс до парламенту Закон «Про
Державний бюджет», яким на наступний рік планується підвищення
соціальних стандартів на 12 %. Він визнав, що в поточному році уряду не
вдалося компенсувати зростання цін підвищенням соціальних стандартів. За
його словами, сьогодні рівень інфляції становить 42 %. Він ще раз сказав, що
вдалося підвищити соціальні стандарти тільки на 13 і 19 %. Але в
наступному році уряд прогнозує, що підняття соціальних стандартів
компенсує ріст цін і тарифів.
Одним з основних завдань 2016 р. А. Яценюк назвав стабілізацію цінової
ситуації. За його словами є перші позитивні зрушення – у листопаді рівень
інфляції становив усього 2 % на противагу галопуючій інфляції протягом
поточного року.
Основою збільшення цін він назвав комунальні тарифи та підняття цін
на енергоносії. «Як Прем’єр-міністр України я взяв на себе всю повноту
відповідальності щодо запровадження самої непопулярної, але самої
правильної реформи – це реформа енергетичної незалежності країни від
Росії. І ми це зробили», – заявив А. Яценюк.
Глава уряду охарактеризував ситуацію в енергетичному секторі,
зробивши кілька висновків. Головний з них полягає у тому, що Росія
перестала бути газовим диктатором по відношенню до України. А. Яценюк
далі сказав, що подальше падіння цін на нафту також буде позитивно
впливати на українську економіку. І також буде позитивно впливати на ціну
природного газу, який Україна купує в країнах-членах Європейського Союзу.
Прем’єр-міністр окремо окреслив подальші дії з НАК «Нафтогаз
України». Він нагадав, що в 2014 р. загальний обсяг дефіциту «Нафтогазу
України», який покривався з державного бюджету, становив 10 млрд дол. У
цьому році дефіцит скорочено в десять разів, і це всього-на-всього 1 млрд. «У
наступному році ми не будемо дотувати НАК “Нафтогаз України” з
бюджету. І це означає, що кошти платників податків, які раніше
розграбовувалися газовими олігархами, будуть іти на соціальні виплати, на
освіту і на розвиток української економіки», – заявив урядовець.
А. Яценюк проінформував про результати енергетичної реформи.
«Загальний обсяг споживання газу щоденно зменшився на 25 %. У
середньому ми споживаємо природного газу на 50 млн куб. м менше, ніж це
відбувалося в минулому році. А це означає, що кожен день ми платимо за
природній газ на 11,3 млн дол. менше, а це означає, що завдяки нашій
енергетичній політиці ми скоротили витрати українських домогосподарств,
ми зменшили обсяги платежів, в тому числі і російському “Газпрому”, за
опалювальний період на суму майже 2 млрд дол. США, ми зберегли 2 млрд в
українській економіці», – сказав він.
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Щодо подальших завдань в енергетичному секторі урядовець нагадав
про програму субсидій для населення. «Ця програма запрацювала. П’ять
мільйонів українських домогосподарств не просто підписалися, а отримали
субсидії. П’ять мільйонів домогосподарств, це практично 15 млн населення
України спочатку не вірили, а тепер отримали конкретну субсидію. Де у тому
випадку, якщо дохід домогосподарства в середньому перевищує 10 % від
загального місячного доходу, держава компенсує все», – пояснив він.
Прем’єр-міністр доповів про фінансування оборони. Він нагадав, що в
поточному році безпрецедентна сума фінансування національної безпеки і
оборони – 5 % валового внутрішнього продукту країни. Майже 100 млрд грн
профінансовано урядом України на забезпечення сектору безпеки і оборони.
Підвищені заробітні платні, підвищені соціальні стандарти, придбана нова
техніка. «І в наступному році загальний обсяг фінансування відповідно до
проекту державного бюджету, який ми внесли, за рахунок спеціального
фонду і за рахунок державних гарантій буде становити 113 млрд грн», –
повідомив він.
А. Яценюк також нагадав про нову національну поліцію країни. «Ми
спільно підготували Закон “Про Національну поліцію”, ви за нього
проголосували. І це є взірцем того, як правоохоронна система може
демонструвати свою відданість служіння народу України. Нові люди, нові
обличчя, нові зарплати, нова техніка та нова українська поліція – це наше
спільне досягнення і наш спільний здобуток», – наголосив він.
Прем’єр-міністр у виступі також торкнувся теми безвізового режиму з
ЄС. Він повідомив, що щойно повернувся з Європейського Союзу, де мав
зустріч з Президентом Європейської комісії, з рядом європейських комісарів.
А. Яценюк заявив: «Україна виконала всі критерії для запровадження
безвізового режиму. 15 числа буде оприлюднений звіт. Україна заслуговує на
те, щоб Європейський Союз, так само як і Україна для Європейського Союзу,
відкрив свої кордони. Кордони для українських громадян будуть відкриті».
Глава уряду також сказав про дерегуляцію, зазначивши, що в питанні
дерегуляції зроблені тільки перші кроки.
Він назвав історичним рішення парламенту про прийняття Закону «Про
державну службу», що дасть змогу сформувати деполітизовану, незалежну та
ефективну державну службу. Залишилося питання імплементації цього
закону та проведення подальшої регуляції.
А. Яценюк звернувся до членів парламенту з проханням більш активно
працювати по прийняттю законів, у тому числі і по законах по приватизації.
Він нагадав, що законопроекти про проведення прозорої, чесної,
конкурентної та ефективної приватизації десять раз вносилися урядом до
Верховної Ради. За його словами, на жаль, вони не отримують підтримки. «Я
звертаюсь до членів парламенту з тим, щоби дати можливість залучити
іноземні інвестиції, збільшити робочі місця, провести чесну, прозору та
конкурентну приватизацію, і позбавитися від політичного впливу в питаннях
управління державних підприємств, як ми це зробили в НАК “Нафтогаз
України”, де запроваджений новий статут, нові незалежні директори, які
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працюють не під політиками, а які працюють виключно в інтересах
державної компанії», – сказав він.
Говорячи про децентралізацію, промовець нагадав про прийняті пакети
законів – пакет бюджетної децентралізації, який дав можливість місцевим
громадам додатково збільшити свої доходи (близько 20 млрд грн у
територіальних громад і у органів місцевої влади є вже на рахунках
державного казначейства). Також проведені великі пакети децентралізації
щодо передачі функцій по реєстрації, по бізнесовій діяльності,
безпосередньо, на органи місцевої влади. «Це дає додатково близько одного
мільярда доходів для територіальних громад, і саме важливе, що це дає
можливість для громадян країни без хабарів, без черг, без корупції
отримувати державні послуги в центрах надання адміністративних послуг», –
зазначив він.
Наприкінці виступу урядовець сказав про плани на наступний рік. Він
повідомив, що уряд ставить перед собою сім завдань. Першим він назвав
освітню реформу, уточнивши, що багато зроблено щодо вищої освіти, але
середня освіта є базовою.
Другим завданням він назвав реформу медицини, визнавши при цьому,
що в медицині цього року було мало змін.
Наступними завданнями А. Яценюк окреслив приватизацію, нову
податкову політику, продовження децентралізації, угоду про ЗВТ із ЄС та
запровадження безвізового режиму, завершення судової реформи в країні.
Прем’єр-міністр відповів на запитання народних депутатів, які
стосувалися строків погашення багатомільярдної заборгованості громадянам,
що проживають на території проведення АТО, продовження програми
будівництва доріг карпатського регіону, пояснення економічної причини
росту цін на продукти харчування.
А. Яценюк, відповідаючи на останнє запитання, сказав: «ціни
адміністративним шляхом стримувати неможливо. Це в Радянському Союзі
ставили мінімальні ціни і полиці були пусті.
Єдиний шлях для стримування цін – це конкуренція на ринку та низька
собівартість. Конкуренція на ринку буде забезпечена з 1 січня за рахунок
запровадження Угоди про зону вільної торгівлі. З одного боку, це можливість
для українських товарів далі бути проданими на європейському ринку. З
іншого боку, це можливість для європейських товарів потрапляти на
український ринок. І це вже питання конкуренції для внутрішнього
товаровиробника. Тобто, з одного боку, буде зменшення цін, з іншого боку,
нашому товаровиробнику треба буде боротися як за зовнішній ринок, так і за
внутрішній ринок. Тому ми вбачаємо питання цінової стабільності на
наступний рік як одне з основних. Ріст цін вбиває економічне зростання, і ми
будемо спільно з вами впливати на ріст цін, у першу чергу, економічними
методами».
Прем’єр-міністр також відповів на запитання про податкову реформу:
«Мета цієї податкової реформи. Передусім це суттєве зменшення як ставок
податків, так і зменшення адміністрування при сплаті цих податків, тобто
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спрощення адміністрування. Наша основа – це зменшити оподаткування
податків на зарплату, тобто звільнити від складного податкового ярма наших
роботодавців і працівників. Фактично ми вдвічі зменшуємо ставки
оподаткування податками на заробітну платню».
А. Яценюк повідомив про запропоновані ставки оподаткування – це
20-20-18-18, починаючи з першого січня наступного року, далі пропонується
ставки зменшити ще по одному відсотку і з 2018 р. це буде 20-20-17-17.
«Проект податкової реформи нами узгоджений відповідно до наших
домовленостей, які оголосив Президент України. Уряд учора затвердив
податкову реформу. Сьогодні ця податкова реформа відправлена до
парламенту і Президент України своїм листом звертається до парламенту
розглянути даний законопроект, за невідкладною процедурою включити його
до порядку денного. Ми дуже просимо, щоб цей законопроект був
підтриманий, проголосований, і тіло Податкового кодексу набрало чинності з
ІІ кварталу 2016 р.», – зазначив глава уряду.
А. Яценюк відповів на запитання, коли він сам добровільно подасть у
відставку: «Я взяв на себе всю повноту відповідальності за самі непопулярні
кроки в нашій країні, які ніхто не робив 20 років. І коли я йшов на цю посаду,
я знав, що буде з моїм рейтингом, я це знав. Я прийшов сюди не для власного
політичного рейтингу, я для того, щоб провести реформи і рейтинг був нашої
країни».
А. Яценюк далі зазначив, що парламент має повні конституційні
повноваження, щоб поставити на голосування рішення про відставку уряду.
«Ставте і голосуйте. Я прийму рішення українського парламенту. Я за це
крісло не тримаюсь», – наголосив він.
Глава уряду також відповів на інші запитання.
А. Яценюк, завершуючи відповідати на запитання, звернувся до
народних депутатів зі словами: «нас обирав український народ, і наші люди
мають великі сподівання, і вони далі мають такі сподівання. Але такі
сподівання будуть розрушені, якщо у нас буде межи нами ненависть, зрада,
чвари, якщо поміж нас не буде єдності, якщо поміж нас не буде
відповідальності за долю країни».
На цьому Година запитань до уряду завершилася (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 11.12).
***
11 грудня Верховна Рада України прийняла Постанову «Про
Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав,
Європейського парламенту і міжнародних парламентських асамблей
щодо продовження та посилення санкцій проти Російської Федерації за
організацію терористичних актів в Україні».
Верховна Рада України закликає парламенти іноземних держав,
Європейського парламенту та міжнародні парламентські асамблеї:
– звернутися до Російської Федерації з вимогою припинити агресію
проти України;
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– продовжити та посилити санкції проти Російської Федерації;
встановити персональні санкційні списки проти правлячої верхівки
Російської Федерації, які встановили режим державного тероризму;
– активізувати міжнародний моніторинг за ситуацією в окупованих
Російською Федерацією територіях у сфері дотримання прав і свобод людини
та негайно реагувати на будь-які порушення;
– підтримати зусилля України, спрямовані на звільнення громадян
України, які незаконно утримуються на території Російської Федерації;
– не допустити безкарності винних за злочини проти людяності, вчинені
від початку російської терористичної агресії проти України;
– вимагати від Російської Федерації повного та безумовного виконання
взятих мінських зобов’язань.
Верховна Рада України вимагає від Російської Федерації припинення
агресії проти України, негайного та безумовного звільнення всіх українських
політичних заручників і в’язнів, відмовлення від практики міжнародного
тероризму. Проект постанови зареєстровано за № 3623 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 11.12).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до Закону України “Про контррозвідувальну діяльність”
щодо підрозділів забезпечення внутрішньої і власної безпеки Державної
прикордонної служби України».
Законопроектом передбачається залучити до контррозвідувальної
роботи (за погодженням та координацією Службою безпеки України)
підрозділи забезпечення внутрішньої та власної безпеки Державної
прикордонної служби України.
Відповідні зміни пропонується внести до ст. 5, 6 і 8 Закону України «Про
контррозвідувальну діяльність».
Законопроект зареєстровано за № 3483 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.12).
***
У Верховній Раді відбулася восьма сесія Парламентської Асамблеї
ГУАМ.
Вітальні промови також виголосили Президент ПА ГУАМ, голова
Постійної комісії Верховної Ради України в ПА ГУАМ А. Матвієнко,
Генеральний секретар ПА ГУАМ В. Чечелашвілі, глава Постійної делегації
парламенту Азейбарджану А. Карімлі, заступник Генерального секретаря ПА
ЧЄС М. Макриг’янніс, глава Постійної делегації парламенту Грузії
З. Абашидзе.
У засіданні сесії також узяли участь члени Балтійської асамблеї.
У рамках восьмої сесії було обговорено такі питання:
1. Безпека в регіоні: політико-правові аспекти взаємодії держав – членів
ГУАМ (доповідач – Президент Балтійської асамблеї Г. Пурванєцкєнє);
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2. Енергетичний міст Кавказ – Східна Європа: виклики й очікування
(доповідач – член Постійної делегації парламенту Азейбарджану в ПА ГУАМ
А. Масимлі);
3. Досвід й перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку
держав-членів ГУАМ. Туризм як інструмент залучення інвестицій (доповідач
– начальник управління туризму й курортів Міністерства економічного
розвитку й торгівлі І. Літуга).
Парламентська Асамблея ГУАМ і Балтійська Асамблеї прийняли
спільну заяву.
Учасники сесії наголосили, що останнім часом розширення діалогу між
Парламентської Асамблеї ГУАМ і Балтійської Асамблеї продемонстрували
свою цінність і потенціал у контексті міжнародних криз. Вони досягли
кращого розуміння взаємних цілей і завдань, що сприяє зміцненню
стабільності та довіри в регіоні.
Учасники висловили глибоку стурбованість через агресивні дії,
спрямовані проти суверенітету та територіальної цілісності України,
засвідчили тверду прихильність до загальновизнаних норм і принципів
міжнародного права, цілей і завдань Статуту Організації Об’єднаних Націй,
положень основних документів Організації з безпеки і співробітництва в
Європі та положень статутних документів Парламентської Асамблеї ГУАМ і
Балтійської Асамблеї. Вони закликали міжнародне співтовариство засудити
застосування на території суверенної держави сили, вкотре наголосили на
пріоритетах суверенітету, територіальної цілісності та непорушності
визнаних кордонів усіх держав у регіоні, готовність реагувати відповідно до
своїх принципів.
Учасники підтвердили свою послідовну позицію, що конфлікти в регіоні
ГУАМ мають вирішуватися виключно на основі поваги до суверенітету,
територіальної цілісності та непорушності визнаних кордонів держав-членів
ООН. Територія держави не може бути об’єктом захоплення або військової
окупації в результаті погрози силою або її застосування в порушення
відповідних норм і принципів міжнародного права. Жодна територіальна
анексія в результаті війни або будь-якого виду тиску не може вважатися
законною. Учасники засвідчили фундаментальну цінність принципів,
закріплених у Спільній декларації глав держав Організації за демократію та
економічний розвиток – ГУАМ 23 травня 2006 р., наголосили, що й далі
працюватимуть на основі спільних пріоритетів і цінностей, шануючи
національні пріоритети та цілі держав-членів.
Учасники наголосили на важливості проведення загальних засідань
робочих груп і висловили щиру подяку парламентові України за гостинність і
бездоганну організацію цієї сесії.
Довідково: Організація за демократію та економічний розвиток ГУАМ –
регіональне об’єднання чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджанської
Республіки та Республіки Молдова. В основі утворення цієї форми
співробітництва лежить єдність позицій країн із подібними політичними й
економічними зовнішніми орієнтаціями. Організація була створена 1997 р.
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для протистояння впливу Росії в регіоні й отримала підтримку Сполучених
Штатів Амеирики. Штаб-квартира розташована у Києві на Майдані
Незалежності
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.12).
***
Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав таким, що
не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, законопроект
про внесення змін до Земельного кодексу України (щодо децентралізації
повноважень із розпорядження землями).
Як зазначалося під час засідання Комітету 9 грудня 2015 р.,
законопроект (№ 2267) містить пропозицію надати право сільським,
селищним і міським радам передавати у власність або користування земельні
ділянки земель запасу та резервного фонду, які перебувають в
адміністративних межах відповідних громад.
У Комітеті вважають, що оскільки на сьогодні всі категорії земель
комунальної власності ще перебувають у стані формування до завершення
розмежування їх із землями державної власності застосування норм
законопроекту є дуже ризикованим, а наслідком вказаних змін може бути
створення умов для виникнення конфлікту інтересів і можливостей для
зловживання повноваженнями посадових осіб, у тому числі із землями, на які
державою ще не здійснено реєстрацію її права.
Положення запропонованої редакції законопроекту суперечать чинному
Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розмежування земель державної та комунальної власності» де зазначено, що
у державній власності перебувають «усі інші землі, розташовані за межами
населених пунктів, крім земельних ділянок приватної власності…», якими
держава і розпоряджається. Невідповідність і суперечливість між
нормативно-правовими актами призведе до зловживань і тотальної корупції.
Також корупційні ризики містить ініціатива виключення ч. 3, 4 ст. 122,
якими регламентуються повноваження районних державних адміністрацій,
центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, зокрема
щодо земель ведення водного господарства, будівництва об’єктів, пов’язаних
з обслуговуванням жителів територіальної громади районів і земель для
індивідуального дачного будівництва.
Класифікатор видів цільового призначення земель передбачає, що землі
водного фонду можуть надаватися для рибогосподарських потреб, а
повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
щодо надання земельних ділянок із земель водного фонду для ведення
рибництва земельним законодавством окремо не визначено.
Нечіткість законодавчої норми може призвести до здійснення
корупційних правопорушень при розмежуванні повноважень, якими
регламентуються питання обмежень у цій сфері щодо подальшого
розпорядження об’єктами розташованих на цих землях і землях запасу та
резервного фонду, які перебувають під охороною відповідно до Закону «Про
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природно-заповідний фонд» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.12).
***
Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства рекомендує Верховній Раді України прийняти
за основу доопрацьований проект закону «Про житлово-комунальні
послуги».
Члени Комітету ухвалили таке рішення на своєму засіданні 9 грудня.
Новою редакцією законопроекту № 1581 пропонується розв’язати такі
проблемні питання житлово-комунального господарства:
– поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства та
створення конкурентного середовища на ринку послуг, удосконалення
системи управління підприємствами галузі, підвищення ефективності
діяльності підприємств;
– технічного переоснащення житлово-комунального господарства,
скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних
ресурсів, створення дієвого механізму стимулювання використання
альтернативних джерел енергії та видів палива;
– можливості накопичення коштів та їхнього використання для
проведення капітальних ремонтів, реконструкції та модернізації
багатоквартирних житлових будинків.
У доопрацьованому проекті закону враховані зауваження та пропозиції
Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради
України, які були висловлені ним у висновку.
Нову редакцію проекту також узгоджено із зацікавленими сторонами –
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства; Національною комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; профільними
асоціаціями та громадськими інституціями (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.12).
***
Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту
прийняти за основу законопроект про внесення змін до Закону України
«Про торгово-промислові палати в Україні» (щодо створення міських і
міжрайонних торгово-промислових палат).
Проектом (№ 3108) пропонується встановити, що торгово-промислові
палати створюються на території Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя (регіональні торгово-промислові палати). У межах
кожної з цих адміністративно-територіальних одиниць може бути створена
лише одна торгово-промислова палата, за виключенням міст обласного та
республіканського підпорядкування з населенням більше ніж 100 тис. осіб, де
можуть бути створені міські або міжрайонні торгово-промислові палати, які
за своїм статусом і правами прирівнюються до регіональних торгово23

промислових палат.
Законопроект містить також норму, відповідно до якої торговопромислова палата створюється за ініціативою не менш як 50 засновників,
які перебувають на відповідній території. Міські або міжрайонні торговопромислові палати створюються за ініціативою не менш як 30 засновників,
які перебувають на відповідній території (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.12).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянув ряд
законопроектів.
Зокрема, під час засідання 9 грудня 2015 р. Комітет ухвалив рішення
рекомендувати парламенту прийняти за основу законопроект про внесення
змін до деяких законодавчих актів України, які регулюють відносини,
пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру (щодо
спеціального водокористування) (№ 3323).
Метою законопроекту є дерегуляція та розвиток підприємництва,
поліпшення умов ведення бізнесу шляхом усунення надмірного
навантаження при оформленні права на здійснення спеціального
водокористування та приведення процедури оформлення зазначеного права
до вимог Закону України «Про адміністративні послуги».
Комітет також рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект
про внесення змін до Водного кодексу України (щодо спрощення процедури
надання дозволів на спеціальне водокористування) (№ 3227). Документом
уточнюються повноваження центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства у частині
питань погодження документів про отримання дозволу на спеціальне
водокористування для поверхневих вод. Як вважають у Комітеті, прийняття
законопроекту дасть змогу спростити процедуру видачі дозволів на
спеціальне водокористування, усуне дублювання функцій органами
виконавчої влади у цій сфері, забезпечить чітке розмежування повноважень
між центральними органами виконавчої влади.
Комітет також підтримав законопроект про внесення змін до деяких
законів України щодо вдосконалення механізму стимулювання виробництва
електроенергії з альтернативних джерел енергії (технічний) (№ 3447).
Законопроектом пропонується внести ряд змін до деяких законів України
щодо уточнення формулювань та уникнення ймовірності неоднозначного
тлумачення положень законів, якими регламентується сфера виробництва
електричної енергії з альтернативних джерел енергії.
Комітет вважає, що під час підготовки до другого читання було б
доцільно уточнити зміни до пункту б) ст. 17-3 щодо уникнення виключного
застосування КТПБ-інверторних трансформаторних підстанцій. Було
відзначено недоцільність виключення із тексту статті високотехнологічних і
високоефективних компактних безтрансформаторних інверторів, які можуть
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використовуватися у домогосподарствах. Натомість потужні силові
трансформатори можуть містити стійкі органічні забруднювачі, небезпечні
для людини і довкілля, які після закінчення терміну експлуатації потребують
утилізації як відходи першого класу небезпеки (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.12).
***
Голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування С. Власенко взяв участь у
засіданні Наглядової ради Програми Ради Європи «Децентралізація і
територіальна консолідація в Україні».
У своєму виступі під час засідання 11 грудня 2015 р. яке відбулося в
Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, Голова Комітету зазначив, що Міністерство,
«незважаючи на різні погляди з окремих питань, є партнером Комітету і
завдяки такій співпраці 2015 р. став важливим етапом на шляху
децентралізації управління і реформи місцевого самоврядування. Експерти
Ради Європи надали Україні істотну допомогу в розробці нового
законодавства. Ухвалено ряд провідних законів, які поклали початок
реформуванню».
«Люди зачекалися змін, вони хочуть, щоб влада на місцях співпрацювала
з ними», – зазначив керівник парламентського Комітету.
«На часі очікування голосування у Верховній Раді за проект змін до
Основного Закону України в частині децентралізації та місцевого
самоврядування, потрібно 300 голосів», – продовжив він. – «Ситуація в
парламентському середовищі складна – це переважно викликане внесенням у
“тіло” Конституції України статті щодо особливостей здійснення місцевого
самоврядування на Донбасі».
«На жаль, українські громадяни ще мало обізнані з метою реформи
місцевого самоврядування, не розуміють, які вигоди вони отримають від
децентралізації управління, що поліпшиться в громадах після об’єднання».
Голова Комітету порадив європейським партнерам через Програму
«Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» допомогти
урядовцям посилити піар-кампанію про зміст і цілі реформи, можливо, навіть
започаткувати для цього окремий проект.
Голова Департаменту демократичних інститутів та врядування
Генерального директорату з питань демократії, Генерального секретаріату
Ради Європи А. Зарді під час наради сказав: «Навіть якщо зміни до
Конституції не будуть ухвалені найближчим часом, Рада Європи залишиться
вірна своїм обіцянкам і надалі допомагатиме українським реформаторам
оновлювати країну».
Довідково.
Програма Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в
Україні» є складовою третього Плану дій РЄ для України на 2015–2017 рр.,
ухваленого 2015 р. для допомоги нашій державі у виконанні її статутних
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зобов’язань дотримання стандартів РЄ. Містить два компоненти –
«Регіональні офіси реформ на підтримку децентралізації» та «Територіальна
реформа (об’єднання і співробітництво)» (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 14.12).
***
Члени Комітету у закордонних справах провели зустріч з
Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Лівія в Україні
Мохамедом Салахеддіном Шеллі.
10 грудня відбулася зустріч членів Комітету у закордонних справах із
новопризначеним Надзвичайним і Повноважним Послом Держави Лівія в
Україні Мохамедом Салахеддіном Шеллі. У зустрічі взяли участь Голова
Комітету Г. Гопко, перший заступник голови І. Климпуш-Цинцадзе, а також
член Комітету С. Ларін.
Під час зустрічі українська сторона подякувала Лівії за незмінну
підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, а також
висловилася за необхідність подальшого інтенсифікації міжпарламентської
співпраці двох країн на політичному, економічному та гуманітарному рівнях.
У цьому зв’язку обидві сторони підтвердили обопільну зацікавленість у
створенні в рамках парламентів України та Лівії груп дружби, які мають
стати дієвими платформами розвитку комплексного міжпарламентського
діалогу. Було домовлено про організацію ближчим часом візитів
парламентарів Лівії до України, та народних депутатів України до Лівії.
Народні депутати України також детально проінформували лівійську
сторону про стан і перспективи впровадження внутрішніх реформ у нашій
країні, при цьому особливий акцент було зроблено на опрацюванні та
ухваленні пакету законопроектів, які дають змогу нашій державі впевнено
рухатися євроінтеграційним шляхом.
У рамках зустрічі окрема увага також приділялася питанням активізації
співпраці в економічній сфері, оскільки невичерпаним залишається потенціал
взаємодії між українськими та лівійськими суб’єктами господарювання.
Сторони також погодилися із необхідністю більш детального розгляду
питань, пов’язаних із відвіданням громадянами Лівії території нашої держави
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 10.12).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко за підсумками переговорів у Києві з
президентом Республіки Кіпр подякував Н. Анастасіадісу за чітку
підтримку Кіпром євроінтеграційних прагнень України та Українського
народу.
«Для нас є виключно важливим кроком ратифікація Кіпром Угоди про
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асоціацію між Україною та ЄС. Дякую, пане Президенте, за Вашу особисту
тверду позицію і Вашої політичної сили, яка зробила можливим цей
важливий крок», – заявив П. Порошенко.
Також Президент висловив подяку за тверду підтримку Кіпром
суверенітету та незалежності нашої держави, тверду позицію щодо
невизнання окупації Криму Російською Федерацією. Глава Української
держави наголосив на необхідності ефективної координації дій країн усього
світу для відновлення суверенітету України над Кримом та окупованою
частиною Донбасу та висловив подяку за тверду і принципову позицію
усього Європейського Союзу, за активної участі Кіпру, у питанні
запровадження санкцій за неімплементацію мінських угод і продовження
санкцій у зв’язку з тим, що Росія не виконує взяті на себе зобов’язання.
Президент повідомив, що відбулися надзвичайно інтенсивні корисні
переговори, які дають змогу скоординувати зусилля на міжнародній арені, дії
у форматі ООН, де Кіпр підтримав кандидатуру України при обранні на
посаду непостійного члена Ради Безпеки ООН. «Для нас зараз ця позиція є
виключно важливою, бо Україна захищає сьогодні мир, стабільність. Ми
маємо можливість використовувати трибуну Ради Безпеки ООН для
встановлення миру та стабільності на території нашої держави», – підкреслив
глава держави.
Співрозмовники провели переговори відносно підтримки Кіпром
прагнень України щодо запровадження безвізового режиму з Європейським
Союзом. «Мені було дуже приємно почути тверду позицію підтримки Вами
особисто, Пане Президенте, Кіпром цього надзвичайно важливого для
України кроку», – наголосив П. Порошенко.
Президент повідомив, що за підсумками переговорів підписано чотири
документи, у тому числі ті, що дають можливість уникнути подвійного
оподаткування. Глава держави висловив сподівання, що це сприятиме
розвитку економічних відносин між двома країнами. За його словами, під час
економічного форуму, представники бізнесу Кіпру матимуть можливість
дізнатися про нові кроки України з покращення інвестиційного клімату.
«Кіпрські підприємці будуть завжди найбажанішими гостями на території
України», – заявив Президент України.
П. Порошенко подякував Н. Анастасіадісу за запрошення відвідати Кіпр
і повідомив, що з вдячністю приймає цю пропозицію та має намір здійснити
візит у першій половині наступного року.
У свою чергу, президент Республіки Кіпр подякував за гостинність,
зазначивши, що під час переговорів було підтверджено високий рівень
двосторонньої співпраці, а також взаємодії в рамках ЄС та інших
міжнародних організацій. «Хочу ще раз повторити, що наші дружні
відносини, які ми розвинули з іншими країнами, ніколи і ніяким чином не
зашкодять та не вплинуть на відносини Кіпру з Україною», – наголосив він.
Щодо ситуації в Україні, Президент Кіпру зазначив: «Сьогодні ми
бачимо, що мінські домовленості повністю не виконуються. Вочевидь,
потрібно інтенсифікувати наші намагання, щоб вони виконувались, і ми
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маємо певним чином наполягати, щоб домовленості «нормандської четвірки»
впроваджувалися в життя. Кіпрська республіка буде підтримувати Україну у
її прагненні до збереження територіальної цілісності», – запевнив Н.
Анастасіадіс.
Президент Кіпру позитивно оцінив кроки української влади в
реформуванні країни, зокрема на шляху євроінтеграції. «Мені приємно
почути, що Ви докладаєте всіх зусиль для впровадження в життя тих рішень,
яких вимагає від України Європейський Союз для того, щоб Україна стала
якомога швидше членом ЄС, і я вітаю ці кроки, – відзначив Н. Анастасіадіс. –
Хотів би висловити повну підтримку Республікою Кіпр України у її
намаганнях стати якомога ближче до ЄС та поглибити відносини з
Європейським Союзом. Ми будемо підтримувати впровадження безвізового
режиму з Україною». Президент Кіпру висловив сподівання на
імплементацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також на
запровадження безвізового режиму у найближчому майбутньому.
Співрозмовники окремо обговорили «кіпрське питання». Президент
Кіпру подякував Президенту України за його позицію щодо цього.
Глава Кіпрської держави висловив упевненість у подальшому
поглибленні двосторонньої співпраці, зокрема, цьому має сприяти
сьогоднішній україно-кіпрський бізнес-форум (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 11.12).
***
Президент П. Порошенко на форумі депутатів місцевих рад партії
«Блок Петра Порошенка “Солідарність”» назвав ключовими цінностями
для партії європейський та євроатлантичний вибір. «Прямо можете
казати – в перспективі вступ до Європейського Союзу і вступ до НАТО», –
заявив П. Порошенко, додавши, що за останній час рівень підтримки
населенням ідеї євроатлантичної інтеграції сягнув з 16 до 70 %.
Другою ключовою цінністю має бути унітарність України, що має
передбачати українську мову як єдину державну, також вільний розвиток і
вживання інших мов, насамперед російської та англійської. Президент
нагадав, що 60 % українських воїнів-героїв АТО є російськомовними, і вони
зі зброєю в руках продемонстрували, що російською мовою вони люблять
Україну аж ніяк не менше, ніж україномовні. «Нашим пріоритетом є
розуміння нації як політичного союзу всіх громадян України, незалежно від
етнічного походження, мови, віри тощо. Ніколи ми не допустимо, що Україна
буде знову розколота штучно політиканами – питанням ставлення до НАТО,
мови, до землі або ставленням до Церкви. Ми об’єднали Україну і
забезпечимо її єдність», – наголосив П. Порошенко.
Ще однією важливою ідеологічною засадою має бути декомунізація.
«Не лише як повалення пам’ятників, а як відмова від соціальної ненависті,
від популізму, від комуністичного втручання держави в економічні процеси»,
– підкреслив Президент. Глава держави наголосив, що недоторканість
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приватної власності та вільний ринок є основою економічного прогресу та
соціального добробуту.
Партія має базуватися на принципах демократії, поваги до прав і свобод
кожного українського громадянина.
Щодо організаційних питань, то Президент закликав продовжити
системну роботу з перетворення «Солідарності» у справді масову партію,
долучаючи до її лав ветеранів АТО та волонтерів, які продемонстрували
ефективну роботу в проведенні реформ у Мінобороні, у запровадженні
системи електронних закупівель і забезпеченні антикорупційного
громадського контролю. «Хотів би, щоб наша партія стала для цих
заслужених людей справжнім соціальним ліфтом. Ніхто не обмежує сьогодні
висунення найкращих представників регіонів, бо це і є оновлення, оновлення
влади, в тому числі – і верховної влади», – сказав П. Порошенко.
Пріоритетами партії в регіонах Президент назвав децентралізацію та
зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, підвищення рівня
життя мешканців громад, рішучу відсіч будь-яким проявам сепаратизму,
прозоре використання комунального майна та земельних ресурсів,
громадський контроль за використанням бюджетних ресурсів, ефективну
боротьбу з корупцією, створення нових робочих місць (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 12.12).
***
Президент назвав єдність коаліції запорукою успіху реформ.
«Солідарність», «Народний Фронт», «Самопоміч», «Батьківщина» – це й
є сьогоднішня влада. І ми несемо спільну відповідальність за долю країни»,
– заявив П. Порошенко на форумі депутатів місцевих рад Блоку Петра
Порошенка «Солідарність».
За словами глави держави, збереження цієї коаліції, як головної
політичної конструкції для впровадження реформ і утримання політичної
стабільності, є визначальним чинником для ухвалення рішень. «У тому числі,
до речі, й кадрових рішень», – додав він.
Президент разом зі всіма присутніми на форумі дали наказ
парламентській фракції «Солідарності» зосередитися на прискоренні реформ,
а найближчими тижнями – на ухвалені податкових змін, бюджету,
забезпеченні критично важливої співпраці з Міжнародним валютним
фондом, ухваленні змін до Конституції в частині децентралізації та початку
конституційного процесу в частині судової реформи.
Визнавши, що «депутатській когорті у Верховній Раді нелегко, і коаліція
у нас непроста», глава держави наголосив, що ця Коаліція спроможна
ухвалювати і приймає рішення, які не були здатні прийняти попередні
скликання Верховної Ради.
«Я робив, роблю і робитиме все від мене залежне, щоб зміцнювати
коаліцію», – заявив Президент і повідомив про регулярне спілкування зі
всіма її членами.
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Глава держави назвав завданням для присутніх депутатів місцевих рад
зміцнення проєвропейських і проукраїнських коаліцій на місцях. «Хто
отримав найбільшу довіру від людей – з того більше й спитають. І тому ми
повинні нести та займати лідерську позицію в консолідації проєвропейських
демократичних сил згори донизу: від Верховної Ради до селищної ради», –
наголосив Президент (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 12.12).
***
«Ми не можемо дозволити собі розбрату», – заявив Президент
П. Порошенко на форумі депутатів місцевих рад Блоку Петра
Порошенка «Солідарність».
Звертаючись до депутатів-однопартійців, глава держави наголосив:
«Саме тому ви й вели свою виборчу кампанію під гаслом “Зберегти країну”.
Саме це завдання сьогодні ставиться перед нашою політичною силою, перед
усіма відповідальними політиками, перед усім Українським народом».
Президент зазначив, що Кремль докладає зусиль до внутрішньої
політичної дестабілізації. «Відверто антиукраїнська п’ята колона зазнала
якщо не повного розгрому, то значних втрат... У більшості областей ця
проросійська п’ята колона позбулася соціальної бази, пішла в глибоке
підпілля, влилася в склад диверсійно-розвідувальних груп, яких кожного
тижня розкриває, виловлює та знищує оновлена Служба безпеки України, яка
також є результатом і демонстрацією нашого успіху», – заявив глава
держави.
«За цих умов Кремль і Москва ставить на розкачування
внутрішньополітичної ситуації, підвищення градусу внутрішнього
протистояння, що піддає Україну додатковим і ризикованим тестам на
міцність. І ми втратимо таку довгоочікувану національну єдність, якщо не
навчимося самі і людей не навчимо розпізнавати подібні технології. Якщо не
змусимо всіх політиків зрозуміти, що зовнішня загроза, під якою перебуває
Україна, накладає жорсткі обмеження на звичні правила поведінки у
внутрішній боротьбі та політичній конкуренції», – заявив П. Порошенко
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 12.12).
***
Президент України П. Порошенко виступив на форумі депутатів
місцевих рад Блоку Петра Порошенка «Солідарність» із промовою, в якій
назвав головними завданнями на наступний рік забезпечення
результативної боротьби з корупцією та досягнення стійкого миру на
Донбасі. Для цього глава держави наголосив на важливості затвердження
Верховною Радою конституційних змін щодо судової реформи та
децентралізації.
Президент відзначив, що відсутність реальних, видимих результатів у
боротьбі з корупцією призводить до того, що люди ще не відчувають
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результатів реформ, і високими є протестні настрої. «Гучні арешти й
відставки лише на початку викликали ейфорію у суспільстві. Тепер цього
замало, люди вимагають суворих вироків, а не просто затримань, та дієвих
механізмів запобігання корупційним діям», – наголосив П. Порошенко.
Президент проінформував, що майже завершений процес створення
незалежних органів для боротьби із корупцією – Національного
антикорупційного бюро та Спеціальної антикорупційної прокуратури. Він
побажав усім присутнім – депутатам місцевих рад від БПП – не стати
клієнтами НАБУ. «Ніхто не захистить, ніяких парасольок над
корупціонерами ми не дозволимо», – наголосив глава держави.
Президент повідомив, що дізнався про відсутність у проекті бюджету на
2016 р. запланованих коштів на фінансування антикорупційної прокуратури.
«Вважаю це прикрим непорозумінням і лише технічною помилкою, яка,
шановні народні депутати, буде негайно виправлена», – заявив
П. Порошенко.
Водночас, за словами Президента, процес створення сучасної
інфраструктури для боротьби з корупцією не виглядатиме завершеним, а
сама система не буде ефективною, поки буде проведено радикальну судову
реформу, яка полягає у повному очищенні та оновленні суддівського
корпусу, скасуванні суддівської недоторканності, забезпеченні незалежності
суддівського корпусу від політичних впливів. Це потребує конституційних
змін. «Ухвалення цих конституційних змін, разом з конституційними
змінами по децентралізації, – питання найближчих тижнів, максимум
місяця», – наголосив Президент.
«Так, ми довго запрягали, але тепер ми маємо швидко їхати. Наступного
року кожен українець, і ви маєте в цьому переконатися, має відчути, що
інфраструктура, яку ми так дбайливо створювали в 2015 р., ефективна і
почала нарешті приносити результат, і цей час був витрачений недаремно», –
заявив П. Порошенко.
«І тоді, коли ми продемонструємо перші успіхи в боротьбі з корупцією
нагорі, ми отримаємо моральне право розпочати ефективний наступ на
побутову корупцію, з якою, перш за все, зустрічається кожна людина в
своєму житті», – заявив Президент, наголосивши, що саме це завдання
вважає для себе найважливішим на наступний рік, разом із досягненням
миру.
«Я також вірю в те, що після крихкого перемир’я, хоча його кожен день
атакують, ми з вами, об’єднавшись, можемо принести мир на Донбас», –
сказав Президент, додавши, що питання миру зараз дуже пов’язане з
питаннями децентралізації. «Момент остаточного голосування за проект змін
до Конституції поступово наближається. Отримати це рішення буде дуже
непросто, бо в силу об’єктивних і часто непереборних обставин воно тісно
пов’язане з дипломатичною боротьбою повернення під суверенітет України
тимчасово окупованих районів Донбасу, українського Донбасу. Я
розраховую на мудрість і розум вищого законодавчого органу України. Наш
IQ має перевищити 300, бо тільки надзвичайно високий інтелект, разом з
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потужністю наших Збройних сил, дозволить нам перемогти такого сильного
ворога, як Росія», – наголосив Президент (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 12.12).
***
Президент П. Порошенко на форумі депутатів місцевих рад партії
«Блок Петра Порошенка “Солідарність”» зазначив, що найближчими
днями очікує позитивного рішення Європейської комісії щодо
запровадження безвізового режиму для громадян України.
«Це стало можливим завдяки надзвичайно позитивній оцінці тих
реформ, які ми з вами проводимо», – сказав глава держави. Президент
нагадав, що підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС було
однією з головних вимог Революції гідності.
«Ми не просто маємо йти в Європу, ми маємо побудувати Європу тут,
усередині України. Впевнений, що нам це вдасться», – зазначив
П. Порошенко.
За словами Президента, незважаючи на шалений тиск і протидію
Кремля, угода про зону вільної торгівлі з ЄС запрацює з 1 січня 2016 р. Він
висловив впевненість у тому, що за кілька років ця угода компенсує всі ті
втрати, яких країна та гаманець кожного українця зазнали від агресивного
закриття Росією свого ринку для українських товарів. «Ми це здолаємо.
Перебудуємо свою промисловість, підвищимо її якість і будемо присутні на
європейських ринках. Так, як це зробили Балтійські країни», – сказав
П. Порошенко. Він додав: «Ми не станемо проситися назад на базар, де
панують економічна агресія, політичний шантаж та імперські комплекси. Ми
своє заробимо на європейському та інших вільних ринках світу».
Глава держави повідомив, що наступного тижня відвідає Брюссель, де
Європейська Рада розглядатиме питання продовження санкцій відносно
Росії. «Впевнений, що рішення буде позитивним. Впевнений, що
проукраїнська коаліція продемонструє свою міцність. І це буде потужним і
дієвим інструментом примусити Росію виконати та імплементувати всі без
виключення пункти мінських домовленостей», – заявив П. Порошенко
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 12.12).

***
Парламент повинен розблокувати питання приватизації державних
підприємств, заявив Президент, відкриваючи обговорення питання
приватизації на 16-му засіданні Національної ради реформ, присвяченому
цьому питанню.
Глава держави зазначив, що Верховній Раді слід визначитися не лише
щодо переліку, але й щодо способу. «Я наголошував і наголошую: наявність
у держави великої кількості державних підприємств є фактором, який
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збільшує ризик корупції, фактором, де держава ніколи не була ефективним
власником. Наголошую на тому, що держава не повинна займатися бізнесом.
Держава повинна збирати податки і ефективно управляти бюджетом,
забезпечуючи найбільш ефективне використання коштів платників податків»,
– заявив Президент.
Глава держави зазначив, що слід скоротити кількість державних
компаній. Більшість із близько 1800 працюючих держпідприємств внаслідок
неефективного менеджменту приносять державі виключно збитки. Вони
позбавлені можливості отримання інвестицій, кредитів, позбавлені
можливості модернізувати основні засоби, а це означає, що вони є
неконкурентноздатними, мають перестати бути гирями на ногах держави, на
ногах платників податків.
За словами Президента, в економічно-розвинутих країнах, які входять до
Організації економічного співробітництва та розвитку, держава володіє
десятками, а не тисячами компаній. «Ми маємо перейти до цих показників
цивілізованих країн світу», – наголосив він, додавши, що критерії того, які
підприємства лишати у державній власності, мають бути чітко визначені.
«Надалі все у нас має приватизовуватися виключно відповідно до
найкращих світових стандартів і практик, під пильним наглядом
громадськості», – заявив Президент.
Глава держави назвав зразком приватизацію «Криворіжсталі»,
проведення тендеру на розподіл 3G частот мобільного зв’язку.
Особливо П. Порошенко наголосив на тому, що вважає неприйнятним,
коли державні підприємства є годівницями політичних партій, та підкреслив,
що управління об’єктами державної власності має бути деполітизовано.
«Жодна політична сила не повинна мати квоти на призначення того чи
іншого менеджменту. Ми маємо виходити виключно з професійності
менеджерів підприємств», – заявив Президент.
«Саме за таких умов – якісне корпоративне управління, відсутність
політичного втручання, розмежування функцій уряду як акціонера і
регулятора, та обмеження присутності держави в економіці – держкомпанії
зможуть працювати ефективно та приносити користь громадянам і державі»,
– наголосив Президент.
«Прозорість, усунення будь-яких перешкод для участі будь-якого
великого постачальника зі світовим ім’ям – впевнений, що це те, чого
сьогодні чекає держава», – заявив П. Порошенко.
Глава держави висловив думку, що захистити держкомпанії від
політичного втручання можна шляхом переходу до холдингової моделі
управління. Він запропонував обговорити цю пропозицію (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 14.12).
***
Президент П. Порошенко провів друге засідання Національної ради з
питань антикорупційної політики. Глава держави зазначив, що його поки
33

що не задовольняють результати боротьби з корупцією, та наголосив, що з
перших днів наступного року прості українці мають відчути ці результати.
«Ми маємо довести, що система, яку ми так дбайливо створювали весь
2015 р., нарешті, працює для України і здатна приносити гарний результат»,
– заявив П. Порошенко.
Президент застеріг від заспокійливих звітів щодо першого етапу
антикорупційних дій. «Нібито рухаємося, нібито прогрес, нібито чогось уже
досягли. Ні, наголошую, що ми лише створюємо інституціональну структуру,
створюємо передумови для невідворотності покарань. Самих покарань і
самих результатів, незважаючи на те, що кожен день, ну, принаймні кожен
тиждень, високопосадовці затримуються за хабарі, за які мають бути
запроторені за ґрати, результати поки що мене не задовольняють», – заявив
П. Порошенко.
Водночас, говорячи про перші конкретні результати боротьби з
корупцією, Президент повідомив, що вчора на хабарі у 250 тис. дол. СБУ
затримала працівників центрального органу виконавчої влади. «За один
папірець, лише за право підписання папірця. У кого? В оборонних
підприємствах. Це не просто корупція – це мародерство», – заявив
П. Порошенко. Глава держави подякував за інтенсивність роботи Голову
СБУ В. Грицака та, звертаючись до керівників Національного
антикорупційного бюро А. Ситника та Спеціальної антикорупційної
прокуратури Н. Холодницького, наголосив: «Зараз це вже ваші клієнти, і ми
своїми рішучими діями маємо продемонструвати – в Україні настали нові
часи, і жодна посада, жоден політичний прапорець не є “парасолькою”, щоб
захистити від справедливого покарання за корупційні дії.
Глава держави відзначив перші антикорупційні кроки – створення
відповідних структур – та наголосив: «Ми не сиділи, склавши руки. Те, що
ми встигли зробити, коштувало чималих зусиль, часом титанічних».
«Створюються інституції, формується законодавче поле, запроваджуються
антикорупційні ініціативи, відбувається активне залучення громадськості і
міжнародної спільноти до антикорупційної реформи», – сказав
П. Порошенко.
Президент акцентував на тому, що під час візиту віце-президента
Сполучених Штатів Америки Дж. Байдена було оголошено про допомогу
США у антикорупційних діях. «Левова частина з тих 190 млн дол., які були
привезені як додаткова технічна допомога, піде на допомогу у створенні
ефективних правоохоронних і антикорупційних органів», – зазначив
Президент, висловивши сподівання, що інші донори та партнери України
будуть брати активну участь у допомозі. «Мова йде не лише про гроші. Мова
йде про довіру, коли вони беруть участь і своїми фінансами, своїми
радниками підтверджують, що на сьогодні Україна розвивається саме в
правильному напрямі».
Президент висловив упевненість, що для боротьби з корупцією важлива
не лише суворість покарання, але й забезпечення його невідворотності та
побудова попереджувальної стратегії. «Наше завдання – зменшити простір
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для корупційних дій. Для цього потрібен і жорсткий контроль за діями
чиновників, і дерегуляція. Чим менше буде залежати від чиновників, тим
менше буде спокуси для корупційних хабарів», – сказав глава держави.
Президент акцентував увагу на важливості забезпечення прозорості та
публічного контролю за статками та витратами державних службовців, у
тому числі публікації декларацій у режимі онлайн. «Цей проект реалізується,
зокрема, завдяки допомозі ООН. Уже відкриті реєстри майна, земельних
ділянок. Упевнений, що будуть відкриті реєстри транспортних засобів, і
одразу поменшає на дорогах елітних машин. Думаю, що це кроки, які мають
привести до оздоровлення нації», – зазначив глава держави. Президент також
додав про необхідність переведення всіх державних і комунальних
закупівель у формат електронних торгів, оскільки це підвищить якість послуг
і зменшить взаємодію чиновника з бізнесом і громадянином.
П. Порошенко наголосив, що процес створення сучасної інфраструктури
для боротьби з корупцією не буде завершеним і система не буде ефективно
працювати без судової реформи. Президент нагадав, що запропонований
проект змін до Конституції щодо судової реформи, схвалений Венеціанською
комісією, передбачає оновлення суддівського корпусу, запровадження
жорсткого контролю за видатками кожного судді та їх відповідність доходам,
скасування недоторканності суддів. «Впевнений, що разом із забезпеченням
незалежності суддів скасування недоторканності є тим балансом, який
запровадить європейські принципи ефективності і незалежності судочинства
як від політичних, так і від корупційних проявів», – наголосив глава держави
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 10.12).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч із представниками
громадськості, органів державної влади та науковцями щодо створення
Ради з питань національної єдності.
Звертаючись до присутніх, глава держави зазначив, що нині, поряд із
завданнями захисту територіальної цілісності України, її економічного
відновлення не менш важливим є питання її гуманітарного, культурного
розвитку та консолідації суспільства.
«Нам потрібно відновити майданчик, де б ми могли обговорювати
гуманітарні питання. Впевнений в тому, що саме в цьому колі ми можемо
говорити про найболючіші питання, які сьогодні має наша держава – питання
національної єдності», – сказав П. Порошенко на зустрічі.
Говорячи про завдання новостворюваної Ради, глава держави зазначив:
«Питання нашого гуманітарного розвитку маємо вирішувати так, щоб
переконливо продемонструвати унікальну українську ідентичність, бо таких,
як ми, в світі більш немає».
«Маємо зміцнювати і консолідувати наші тили для того, щоб міцнішим
було наше положення на фронті. Бо коли у нас буде міцний тил – єдиний,
ефективний – перемога буде невідворотною», – наголосив Президент.
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Президент нагадав, що за останні півтора року держава та її громадяни
зробили дуже багато: зупинили агресію найсильнішої військової машини на
континенті, відвели найбільші економічні загрози, підписали і за короткий
термін ратифікували Угоду про асоціацію України з ЄС. З 1 січня вступає в
дію зона вільної торгівлі з ЄС. Кардинально змінено структуру
законодавства, яка дає змогу започаткувати нові механізми боротьби з
корупцією, запущено конституційні механізми децентралізації влади. У
процесі судова реформа, яка має сприяти побудові справжнього незалежного
суду. Продовжує зростати підтримка України Євросоюзом.
Президент зазначив, що зараз агресор спрямував свої зусилля на
дестабілізацію ситуації всередині країни, розвиток діяльності диверсійних
груп, через що є загроза єдності країни. «Усю гостроту атак агресор зараз
спрямовує в цьому напрямі, розуміючи, що питання створення “Новоросії”
поховане завдяки ефективним діям наших Збройних сил», – констатував
П. Порошенко.
Глава держави підкреслив, що у такий складний час українське
суспільство чи не вперше за свою історію консолідоване. «Уперше не просто
за 24 роки незалежності, а за багато десятиліть, а можливо й століть, Україна,
народ зараз демонструє єдність», – сказав Президент, назвавши це справжнім
досягненням сучасних українців.
Президент наголосив на тому, що суспільство більше не розколюють
питання мови, євроінтеграції, НАТО. «Не хвилює нас зараз проблема НАТО.
Навпаки – є дуже чітке та сформульоване питання до влади, чому ми не
активізуємо процеси входження до Північно-Атлантичного альянсу.
І опонентів майже не існує. Не існує питання вступу до Європейського
союзу», – зазначив П. Порошенко.
Глава держави наголосив на тому, що 60 % тих, хто зі зброєю в руках
боронить країну на Сході, – російськомовні. «Люди, які говорять російською
мовою, люблять Україну аж ніяк не менше, ніж ми її любимо українською», –
заявив він. Усі ці факти дуже переконливо доводять, що попередній розкол у
зазначених питаннях був штучним, організованим політиками, які
намагалися дуже ефективно його експлуатувати, впевнений глава держави.
За словами Президента, окрему увагу під час своєї роботи Рада
приділятиме питанню релігії. На його переконання, Церква має об’єднувати
країну. Водночас Президент наголосив, що не втручатиметься у діяльність
Церкви, яка має бути незалежною. «Мати єдину Церкву – це не воля
Президента, уряду чи рішення Верховної Ради. Це воля народу, який здатен
продемонструвати єдність», – сказав він (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 11.12).
***
Президент П. Порошенко називає революційним кроком для держави
запровадження з 1 січня 2016 р. паспорта громадянина України нового
зразка у формі пластикової картки.
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«Початок
виготовлення
українських
паспортів
у
вигляді
ідентифікаційних карток – це справжня революція, останнє “прощавай”
Радянському Союзу, радянському паспорту», – сказав П. Порошенко під час
відвідин Державного підприємства «Поліграфічний комбінат “Україна”», де
він ознайомився з процесом виробництва бланків паспорта громадянина
України нового зразка.
Президент нагадав, що формат діючого українського паспорта був
затверджений ще у першій половині XX ст.
Глава держави підкреслив, що запровадження паспортів нового зразка
було здійснено в рамках виконання Угоди про асоціацію з ЄС та заходів з
євроінтеграції. План дій щодо безвізового режиму передбачає заходи з
виготовлення і переведення від пострадянської до європейської системи
ідентифікації особи. «Ми це зробили за дуже короткий термін», – наголосив
П. Порошенко.
Президент відзначив, що запровадження документів ідентифікації особи
нового зразка є надзвичайно важливим у контексті його візиту найближчими
днями до Брюсселю, де обговорюватиметься рішення Європейської комісії
щодо завершення оціночної місії з виконання Україною вимог щодо
безвізового режиму та рішення Європейської Ради про продовження санкцій
проти Росії за неімплементацію мінських угод.
Глава держави також підкреслив, що запровадження електронних карток
є важливим для забезпечення національної безпеки держави. Підробити
ідентифікаційну картку громадянина України буде майже неможливо через
величезну кількість рівнів захисту, які гарантують збереження інформації.
«Це є і національна безпека, і безвізовий режим, і електронне
самоврядування», – заявив П. Порошенко.
Президент наголосив на тому, що вартість нового документу буде
доступною. «Багато років нас годували тим, що держава не здатна це робити,
що для виготовлення подібних карток потрібні приватні компанії, пов’язані з
корупцією, на які буде витрачатися величезна кількість державних коштів.
На сьогодні ми говоримо, що це має коштувати в межах 100–160 грн без
ПДВ», – зазначив П. Порошенко.
На переконання Президента, окрім паспортних даних, картка-документ
має містити й інші дані про громадян, зокрема, ідентифікаційний номер,
податкову історію, медичні дані. Він висловив переконання, що Верховна
Рада ухвалить рішення про розширення меж використання карток.
У документі врахована пропозиція громадян України щодо дублювання
інформації двома мовами – українською та англійською. Глава держави
висловив сподівання, що «Поліграфкомбінат “Україна”» забезпечить
Державну міграційну службу необхідною кількістю карток у повному обсязі
– до 45 тис. таких карток на добу.
Президента під час відвідування комбінату супроводжували Заступник
Глави Адміністрації Президента України А. Таранов, голова Державної
міграційної служби України М. Соколюк, директор ДП «Поліграфічний
комбінат «Україна» М. Степанов (Офіційне інтернет-представництво
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Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 14.12).
***
Президент П. Порошенко висловився на підтримку петиції щодо
позбавлення громадянства України за сепаратизм. Однак, глава держави
зазначив, що це потребує внесення змін до законодавства.
«Можу висловити свою позицію як Президента, що в умовах війни
країна повинна мати цей інструмент. Буду просити народних депутатів, щоб
вони розглянули і по можливості підтримали авторів петиції і Президента
України», – сказав П. Порошенко, відповідаючи на запитання журналіста під
час відвідання державного підприємства «Поліграфкомбінат “Україна”».
Президент повідомив, що перенаправив петицію до Верховної Ради.
У відповіді Президента на електронну петицію № 22/001799-еп «Про
позбавлення громадянства осіб за сепаратизм», розміщену на веб-сайті
Офіційного інтернет-представництва Президента України 02.09.2015
громадянином І. Лазавенком, відзначається:
«Дякую за активну громадянську позицію і поділяю думки щодо
невідворотності суворого покарання осіб, які вчиняють злочини проти основ
національної безпеки держави.
Норми Конституції України та нормативно-правових актів у сфері
громадянства базуються на принципах і приписах загальновизнаних
міжнародних документів, зокрема таких, як Загальна декларація прав
людини, Європейська конвенція про громадянство, Конвенція про
скорочення безгромадянства.
Аналіз чинного законодавства у сфері громадянства та Кримінального
кодексу України наразі говорить про відсутність правових підстав для
позбавлення громадянства за вчинення посягання на територіальну цілісність
і недоторканність України.
Разом з тим я звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією
опрацювати порушені в електронній петиції питання з урахуванням світового
досвіду у розв’язанні подібних проблем і вжити заходів згідно з
законодавством» (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. –14.12).
***
Президент П. Порошенко підтримує рішення фракції «БПП
“Солідарність”» у Верховній Раді щодо виключення з неї народного
депутата О. Барни, який продемонстрував непарламентську поведінку
щодо голови уряду. Про це він сказав під час зустрічі з представниками
громадськості, органів державної влади та науковцями щодо створення Ради
з питань національної єдності. На переконання глави держави, подібні
вчинки представників влади не повинні залишатися поза увагою та
потребують відповідної реакції.
«Є позиції Президента, Прем’єр-міністра, є шана та повага до держави»,
– додав Президент.
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«Я підтримую рішення фракції про виключення. Якщо не демонструвати
такий стиль поведінки щодо таких вчинків, то всі розмови про єдність будуть
нещирими. Це свідчить про те, що і в парламенті, і у фракції є здоровий
глузд», – сказав Президент, коментуючи події у парламенті.
П. Порошенко підкреслив, що останнім часом країна, її громадяни
доклали багато зусиль для збереження цілісності нашої держави, тож,
незважаючи на заслуги О. Барни, який пройшов фронт, був поранений, такі
дії, як ті, що він продемонстрував сьогодні у Верховній Раді, не мають
залишатися поза увагою.
«Нам не можна дозволити нікому розхитати країну, не можна поставити
під сумнів нашу єдність. Ми дуже багато зробили для того, щоб зберегти
демократію», – наголосив глава держави (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 11.12).
***
Президент П. Порошенко підписав закони щодо децентралізації
повноважень з державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осібпідприємців, а також речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Глава держави затвердив Закон України № 835-VІІІ «Про внесення змін
до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців” та деяких інших законодавчих актів України щодо
децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», який був ухвалений
Верховною Радою 26 листопада. Документом передбачено передачу органам
місцевого самоврядування, місцевим держадміністраціям, нотаріусам та
акредитованим суб’єктам повноважень з надання адміністративних послуг у
сфері державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців (за
органами юстиції залишається державна реєстрація громадських формувань).
Внесені зміни до ряду законодавчих актів України спрямовані на
реформування системи надання адміністративних послуг у вказаних сферах
державної реєстрації і забезпечення її відкритості та прозорості,
оперативності та своєчасності, раціональної мінімізації кількості документів і
процедурних дій, оптимізацію витрат державних коштів.
З метою забезпечення оптимального функціонування системи визначено
розподіл адміністративного збору за державну реєстрацію юридичних осіб і
фізичних осіб – підприємців наступним чином: 40 % надходжень такого
збору спрямовується до Державного бюджету України, 60 % надходжень
залишається у суб’єктів державної реєстрації.
Також Президент підписав Закон України № 834-VІІІ «Про внесення
змін до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень” та деяких інших законодавчих актів України щодо
децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень». Документ спрямований на спрощення
вказаної процедури та врегулювання процедурних питань, пов’язаних з
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передачею повноважень органам місцевого самоврядування.
Крім того глава держави підписав Закон № 836-VІІІ «Про внесення змін
до
Бюджетного
кодексу
України
щодо
зарахування
окремих
адміністративних зборів».
Документом передбачається здійснити перерозподіл надходжень
державного та місцевих бюджетів у зв’язку з передачею від територіальних
органів Міністерства юстиції України органам місцевого самоврядування та
місцевим держадміністраціям повноважень з надання адміністративних
послуг у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та
системи надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Законом спрощуються умови ведення бізнесу та продовжується
реформування реєстраційної служби (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 11.12).
***
Президент П. Порошенко оголосив 2016 р. роком вшанування
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам’яті
жертв Чорнобильської катастрофи. Про це йдеться в Указі № 702/2015
«Про заходи у зв’язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи»,
який глава держави підписав 14 грудня.
Кабінету Міністрів доручено розробити з урахуванням пропозицій
центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ і
громадських об’єднань і затвердити план заходів, передбачивши, зокрема
заходи із поліпшення умов соціального захисту громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, ліквідаторів.
Уряду доручено підготувати проведення 26 квітня 2016 р. у Києві
пам’ятних заходів.
Також, згідно з Указом, Кабінет Міністрів має забезпечити своєчасне та
у повному обсязі виконання фінансових зобов’язань України щодо внесків до
міжнародних фондів з реалізації міжнародних проектів на Чорнобильській
АЕС.
Серед доручень урядові – у шестимісячний термін внести пропозиції зі
створення Чорнобильського біосферного заповідника, а також забезпечити до
1 липня 2016 р. перегляд та уточнення меж територій зон відчуження та
безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнали радіоактивного
забруднення
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
проведення
інвентаризації земель, їхнього належного оформлення та реєстрації прав на
землю.
Обласні, Київська міська державна адміністрація за участю громадських
організацій постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС мають
розробити відповідні заходи на регіональному рівні.
МЗС України доручено організувати проведення закордонними
дипломатичними установами заходів у зв’язку з 30-ми роковинами
Чорнобильської катастрофи, у тому числі за участю представників
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української громадськості за кордоном, а також забезпечити участь у заходах
в Україні іноземних делегацій та дипломатичного корпусу, акредитованого у
нашій державі.
Таке рішення Президент ухвалив на підтримку численних звернень
громадських, передусім чорнобильських, організацій, які надійшли на його
ім’я з метою належного вшанування подвигу ліквідаторів трагедії на ЧАЕС,
посилення соціального захисту постраждалих громадян, створення належних
умов для економічної реабілітації та розвитку територій, що зазнали
радіоактивного забруднення, а також привернення уваги суспільства й
світової спільноти до згаданих проблем (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 14.12).
***
Президент нагородив високими державними нагородами сімох
співробітників Служби безпеки України, у тому числі посмертно –
підполковника А. Кузьменка, які брали участь у спецоперації зі
знешкодження терористичного угрупування 10 грудня. Відповідний Указ
глава держави підписав сьогодні.
За визначні заслуги у захисті державного суверенітету та зміцненні
національної безпеки, особисту мужність, виявлену під час виконання
службового обов’язку, сумлінне та бездоганне служіння Українському
народові підполковник А. Кузьменко удостоєний ордена Богдана
Хмельницького III ступеня. Цю ж нагороду отримають і підполковник В.
Скарбенчук і полковник М. Якименко.
Орденом «За мужність» III ступеня Президент відзначив старшого
лейтенанта В. Алексєєва та старшого прапорщика Р. Поліновського.
Орденом Данила Галицького нагороджено підполковника В. Кузьменка
та полковника С. Ткачука (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 11.12).
***
Серед основних завдань на наступний рік – освітня та медична
реформи, прозора приватизація, продовження децентралізації, судова
реформа. Про це сказав Прем’єр-міністр України А. Яценюк у парламенті в
рамках «Години запитань до уряду» під час звіту уряду України за рік роботи
у п’ятницю, 11 грудня.
Однією з цілей на 2016 р. А. Яценюк назвав освітню реформу,
насамперед середньої освіти: «Ми багато що зробили в реформі вищої освіти
та імплементуємо закон про вищу освіту. Але середня освіта є базою для
того, щоб українська молодь мала майбутнє».
Ще одним пріоритетом на наступний рік є зміни в системі охорони
здоров’я: «Це перехід від фінансування ліжка до фінансування сервісу по
наданню медичної послуги».
А. Яценюк також наголосив на необхідності проведення в 2016 р.
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прозорої приватизації.
Глава уряду звернувся до членів парламенту, «більш активно працювати
по прийняттю законів, у тому числі щодо приватизації». Він нагадав, що
кілька разів законопроекти про прозору, чесну, конкурентну та ефективну
приватизацію розглядалися в стінах українського парламенту, проте не
отримали підтримки.
«Звертаюсь до членів парламенту з тим, щоби дати можливість залучити
іноземні інвестиції, збільшити робочі місця, провести чесну, прозору і
конкурентну приватизацію і позбавитися від політичного впливу в питаннях
управління державними підприємствами. Як ми це зробили в НАК “Нафтогаз
України”, де запроваджений новий статут, нові незалежні директори, які
працюють не під політиками, а виключно в інтересах державної компанії», –
підкреслив А. Яценюк.
Також до кінця поточного року необхідно ухвалити закон України про
державний бюджет та податкову реформу і прийняти все необхідне
законодавство, «щоб 2016 р. став роком економічного зростання»:
«Звертаюсь до членів українського парламенту провести ефективну дискусію
і до кінця поточного року прийняти ці законопроекти».
Завдяки цьому, наголосив він, наступного року будуть впроваджені нові
податкові правила та нова податкова політика.
Глава уряду також наголосив на необхідності продовження процесу
децентралізації. Він нагадав, що в минулому році буде проведена бюджетна
децентралізація, «яка дала можливість місцевим громадам збільшити свої
доходи»: «Близько 20 млрд грн зараз у територіальних громад і в органів
місцевої влади є вже на рахунках Державного казначейства».
«Ми провели дуже великі пакети децентралізації щодо передачі функцій
по реєстрації, по бізнесовій діяльності безпосередньо на органи місцевої
влади. Це дає додатково близько 1 млрд доходів для територіальних громад. І
найбільш важливе – це дає можливість для громадян країни без хабарів, без
черг, без корупції отримувати державні послуги в Центрах надання
адміністративних послуг», – підкреслив А. Яценюк.
Наступного року набере чинності Угода про зону вільної торгівлі з
Європейським Союзом, нагадав він.
Крім того, зазначив А. Яценюк, 15 грудня очікується звіт місії
Європейського Союзу щодо лібералізації візового режиму між Україною та
ЄС. Він нагадав, що в парламенті відбувалася «непроста робота і непрості
дискусії щодо безвізового пакета законів»: «Але попри все напруження нам
вдалося проголосувати ці закони. І я можу чітко заявити про те, що Україна
виконала всі критерії для запровадження безвізового режиму».
«Україна заслуговує на те, щоби Європейський Союз, так само як і
Україна для ЄС, відкрив свої кордони. Кордони для українських громадян
будуть відкриті», – підкреслив він.
Серед основних завдань А. Яценюк назвав завершення судової реформи
в Україні (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 11.12).
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***
Ухвалення законодавства про прозору приватизацію – це перший та
найкоротший шлях до того, щоб залучити іноземних інвесторів: «Це
шлях збільшити обсяг інвестицій в українську економіку, створити
додаткові робочі місця і позбавити державні компанії від політичного
впливу», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні
Національної ради реформ у понеділок, 14 грудня.
Для того, щоб позбавити державні компанії політичного впливу,
минулого року уряд розпочав процес, який працює і цього року, –
формування незалежної конкурсної комісії та призначення керівників
державних компаній конкурсною комісією: «Іде все не дуже просто, але цей
процес пішов. І ряд керівників державних компаній призначені незалежною
конкурсною комісією і демонструють доволі активну роботу».
Зокрема, зазначив глава уряду, конкурсною комісією був призначений
голова правління компанії «Укрнафта», «коли збори акціонерів призначили
нового керівника з британським громадянством», а також «Укрзалізниці».
Міністром інфраструктури України запропоновано ряд фахівців, щодо
яких також ухвалено урядове рішення і які будуть працювати на державні
компанії у сфері інфраструктури, зазначив А. Яценюк.
Він також повідомив, що урядом України прийнято рішення щодо
запровадження аудиторських звітів і аудиторської звітності по всіх
державних компаніях. Аудит проводиться компаніями «Великої четвірки».
«Фонд державного майна отримав доручення підготувати стратегію
формування державних холдингів для того, щоби повністю вивести з-під
контролю міністрів управління об’єктами державної власності», – повідомив
А. Яценюк, підкресливши, що таке рішення підтримується і Президентом, і
урядом.
Він зазначив, що зараз вирішується питання щодо структури та кількості
таких холдингів: «Ми сповідуємо інтерес галузевого підходу, де кожна
галузь буде мати відповідний профільний холдинг. Основне запитання – чи
будемо ми робити єдиний державний холдинг на самому верху, який буде
займатися управліннями всіма від трьох до семи державних холдингів»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 14.12).
***
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України провело
аналіз прибутковості та збитковості ста найбільших державних
підприємств за дев’ять місяців поточного року: «Якщо в 2014 р. чистий
фінансовий результат без “Нафтогазу” і “Укрзалізниці” був мінус 12
млрд грн, то за дев’ять місяців поточного року чистий фінансовий
результат – плюс 2 млрд грн», – повідомив Прем’єр-міністр України А.
Яценюк на засіданні Національної ради реформ у понеділок, 14 грудня.
Він підкреслив, що одна з компаній, «які вийшли з найбільшої діри», –
це НАК «Нафтогаз України»: «У минулому році негативний фінансовий
результат цієї компанії становив 88,4 млрд грн. За дев’ять місяців поточного
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року позитивний результат становить 233,6 млн грн. Уперше за історію
існування цієї компанії вона стала беззбитковою».
Щодо результатів діяльності Національної атомної енергогенеруючою
компанії «Енергоатом», А. Яценюк нагадав, що в минулому році її фінансові
збитки становили 6,4 млрд грн, у той час як за дев’ять місяців поточного року
прибутки «Енергоатому» становлять 1,3 млрд грн.
А. Яценюк також повідомив, що майже вчетверо скоротилися збитки
«Укрзалізниці»: «Якщо в минулому році було 15 млрд збитків, то за дев’ять
місяців цього року йде скорочення в майже чотири рази – збитки становили 5
млрд». За інформацією Міністра інфраструктури України, на кінець року
«Укрзалізниця» «повинна вийти на нульовий баланс».
Істотно збільшилися прибутки і Адміністрації морських торговельних
портів: «Якщо прибутки минулому році були 1,5 млрд грн, то в поточному
році вже 3,5 млрд грн. Фактично в 2,5 раза збільшення прибутковості
компанії».
Глава уряду повідомив, що Одеський припортовий завод уперше за
чотири роки отримав прибуток: «2013 р. – 1 млрд 143 млн збитків. 2014 р. –
270 млн збитків. За дев’ять місяців поточного року – 205 млн грн
(прибутку)».
Прибутки «Турбоатома» за дев’ять місяців поточного року становили
1,2 млрд грн на противагу 637 млн грн у минулому році; торговельного порту
«Южний» – 795 млн грн на противагу 380 млн грн за минулий рік;
міжнародний аеропорт «Бориспіль» минулого року отримав збитки на 126
млн грн, водночас як за дев’ять місяців цього року отримав прибуток
розміром 467 млн грн.
А. Яценюк підкреслив, що найбільша проблема пов’язана з фінансовим
сектором: «Прибутковість показала “Укрінтеренерго” і серйозну збитковість
показала компанія “Укренерго”. Також збитковими компаніями є вугільні
компанії».
«Наша позиція полягає в наступному. Ухвалення законодавства про
приватизацію, продовження системи щодо обрання незалежних директорів і
зміна відповідного законодавства, розповсюдження проекту по НАК
“Нафтогаз України” щодо незалежних директорів на інші державні
компанії», – сказав він.
Глава уряду також наголосив на необхідності створення державних
холдингів і виведення з-під сфери управління міністрів об’єкти державної
власності, обов’язкового аудиту міжнародних фірм усієї звітності
найбільших українських компаній.
Крім того, А. Яценюк підкреслив, що необхідно прийняти рішення про
ліквідацію 1600 суб’єктів підприємницької діяльності державної форми
власності,
які
є
нефункціонуючими
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 14.12).
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***
«Коли ми прийшли, у нас було 73 млрд зовнішніх боргів. На сьогодні
сума боргових зобов’язань України становить 66 млрд дол. Мінус 6 млрд –
це відповідь тим, які кажуть, що ми беремо кредити і збільшуємо борги.
Ми навчилися брати кредити і зменшувати борги», – наголосив Прем’єрміністр України А. Яценюк у парламенті під час звіту уряду України за рік
роботи в рамках «Години запитань до уряду» у п’ятницю, 11 грудня.
Він підкреслив, що уряд бере ці кредити «виключно тому, щоб замістити
дорогі кредити, які брали попередні уряди, дешевим і довшим ресурсом і
зменшити боргове навантаження».
А. Яценюк висловив вдячність парламенту за ухвалення рішень щодо
підтримки реструктуризації боргових зобов’язань країни: «Коли ми прийшли
в українську владу, загальний обсяг заборгованості України становив 73
млрд американських доларів. Не ми брали ці борги – за чотири роки
колишнього режиму вони взяли 35 млрд дол. Ми провели реструктуризацію,
завдяки якій списали частину боргів, а іншу частину боргів переклали на
чотири роки».
Глава уряду зазначив, що завдяки операції реструктуризації уряду
вдалося на 2016 р. зменшити суму обслуговування державних боргів майже
на 10 млрд грн.
Крім того, завдяки спільному рішенню уряду та парламенту були
реструктуризовані заборгованості Ощадного банку та Укрексімбанку: «Ми
реструктуризували заборгованість “Укрзалізниці”, КБ “Південне”,
Укравтодору».
«Наше спільне завдання по зменшенню боргів і по зменшенню
боргового навантаження виконується», – сказав А. Яценюк (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 11.12).
***
11 грудня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з
президентом Республіки Кіпр Н. Анастасіадісом.
Уряд України високо цінує підтримку територіальної цілісності та
суверенітету України з боку Кіпру, насамперед підкреслив глава уряду. Під
час бесіди співрозмовники обговорили широке коло питань двосторонньої
співпраці – від економічної співпраці до взаємодії в правоохоронній сфері.
А. Яценюк звернувся до президента Кіпру щодо міжнародно-правової
допомоги в розкритті інформації про активи ряду високопоставлених
чиновників, які підозрюються в корупції та розкраданні бюджетних коштів.
Окремо йшлося про підтримку Кіпром європейської інтеграції нашої
держави. «Ми переконані, що ви підтримаєте рішення про запровадження
безвізового режиму з ЄС для українського народу», – підкреслив Прем’єрміністр.
Глава уряду України наголосив, що Україна цінує рішення парламенту
Кіпру щодо ратифікації Угоди про політичну асоціацію між Україною та ЄС
та Угоди про ЗВТ, що має набрати чинності 1 січня: «Наша угода – поле
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можливостей. (І для України, і для Кіпру) це має стати взаємовигідною
історією успіху» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 11.12).
***
«Протягом опалювального сезону Україна додатково збереже 2 млрд
американських доларів, які раніше ми платили російському “Газпрому”,
на що Росія купувала танки і постачала зброю і своїх бойовиків у
військовій агресії проти України», – підкреслив Прем’єр-міністр України А.
Яценюк у «10 хвилинах» у неділю, 13 грудня.
А. Яценюк нагадав, що тривали дискусії, нібито урядова енергетична
реформа не «буде мати жодного результату і що газу в наших сховищах не
вистачить, щоб пережити цю зиму»: «У результаті кожного дня ми з вами
споживаємо на 25 % газу менше, ніж у минулому році. На 11 млн дол. менше
кожного дня ми платимо за газ».
«Нас лякали тим, що ми не пройдемо зиму і замерзнемо, тому що Росія
відключить газ, а іншого джерела постачання у нас немає. Уже не кажучи про
ціну газу, яка була 500 дол. за тисячу кубічних метрів газу. Зараз ми
позбавилися від російського газового диктату», – наголосив А. Яценюк.
Він підкреслив, що зараз Україна купує газ у європейських компаній за
ціною вдвічі меншою – у середньому 250 дол. за тисячу кубометрів.
«Ми наповнили наші газові сховища. Ми погасили борги. І ми подали на
Росію в суд за несправедливий газовий контракт і за несправедливий
контракт по транзиту природного газу територією України», – сказав глава
уряду.
«Нас лякали тим, що через реформу енергетичного сектору і
запровадження ринкових і збалансованих тарифів у людей не буде тепла в
хаті і не буде можливості заплатити по цим тарифам. Ми запровадили
програму енергетичних субсидій, в яку мало хто вірив, але яка стала
реальністю», – наголосив він.
Уже 5 млн українських сімей, а це майже 15 млн громадян, отримують
пряму допомогу від держави «на те, щоб заплатити за ринкові та зважені
тарифи, якщо цього потребує українська сім’я»: «А той, хто заробляє багато,
той, хто має великі будинки, той, хто має високі статки, повинен навчитися
економити і платити самостійно, а не за рахунок бідної людини» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 13.12).
***
Мета податкової реформи – це істотне зменшення ставок податків,
в першу чергу на заробітну платню, і спрощення адміністрування
податків, наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у парламенті в
рамках «Години запитань до уряду» під час звіту уряду України за рік роботи
у п’ятницю, 11 грудня.
А. Яценюк зазначив, що уряд цінує роботу, яка була проведена
народними депутатами України і відповідним парламентським комітетом у
питанні нового Податкового кодексу: «Нам вдалося разом із Президентом
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України під час останнього засідання Національної ради реформ прийти до
компромісу – до однієї спільної податкової реформи».
Мета податкової реформи, підкреслив глава уряду, – це істотне
зменшення ставок податків і спрощення адміністрування податків: «Основа –
зменшити оподаткування зарплати. Тобто звільнити від складного
податкового ярма наших роботодавців і працівників. Фактично ми вдвічі
зменшуємо ставки оподаткування податками на заробітну платню».
«Ставки, які пропонуються, – це 20 % – 20 % – 18 % – 18 % починаючи
з 1 січня наступного року. Далі ми пропонуємо ставки зменшити ще по
одному відсотку. І з 2018 р. це буде 20 % – 20 % – 17 % – 17 %», – повідомив
він.
«Проект податкової реформи узгоджений відповідно до наших
домовленостей. Уряд учора затвердив податкову реформу. Сьогодні ця
податкова реформа відправлена до парламенту. І Президент України своїм
листом звертається до парламенту розглянути даний законопроект за
невідкладною процедурою», – наголосив глава уряду.
Він звернувся до парламенту до кінця року підтримати цей
законопроект: «Тіло Податкового кодексу набере чинності з ІІ кварталу 2016
р. Тому що там маса новацій, до яких платники податків повинні звикнути. І,
можливо, нам треба буде протягом трьох місяців ще внести певні
корективи».
«Але нові зменшені ставки оподаткування повинні набрати чинності з 1
січня наступного року. І саме на цих ставках ми збалансували бюджет. Нам
це вдалося», – підкреслив А. Яценюк.
Глава уряду додав, що узгоджений проект податкової реформи, «дає
можливість, з одного боку, зберегти всі соціальні стандарти, зберегти
фінансування армії»: «А з іншого боку, незважаючи на значний обсяг падіння
від зменшення ставки ЄСВ, – ми знайшли майже 70 млрд, щоби наповнити
Пенсійний фонд і виконати всі наші соціальні зобов’язання».
«Це збалансована податкова реформа, яка дає можливість бізнесу
розвиватися, а бюджету виконати свої зобов’язання», – підкреслив А.
Яценюк (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 11.12).
***
У рамках VI Національного конгресу «Благодійна Україна» і
розширеного засідання Ради з координації роботи щодо надання
волонтерської та благодійної допомоги при Міністерстві соціальної
політики України у приміщенні інформаційної агенції Укрінформ
відбулася публічна експертна дискусія «Держава – Благодійники –
Волонтери: формула успішної співпраці».
Організатори заходів – Мінсоцполітики і ВБО «Асоціація благодійників
України».
Обговорювалися питання запровадження системного діалогу та
співпраці між владою і суспільством з нагальних питань доброчинності в
Україні.
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Виступаючи в рамках публічної експертної дискусії, заступник міністра
соцполітики В. Мущинін зазначив, що сьогодні наша держава як ніколи
гостро усвідомлює важливість волонтерської діяльності. «Завдяки діяльності
волонтерів держава оперативно реагує на нові виклики», – наголосив
заступник міністра.
Лише у закладах системи соціального захисту населення працює близько
205 тис. волонтерів, у т. ч. понад 68 тис. волонтерів-пенсіонерів і більше ніж
98 тис. волонтерів із числа молоді, повідомив В. Мущинін. Своєю турботою
волонтери охопили більш ніж півмільйона громадян, які потребують
допомоги.
За участю волонтерів створено мережу центрів з надання допомоги
внутрішньо переміщеним особам. Волонтери-лікарі у свій вільний час
провели обстеження понад 26 тис. підопічних територіальних центрів
соціального обслуговування. За сприяння асоціації «Виробники ліків
України» і допомоги волонтерів майже 8 тис. внутрішніх переселенців
забезпечені безрецептурними аптечками.
В. Мущинін проінформував про кроки влади щодо соціального захисту
волонтерів. У березні 2015 р. парламентом внесено зміни до Закону України
«Про волонтерську діяльність», якими, зокрема, передбачено надання
одноразової грошової допомоги сім’ям волонтерів, як загинули під час
проведення АТО, і волонтерам, які потримали поранення.
У серпні ц. р. урядом ухвалено постанову про порядок виплати такої
допомоги. «Наразі вже прийнято рішення про надання грошової допомоги
чотирьом волонтерам», – повідомив В. Мущинін.
Внесено зміни і до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту» щодо виплати одноразової грошової допомоги
волонтерам, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну
цілісність України, та членам сімей загиблих.
Постановою уряду від 23 вересня 2015 р. № 740 визначено порядок
надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема, сім’ям осіб, які
здійснювали волонтерську діяльність і загинули (пропали безвісти), померли
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час здійснення
волонтерської діяльності в районах АТО.
За результатами обговорення проблем, які гальмують ефективну
діяльність вітчизняних благодійних організацій, і спільного пошуку рішень
учасники дискусії наблизилися до вироблення консолідованої позиції щодо
сприяння розвитку благочинної сфери в Україні.
«Волонтери, благодійні, громадські організації для нас є головними
партнерами, з якими ми робимо спільну справу, – зазначив В. Мущинін. –
Рада при Мінсоцполітики створена для того, щоб скоординувати зусилля,
вибудувати постійно дієвий механізм співпраці, який зробить нашу спільну
діяльність максимально адресною та ефективною».
За результатами експертної дискусії було запропоновано до ухвалення
резолюцію і протокол розширеного засіданняради. До 15 грудня проекти цих
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документів будуть доповнені пропозиціями щодо напрямів співпраці
держави і благодійників для покращення волонтерської і благодійної
діяльності за підтримки з боку Міністерства (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 11.12).
***
14 грудня, відбулася спільна робоча зустріч керівництва оборонних
відомств Естонської Республіки, Латвійської Республіки, Литовської
Республіки, Республіки Польща та України з метою продовження діалогу
та визначення перспектив подальшого розвитку співробітництва в
оборонній сфері.
«Сьогоднішня зустріч є важливим свідченням цілеспрямованої та
послідовної підтримки нашої країни Естонською, Латвійською, Литовською
Республіками та Республікою Польща у боротьбі проти агресії Росії, – сказав
Міністр оборони України генерал армії України С. Полторак. – Ми цінуємо
допомогу наших колег у політичній та практичній площині та сподіваємося
на подальшу підтримку».
Міністр оборони України проінформував колег про ситуацію на Сході
нашої держави та наголосив, що озброєні терористичні угрупування постійно
порушують мінські домовленості.
У свою чергу, закордонні партнери висловили свою підтримку та
готовність й надалі допомагати українським Збройним силам як у навчаннях,
так і в лікуванні поранених. А також схвалили прагнення України до змін,
зокрема, реформи, які наразі відбуваються в українському війську.
Під час багатосторонньої зустрічі всі учасники засвідчили про
готовність оборонних відомств продовжувати співпрацю згідно з
досягнутими домовленостями та підписали спільну заяву з питань розвитку
співробітництва в оборонній сфері. Цей документ окреслює напрями
подальшої співпраці між оборонними відомствами п’яти країн.
У документі міністри оборони наголосили на твердій позиції щодо
забезпечення територіальної цілісності України, зауваживши, що питання
протидії російській агресії в Україні залишається на міжнародному порядку
денному.
Також спільна заява задекларувала готовність до подальшого
поглиблення взаємодії в оборонній сфері в двох і багатосторонньому
форматах. Зокрема, мова йде про спільну участь у заходах підготовки військ,
у військово-медичній сфері та військово-технічну співпрацю (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 14.12).
***
У Національному університеті оборони України ім. Івана
Черняховського урочисто відкрили сучасний зал оздоровчих технологій
та лікувальної фізичної культури. Відтепер особовий склад навчального
закладу матиме все необхідне для комплексної реабілітації військовиків після
отриманих травм. Адже серед офіцерів постійного складу та слухачів
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військового вишу багато учасників АТО, а також тих, хто брав участь у
миротворчих місіях і виконував інтернаціональний обов’язок.
Керівник оборонного відомства підписав окреме доручення для
Управління спорту Міністерства оборони України, в якому поставив
завдання фахівцям фізичної підготовки і спорту розглянути реабілітацію
військовослужбовців-учасників АТО засобами фізичної культури. Для того,
щоб виконати поставлені задачі, в університеті оборони створено навчальнотренувальний комплекс. Відтепер до нього увійшов ще й зал оздоровчих
технологій та лікувальної фізичної культури.
«Не кожен навчальний заклад нашої країни може похвалитися таким
комплексом оздоровчих технологій. Тут є зал спортивних ігор, гімнастики та
атлетичної підготовки, два сучасних зали з рукопашного бою.
Військовослужбовці та працівники військового вишу, слухачі можуть
виконувати вправи, покращувати стан здоров’я, не виходячи із будівлі
університету», – зауважив начальник Управління спорту Міністерства
оборони України полковник Ю. Фіногенов.
За підтримки керівництва Міністерства оборони, Управління спорту,
командування університету зал укомплектували сучасними спортивними
кардіотренажерами. Тут проводитимуть фізичну реабілітацію учасників
АТО, військовослужбовців і працівників ЗСУ, які не можуть відвідувати
регулярні заняття з фізичної підготовки через відхилення у стані здоров’я.
«Усе зроблено для того, щоб наші слухачі, серед яких 90 % є
учасниками антитерористичної операції, мали можливість не тільки привести
себе в гарну фізичну форму, а також покращити самопочуття. Усі
кардіотренажери нашого сучасного залу оздоровчих технологій спрямовані
саме на це», – підкреслив начальник Національного університету оборони
України генерал-лейтенант В. Телелим.
Кардіотренажери імітують ходьбу, біг, греблю, їзду на велосипеді, що
впливає на зміцнення багатьох систем організму. Новітні технології
дозволяють тренуватися без надмірного навантаження на травмовані частини
тіла. А спеціальні датчики допомагають слідкувати за станом людини під час
виконання вправ. Відтак знижується ризик отримання травми.
Крім фізичної реабілітації, важливою також є психологічна підтримка
військовослужбовців. Тому в університеті оборони відкрито клас
психологічної реабілітації (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2015. – 11.12).

ПОЛІТИКА
Украина готова к зоне свободной торговли (ЗСТ) с Европейским
Союзом. Об этом на встрече с журналистами заявил первый секретарь отдела
торговли и экономики представительства ЕС в Украине Ж. Гитон, передает
РБК-Украина (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3602919-ukrayna-hotova50

k-zst-s-evrosouizom-es).
«Когда в Польше и Чехии заработала ЗСТ, они тоже не были готовы.
Но, Украина, наверное, сейчас наилучшим образом готова, чтобы работать в
режиме ЗСТ. Национальная валюта девальвировала, есть огромная
международная поддержка, закрыт рынок России и это большая мотивация
искать новые рынки. Мы слышим, что давайте еще подождем. Это постоянно
можно говорить, но дальнейшее откладывание реформ еще больше будет
отдалять Украину от европейского сообщества», – заявил Ж. Гитон.
Он также отметил, что за семь лет, в течение которых Украина и ЕС
вели переговоры о зоне свободной торговли, Украина «не очень изменилась»,
в то время как другие страны, с которыми она конкурирует за рынки –
Молдова и Грузия – «очень поменялись».
Ранее Президент Украины П. Порошенко заявил, что Украине удастся за
несколько лет с помощью введения зоны свободной торговли с Евросоюзом
компенсировать потери от закрытия российского рынка для украинских
производителей (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
14.12).
***
Европейский Союз может выделить финансовую помощь Украине на
реформу государственной службы после разработки сопроводительной
стратегии и плана действий реализации закона о государственной
службе. Об этом рассказал Посол ЕС в Украине Я. Томбинский.
«Это возможно, что будет финансовая помощь, но нельзя ее
предоставить, поскольку нам не известно, как будет проходить
реформирование. Нужно создать этот закон, нужно еще (разработать. – Ред.)
стратегию его реализации с переходными сроками, чтобы построить эту
новую администрацию», – рассказал Я. Томбинский.
Посол рассказал, что ЕС должен понимать, кто будет ответственным за
воплощение в жизнь реформы.
«Кто за это будет отвечать, кто это будет воплощать в жизнь и за какие
сроки… нужно отработать все эти шаги, как прийти к новой государственной
службы», – добавил он.
Вместе с тем Я. Томбинский отказался назвать конкретную сумму
финансовой помощи.
Как отмечали в АПУ, Евросоюз готов выделить 75 млн евро на реформу
госслужбы в Украине (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 14.12).
***
Еврокомиссия не обнародует во вторник, 15 декабря, отчет о
прогрессе Украины в завершении выполнения плана действий по визовой
либерализации. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на
дипломатические
источники
в
Брюсселе
(http://korrespondent.net/world/3602828-evrosouiz-otlozhyl-otmenu-vyz-ukraynesmy).
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«На данном этапе речь идет о возможности обнародования такого
решения не ранее понедельника, 21 декабря», – сказал собеседник агентства.
Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия должна была 15
декабря обнародовать доклад с позитивными рекомендациями странамчленам и Европарламенту отменить визовый режим для украинцев
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 14.12).
***
В ЕС призвали Украину принять новую Конституцию.
Посол Европейского Союза в Украине Я. Томбинский высказался за то,
чтобы Украина приняла новую Конституцию, сообщает Интерфакс-Украина.
«Сегодня мы говорим об изменениях в Конституцию в части судебной
системы, но я бы говорил о необходимости постоянной работы над
подготовкой новой Конституции», – заявил он. По его словам, «надо
создавать Конституцию, которая будет отвечать желаниям создать
парламентскую республику, чтобы в ней было четко записаны распределение
функций, распределение ответственности между разными ветвями власти»
(http://korrespondent.net/ukraine/3602574-v-es-pryzvaly-ukraynu-pryniat-novuuikonstytutsyui).
Напомним, ранее США приветствовали принятие изменений в
Конституцию Украины в части децентрализации власти.
Накануне Верховная Рада в первом чтении одобрила президентский
законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации
власти. За проект постановления проголосовали 265 народных депутатов из
368
зарегистрировавшихся
на
заседании
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 14.12).
***
Власть на местах должна быть прозрачной, эффективной и
ответственной – Форум депутатов местных советов партии «БПП
“Солидарность”».
Воплощение реформы децентрализации и создание нового качества
местной власти станет главной послевыборной задачей для депутатов
советов всех уровней. Об этом говорили участники Форума депутатов
местных советов партии «Блок Петра Порошенко “Солидарность”», который
состоялся в Киеве.
На Форум прибыли более трех с половиной тысяч представителей
местных органов власти по всей Украине. А общее количество депутатов,
избранных от партии, превышает 9 тыс. – сообщил, подводя итоги
избирательной кампании, руководитель Центрального избирательного штаба
партии И. Кононенко.
Представляя команду городских голов, глава Киева, председатель
партии «БПП “Солидарность”» В. Кличко отметил, что представители
политической силы шли на выборы под лозунгом реальных дел. По словам В.
Кличко, в столице сокращают лишних чиновников, открыли мэрию,
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документооборот, тендеры и самое важное – бюджет города. «Как следствие
– в это сложное время мы увеличили поступления в бюджет на 30 %. Теперь
деньги, которые оседали в карманах чиновников, идут на поддержку
социально незащищенных и развитие инфраструктуры», – подчеркнул В.
Кличко.
Страна ожидает от депутатского корпуса ответственной работы и
консолидации усилий – заявил лидер парламентской фракции «Блок Петра
Порошенко» Ю. Луценко.
Соглашение об ассоциации с ЕС является стратегическим документом
для реформирования страны, а главными задачами на следующий год
является обеспечение результативной борьбы с коррупцией и достижения
устойчивого мира на Донбассе, – отметил в своем выступлении Президент
Украины П. Порошенко. Для этого важно, чтобы Верховная Рада утвердила
конституционные изменения относительно судебной реформы и
децентрализации (Блок Петра Порошенко (http://solydarnist.org). – 2015. –
12.12).
***
А. Клименко возглавил партию «Успішна країна».
В Киеве состоялся восьмой внеочередной съезд партии.
А. Клименко, экс-министр и основатель общественной инициативы
«Восстановление Донбасса», избран почетным главой политической партии
«Успішна країна». Такое решение приняли делегаты на 8-м внеочередном
съезде
партии,
который
состоялся
в
Киеве
(http://korrespondent.net/ukraine/3602058-klymenko-vozghlavyl-partyui-uspishnakraina).
Во время съезда делегаты из 21 региона Украины также избрали
президию, политический совет и исполнительный комитет, а также
утвердили идеологию и программу политической партии. Главой партии
была избрана М. Дедушева, государственный менеджер и эксперт в сфере
финансов.
«Сегодня все мы летим в одном общем самолете под названием Украина.
Но это не полет. Это – свободное падение. Профессиональные пилоты
отстранены, а штурвал захватили террористы. Международные диспетчеры
пытаются хотя бы посадить этот самолѐт. Еще недавно они верили, что
смогут нас спасти. Но сейчас заботятся только об одном – чтобы эта груда
металла не рухнула на головы их же граждан. Судьба тех, кто летит в этом
самолете, для них – вопрос второстепенный!», – сказал А. Клименко в своем
обращении к делегатам съезда и ко всем украинцам.
В числе основных причин, которые мешают Украине стать сильным и
успешным государством, А. Клименко указал тотальный непрофессионализм
власти и коррупцию.
По его словам, для того, чтобы построить сильное государство, сильную
успешную Украину, в первую очередь, необходимо повышение авторитета
исполнительной власти через выборы ее региональных представителей на
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местах. Во-вторых, это судебная реформа с реальной выборностью судей, их
независимостью от президента и парламента. В-третьих, это налоговая
реформа, «направленная на поддержку бизнеса, а не его уничтожение».
Он призвал украинцев объединяться для того, чтобы привести страну к
порядку и успеху. «Знаю, вокруг меня сформировано много мифов. Потому
что меня боятся», – заявил А. Клименко, обращаясь к украинцам.
Напомним, одной из последних масштабных акций «Успішной країни»
стал проект «Чому я голосую», проведенных организацией накануне местных
выборов 2015 г. В рамках акции были опрошены более 200 тыс. человек во
всех регионах Украины, что позволило организации спрогнозировать, что в
выборах не примут участия более 13 млн украинцев, которые разочарованы в
выборах и не видят лидера, которые разочарованы в действиях власти и
политиках в целом (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
12.12).
***
Парламент не примет закон «Самопомочі» по выборам в Кривом
Роге, поскольку фракция БПП его не поддержит – эксперт.
Замглавы фракции «Блока Петра Порошенко» в парламенте И.
Кононенко подтвердил, что Ю. Вилкул является действующим мэром. Об
этом он заявил в эфире канала News One.
«Мы рассматривали на фракции вопрос досрочных выборов в Кривом
Роге. Вопрос выполнения или невыполнения действующим мэром своих
обязанностей. Независимо от того, признаем мы или не признаем результаты
выборов – Ю. Вилкул является действующим мэром», – заявил И.
Кононенко.
Такую правовую позицию поддержал в эфире канала и политический
эксперт, директор ОО «Гражданский избирательный комитет» Д. Шепель. «В
БПП было свободное голосование, нардепы сами определялись. И не вся
фракция голосовала, потому что даже в коалиции понимают, что это будет не
правовое решение», – отметил эксперт.
«Утверждает результаты выборов Центральная избирательная комиссия,
и она заявила о победе Ю. Вилкула. Если проигравшая сторона не согласна,
тогда в дело включается суд. Но суды подтвердили законность выборов в
Кривом Роге. Вмешательство парламента – это не выход», – подчеркнул Д.
Шепель.
Также он отметил, что сегодня в БПП пытаются создать
демократическую систему голосования во фракции. И давить на депутатов во
время голосования за противоправный закон в президентской фракции не
будут.
«Среди коалиции пойдет торг. Но нельзя создавать правовые
прецеденты, когда можно будет просто так, нарушая закон и Конституцию,
менять мэров», – уверен Д. Шепель.
Как сообщалось, 10 декабря Верховная Рада не смогла проголосовать за
назначение внеочередных выборов Криворожского городского головы,
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которое планировали назначить на 27 марта 2016 г. (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 14.12).
***
Активисты «Правого сектора» объявили о завершении своего
участия в блокаде Крыма и прекращении дежурств на всех блокпостах.
Об этом сообщил Крым.Реалии пресс-секретарь «Правого сектора» А. Бык
(http://korrespondent.net/ukraine/3601925-ps-pokydaet-blokposty-na-hranytse-skrymom).
«Мы больше не будем принимать участие в крымском Майдане,
блокировать дороги, стоять на блокпостах. Мы завершили свое участие в
блокаде Крыма», – подтвердил он. Однако, по его словам, их возвращение к
участию в блокаде возможно, но «это предполагает дополнительные
согласования, переговоры, и изменение формата отношений».
В то же время один из инициаторов акции по гражданской блокаде
Крыма Л. Ислямов отметил, что представитель «Правого сектора» остается в
штабе акции. «“Правый сектор” покидает гражданские посты, в которых
сейчас смысла уже нет. Мы тоже эти блокпосты сейчас оставляем, потому
что мы их переформатируем. У нас нет никаких проблем с ПС. Мы же
гражданскую акцию переформатируем», – заверил он.
Как сообщалось, 8 декабря оперативный штаб активистов «Правого
сектора» заявил о прекращении участия в блокаде Крыма в связи с
подключением
ЛЭП
Каховская-Титан
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 12.12).
***
11 декабря шахтеры в Волынской области прекратили акцию
протеста и разблокировали движение по трассе «Киев – Ковель –
Ягодин». Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУ НП в Волынской
области. «По состоянию на 15:00 забастовщики освободили дорогу и
разошлись, движение транспорта восстановлено. Работники полиции на
должном уровне обеспечили охрану общественного порядка, нарушений не
допущено», – сообщил начальник Любомльского отдела полиции ГУ НП в
Волынской области Ю. Липич.
Отметим, 11 декабря почти 200 человек в знак протеста в 11:00
перекрыли автодорогу государственного значения сообщением «Киев –
Ковель – Ягодин». Акция состоялась вблизи с. Старовойтово Любомльского
района.
Таким образом шахтеры требовали погасить все задолженности по
выплате заработной платы на предприятии. Охрану общественного порядка
обеспечивали 11 сотрудников полиции (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 11.12).
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***
Неаттестованные правоохранители пикетируют МВД.
Под зданием МВД в Киеве собрались более тысячи человек, передают
СМИ
(http://korrespondent.net/city/kiev/3602246-neattestovannyepravookhranytely-pyketyruuit-mvd).
«К МВД продолжают сходиться люди на акцию протеста. Все они –
работники МВД, здесь и следователи, и правоохранители, которые работали
долгое время. Многим из них, по их словам, остается до пенсии недолго, но
не могут они выйти на пенсию или продолжить работу в связи с тем, что
часть из них не прошла переаттестацию или еще проходит..», – передает
издание.
Организаторы протеста отмечают, что это не будет единственная акция,
и намерены пикетировать министерство в течение недели.
По данным полиции, в пикете принимают участие более тысячи
человек.
Глава МВД А. Аваков прокомментировал митинг так: «Никакой митинг
не прошедших тесты и аттестацию милиционеров не изменит моей
решимости: в новой полиции не будет не компетентных и грязных “ментов”!
Будут только пользующиеся доверием людей “копы”! Это принципиально!
По-другому не будет! Разворошили улей...», – написал А. Аваков в Facebook.
«Я даже рад произошедшему – нарыв вскрылся – будем действовать
еще быстрее и решительнее!», – добавил он.
Ранее А. Аваков заявлял, что более трех тысяч милиционеров Киева и
Киевской области (37,47 %), которые изъявили желание продолжить службу
в полиции, не сумели пройти аттестацию в МВД и будут уволены
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 13.12).
***
Глава Национальной полиции Х. Деканоидзе прокомментировала
митинг бывших милиционеров возле МВД 13 декабря. Она подчеркнула,
что не хочет, чтобы в ряды новой полиции попали люди, которые принимали
участие
в
«схемах»
для
личного
обогащения
(http://korrespondent.net/ukraine/3602540-hlava-natspolytsyy-hordymsiamytynhom-mylytsyonerov).
По словам Х. Деканоидзе, процесс недовольства от реформы был
ожидаемый от ее начала, ведь ни одна реформа полиции не обходилась без
сопротивления системы. В то же время глава Нацполиции отметила, что в
этом «сражении» с системой ее поддерживают министр внутренних дел,
правительство и президент.
Также она отметила, что люди, которые вышли на митинг, даже не
дождались апелляции, ведь точно знали, что апелляцию не выигрывают.
«Скажу больше: мы гордимся тем, что эти люди вышли на улицу. Это
значит, что мы все делаем правильно и мы на правильном пути», – сказала
Х. Деканоидзе.
Она также отметила, что реформа полиции является одной из самых
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ожидаемых реформ для народа Украины. Кроме того, глава Нацполиции
призвала украинцев поверить в реформу, добавив, что не хочет, чтобы в
новую полицию попали люди, которые принимали участие в «схемах» для
личного обогащения.
Как сообщалось, 13 декабря неаттестованные милиционеры
пикетировали МВД. Организаторы протеста заявили, что это не будет
единственная акция, и намерены пикетировать министерство в течение
недели (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 14.12).

ЕКОНОМІКА
На сайте Верховной Рады 11 декабря появился доработанный
правительственный проект закона о Государственном бюджете
Украины на 2016 г., передает УНН.
Так, в предложенном на рассмотрение ВР проекте бюджета-2016
предлагается определить доходы Государственного бюджета Украины в
сумме 601 млрд 430 млн 971 тыс. грн, в том числе доходы общего фонда
Государственного бюджета Украины – в сумме 564 млрд 570 млн 77,8 тыс.
грн и доходы специального фонда Государственного бюджета Украины – в
сумме 36 млрд 860 млн 893,2 тыс. грн.
Расходы Государственного бюджета Украины запланированы в сумме
674 млрд 83 млн 342,9 тыс. грн, в том числе расходы общего фонда
Государственного бюджета Украины – в сумме 635 млрд 346 млн 973,6 тыс.
грн и расходы специального фонда Государственного бюджета Украины – в
сумме 38 млрд 736 млн 369,3 тыс. грн.
Кроме того, предельный объем дефицита Государственного бюджета
Украины запланирован в сумме 83 млрд 694 млн грн, в том числе
предельный объем дефицита общего фонда Государственного бюджета
Украины – в сумме 68 млрд 893 млн 742,2 тыс. грн и предельный объем
дефицита специального фонда Государственного бюджета Украина – в сумме
14 млрд 800 млн 257,8 тыс. грн (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 11.12).
***
Украина в 2016 г. планирует заимствования на уровне около
8,5 млрд дол., в том числе на внешнем рынке – около 4,4 млрд дол. Об этом
сообщает УНН со ссылкой на проект госбюджета, опубликован на сайте
Верховной Рады.
«Объем государственных заимствований на 2016 г. прогнозируется в
сумме 202 997,7 млн грн (около 8,5 млрд дол. – Ред.), что на 179 840,7 млн
грн меньше плана на 2015 г., в том числе: внешние – 104 554,0 млн грн
(4,4 млрд дол. – Ред.), или на 168 026,0 млн грн меньше плана на 2015 г.,
внутренние – 98 443,7 млн грн (4,1 млрд долл. – Ред.), или на
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11 757,7 млн грн меньше плана на 2015 г. Таким образом, внешние
заимствования в 2016 г. составят 51,5 % от общего объема поступлений, а
внутренние – 48,5 %», – говорится в пояснительные записке к законопроекту.
Согласно законопроекту, в специальный фонд госбюджета Киева
планирует привлечь 15 млрд грн (около 628,6 млн дол. – Ред.) от
международных финансовых организаций на финансирование проектов
развития экономики и бюджетной сферы.
Предполагается, что Рада рассмотрит налоговую реформу и главный
финансовый документ страны на пленарном заседании в период с 22 по
25 декабря.
Напомним, Кабинет Министров Украины 11 декабря внес в Верховную
Раду проект закона о Государственном бюджете на 2016 г. (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 14.12).
***
В обнародованном проекте госбюджета на 2016 г. говорится, что в
специальный фонд госбюджета в 2016 г. поступят кредитные средства
на сумму 15 млрд грн.
Наибольшими кредиторами госбюджета станут Всемирный банк
(5,11 млрд грн) и ЕБРР (4,34 млрд грн). Третье место занимает Европейский
инвестиционный банк (4,3 млрд грн).
Среди кредиторов также KfW, JICA и правительство Республики
Польша.
Самые
большие
поступления
запланированы
на
развитие
автомагистралей и реформу дорожного сектора. Всемирный банк на эти цели
направит 1,82 млрд грн (Второй проект улучшения автомобильных дорог и
безопасности), а ЕБРР – 1,19 млрд грн (Улучшение транспортноэксплуатационного состояния автомобильных дорог на подъезде к Киеву –
панъевропейский коридор).
Значительную сумму ЕБРР потратит и на строительство воздушной
линии 750 кВ Запорожская – Каховская (1,1 млрд грн). Еще 800 млн грн на
этот проект направит Европейский инвестиционный банк (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2015. – 14.12).
***
Дефицит пенсионного фонда в 2016 г. прогнозируется на уровне
108 млрд грн. Об этом передает УНН со ссылкой на презентацию
законопроекта Государственного бюджета на 2016 г., размещенного на сайте
Министерства финансов.
В частности, согласно документу, социальные расходы будут увеличены
на 43 млрд грн, энергосубсидии – на 11 млрд грн. В то же время, по данным
документа, повышение эффективности и адресности расходов будет
уменьшено на 54 млрд грн. Кроме того, правительство намерено сэкономить
за счет эффективности и адресности расходов 70 млрд грн (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 14.12).
58

***
НБУ просят создать госкомпанию по страхованию жизни.
Общественный совет при НБУ начал обсуждать идею создания в
Украине национальной компании по страхованию жизни. Такой страховщик
будет привлекать средства населения под 4 % и через НБУ направлять их на
кредитование застройщиков под 5 %.
Регулятор финансового рынка выступил против идеи создания
национального лайфового страховщика. «Проект создания Национальной
страховой компании по страхованию жизни является не только
преждевременным, но и вредным с точки зрения возможного негативного
влияния на деловую среду и инвестиционную привлекательность рынка
страхования жизни Украины», – заявил член Нацкомфинуслуг А. Залетов.
По его мнению, госмонополия влечет за собой целый ряд негативных
последствий, среди которых ограниченный перечень услуг и их низкое
качество. «Поэтому даже те страны, в которых была установлена
государственная страховая монополия, отказываются от нее в пользу
рыночных способов», – говорит чиновник.
Такими словами регулятор отреагировал на идею, вынесенную
представителем общественной организации «Всеукраинский союз ветеранов
Украины» И. Сторожуком на рассмотрение Общественного совета при НБУ.
«Страховые компании – мощный инструмент для инвестиций и привлечения
временно свободных средств населения. Сейчас 100 млрд грн населения
изъяты из обращения и находятся под матрасом», – объяснил он свою
инициативу.
Предложено, чтобы именно НБУ создал лайфовую СК. «У НБУ особый
статус, и это естественный регулятор монетарных инструментов и денежных
агрегатов. Ставка размещения средств в национальной страховой компании
будет фундаментом для определения цены на ресурсы для всего государства,
поэтому существует необходимость ее регулирования», – заявил И.
Сторожук.
По его задумке, СК будет гарантировать клиенту доходность 4 %
годовых. Привлеченные средства будут размещаться на депозите в НБУ под
4,2 %, которые регулятор будет выдавать как целевые кредиты банкам под
эти же 4,2 %. А банки, в свою очередь, будут финансировать застройщиков
под 5 % (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 14.12).
***
С начала 2015 г. налогоплательщики, применяющие упрощенную
систему налогообложения, уплатили в бюджет почти 10,3 млрд грн
единого налога. Из них в ноябре оплачено 1,5 млрд грн, передает УНН со
ссылкой на пресс-службу ГФС.
В разрезе категорий плательщиков, физические лица – предприниматели
в течение 11 месяцев текущего года направили в бюджет 6 млрд 392,5 млн
грн указанного налога. Это на 1 млрд 323,4 млн грн больше, чем за
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аналогичный период прошлого года. В частности, в ноябре оплачено
955,2 млн грн, что превышает прошлогодний показатель на 279,4 млн грн.
В свою очередь юридические лица – «упрощенцы» с начала года
направили в госбюджет 3 млрд 893,3 млн грн единого налога, из которых
560,2 млн грн уплачено в ноябре.
Среди них плательщиками третьей группы в январе – ноябре текущего
года уплачено 2 млрд 98,7 млн грн единого налога, из которых
361,2 млн грн грн уплачено в ноябре.
Относительно четвертой группы налогоплательщиков – юридических
лиц, то ими в течение 11 месяцев текущего года уплачено в государственный
бюджет 1 млрд 794,6 млн грн единого налога. Поступления за ноябрь
составляют 199 млн грн.
Напомним, за первое полугодие ГФС собрала 4,5 млрд грн грн единого
налога (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. –
11.12).
***
Аграрии уже намолотили 60,7 млн т зерна.
Состоянием на 11-е декабря в Украине уже намолотили
60,7 млн т зерновых, а также зернобобовых культур – это при средней
урожайности 41,7 ц/га. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики и
продовольствия. По информации ведомства, максимальная урожайность
зерновых культур – в Черкасской области – 60,3 ц/га, а также в Полтавской
области – 57,5 ц/га, в Хмельницкой – 55,4 ц/га, а также в Сумской – 55,1 ц/га
и Тернопольской – 50,9 ц/га. Как известно, ранее Минагрополитики ожидало
валовой сбор зерна в стране в 2015 г.на уровне 60 млн т.
При этом экспорт зерна в текущем маркетинговом году может
составлять до 36 млн т (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2015. –
11.12).
***
Сельхозпроизводители посеяли озимых культур на площади
6,7 млн га, что составляет 91 % от прогноза. Об этом сообщили УНН в
пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.
По информации министерства, в частности посеяли озимой пшеницы и
тритикале на площади 5,68 млн га, что составляет 92 % от запланированной
площади, ячменя – на площади 913 тыс. га, или 87 %, рожь озимую – на
площади 146 тыс. га, или 93 % от запланированной площади.
Напомним, по прогнозам Минагрополитики, под урожай 2015 г.
планируется посеять озимых культур на площади 7,5 млн га. В частности,
пшеницы и тритикале – 6,2 млн га, ячменя – 1,07 млн га, ржи – 206,5 тыс. га.
Напомним, по данным Минагрополитики, по состоянию на 11 декабря в
Украине намолотили 60,7 млн т зерновых и зернобобовых культур при
средней урожайности 41,7 ц/га (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 11.12).
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***
У 2015 р. ринок новобудов Києва зріс на 15 % порівняно з попереднім
роком.
Станом на початок грудня 2015 р. на ринок столиці вийшло 34 нових
проекти із загальним обсягом пропозиції 15 тис. 500 квартир, що на 15 %
більше порівняно з показниками за 2014 р. Такі дані озвучили аналітики
компанії CDS, пише УНН.
Таким чином, станом на початок грудня 2015 р. обсяг пропозиції
«первинки» становить 38 тис. 600 квартир.
За їхніми даними при цьому на 23 % збільшилася кількість масштабів
нових проектів. У середньому 456 квартир – проект у 2015 р. проти
370 квартир – проект у 2014 р. (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 14.12).
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Агентство Moody’s дало оценку ситуации по долгу Украины в
3 млрд дол. перед Москвой.
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service
прогнозирует сложные и продолжительные переговоры по реструктуризации
еврооблигаций Украины на 3 млрд дол., выкупленные Фондом
национального благосостояния (ФНБ) РФ. Однако в итоге, согласно прогнозу
агентства, Москва пойдет на уступки и, вероятно, согласится на условия
Киева
(http://korrespondent.net/business/economics/3602781-Moodys-rfsohlasytsia-na-uslovyia-kyeva-po-dolhu).
«Хотя мы ожидаем, что “российские” еврооблигации со временем будут
реструктуризированы, и, вероятно, с теми же условиями, что и другие
евробонды Украины, такие переговоры, скорее всего, будут сложными и
продолжительными», – сообщается в обзоре Moody’s.
В то же время Moody’s отмечает благоприятным для кредитных
рейтингов Украины изменение Международным валютным фондом (МВФ)
правил кредитования, поскольку это снимает выбор перед страной между
соблюдением программы фонда и затратой части резервов на погашение
еврооблигаций в собственности России.
«Новая политика устраняет дилемму, касающуюся статуса российского
долга – официальный или коммерческий, и, таким образом, позволяет
Украине пропустить платеж 20 декабря без нарушения программы МВФ», –
сообщается в документе.
Помимо этого, добавляет Moody’s, возможное погашение указанных
евробондов нарушило бы оговорку о пропорциональном распределении
бремени между кредиторами, согласившимися на реструктуризации всех
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других еврооблигаций Украины.
Напомним, ранее российский премьер назвал власти Украины
«жуликами» из-за отказа погасить долг в 3 млрд дол. По его словам, Россия
не будет мириться с невозвратом долга и будет добиваться дефолта по всем
обязательствам Киева (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015.
– 14.12).
***
S&P подтвердило рейтинг Украины.
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s подтвердило
долгосрочные суверенные рейтинги Украины по обязательствам в
иностранной валюте на уровне В-/В. Об этом со ссылкой на агентство
сообщают «Українські Новини». Прогноз по рейтингам стабильный.
Одновременно агентство подтвердило рейтинг Украины по
национальной шкале uaВВВ-.
Подтверждение рейтингов отражает успешную реструктуризацию долга
правительства в текущем году, а также проведение основных реформ, таких
как сокращение субсидий на энергопотребление домохозяйств.
Долгосрочный рейтинг В- отражает сложную экономическую и
политическую ситуацию в стране, в частности широкое распространение
коррупции.
Прогноз «стабильный» отражает мнение агентства о том, что в
следующие 12 месяцев украинское правительство по-прежнему будет
пользоваться поддержкой международных кредиторов.
В соответствии с рейтинговой шкалой S&P, рейтинг уровня В
свидетельствует о достаточно высокой уязвимости эмитента при наличии
неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий,
однако в настоящее время имеется возможность исполнения долговых
обязательств
в
срок
и
в
полном
объеме (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 14.12).
***
НБУ увеличил размер своего долга перед нерезидентами страны
почти на 30 %.
По состоянию на конец ноября 2015 г. обязательства Национального
банка Украины перед нерезидентами страны увеличились на 28,9 % по
сравнению с аналогичным периодом 2014 г. или с 240 млрд 077,5 млн грн до
309 млрд 521,0 млн грн.
По данным отчета НБУ, денежная база увеличилась на 0,9 % – до
321 млрд 227,5 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
В частности, внутренний кредит возрос на 4,1 % – до 317 млрд 657,3 млн грн,
требования к центральных органов государственного управления возросли на
0,9 % – до 409 млрд 927,4 млн грн.
Вместе с тем обязательства перед центральными органами
государственного управления уменьшились в ноябре 2015 г. в сравнении с
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ноябрем 2014 г. на 8,3 % – до 97 млрд 803 млн грн, требования до
региональных и местных органов государственного управления уменьшились
на 38,5 % – до 0,8 млн грн.
По данным регулятора, чистые внешние активы центрального банка
сократились на 59,6 % – до 46 млрд 405,5 млн грн против
114 млрд 812,8 грн в ноябре прошлого года.
Напомним, по состоянию на 1 декабря 2015 г. международные резервы в
Украине составили 13 млрд 147,95 млн дол., что на 60 % меньше, чем по
состоянию на 1 декабря 2010 г. (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. –
14.12).
***
Российский долг не помешает кредитованию Украины – МВФ.
Наличие долга Украины перед Россией объемом 3 млрд дол. не будет
являться препятствием для продолжения работы между Украиной и МВФ.
Однако при условии, если Украина и в дальнейшем станет выполнять все
условия кредитования украинской экономики. Об этом 11 декабря заявил
замдиректора Департамента МВФ по вопросам политики Х. Бреденкамп.
По его словам, все зависит от самого государства и от каждого
конкретного случая. Но если выполняются условия, согласованные с
Фондом, тогда Совет директоров продолжит политику кредитования страны.
Напомним, что Россия намерена подать на Украину в суд, если Киев не
выплатит 3 млрд долга до 20 декабря 2015 г. Об этом сказано в заявлении
Министерства финансов от 5 декабря (УРА-Информ (http://ura-inform.com).
– 2015. – 11.12).
***
Протягом січня – листопада 2015 р. обсяги сільськогосподарського
виробництва скоротилися порівняноз аналогічним періодом 2014 р. на
4,7 %. Про це передає УНН з посиланням на Держстатистики.
Зокрема, протягом 11 місяців поточного року порівняно з аналогічним
періодом
2014
р.
обсяги
сільськогосподарського
виробництва
сільськогосподарськими підприємствами зменшилися на 4,5 %, а
господарствами населення – на 5 %.
Нагадаємо, що в 2014 р. порівняно з 2013 р., за аналізований період
обсяги сільськогосподарського виробництва сільськогосподарськими
підприємствами зросли на 7,8 % та господарствами населення – на 1,8 %.
За даними Держстатистики, обсяг сільськогосподарського виробництва в
листопаді 2015 р. зменшився порівняно з листопадом 2014 р. на 11,1 %.
Як учора повідомляв УНН, українські аграрії вийшли на вулиці в різних
областях. Усі вони виступають проти прийняття запропонованого урядом
нового варіанту Податкового кодексу, яким скасовуються фіскальні пільги
сільгоспвиробникам
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 11.12).
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***
Філія ПАТ «Укрзалізниці» Українська залізнична швидкісна компанія
поїздів Інтерсіті та Інтерсіті + з початку 2015 р. зазнала збитків на
суму 864,2 млн грн. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в
Українській залізничній швидкісній компанії.
«Враховуючи значне підвищення цін виробників на сировину та
матеріали, зростання курсу іноземної валюти, фінансове навантаження,
збитки компанії за 11 місяців поточного року становили 864,2 млн грн, що
більше аналогічного періоду минулого року у 2,5 раза, а 2013 р. – понад
дев’ять разів», – зазначили в УЗШК.
Крім того, у компанії зазначили, що в 2016 р. прогнозується подальше
зростання цін на матеріали, паливо, електроенергію, запасних частин і
вартості ремонтних засобів.
Як повідомляв УНН, збитки Укрзалізниці від пасажирських перевезень
із січня по вересень 2015 р. становили майже 5,5 млрд грн (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 13.12).
***
НБУ забирает лицензию банкаь «Велес».
90 % финансовых операций, проводимых банком «Велес» были
фиктивными и предусматривали вывоз большого капитала за границу. Кроме
того, НБУ заметило также в деятельности учреждения и нарушения в сфере
банковского мониторинга.
В начале осени Национальный банк Украины предотвратил попытку
«Велеса» вывезти за границу 640 млн дол. по фиктивным документам. Такой
инцидент и заставил провести проверку банка. Также специалисты
утверждают, что некоторые операции и вовсе проводились в банке по
поддельным бумагам. Эксперты заверяют, что отзыв лицензии «Велеса», а
также его последующая ликвидация не окажут масштабного влияния на
финансовый рынок государства (УРА-Информ (http://ura-inform.com). –
2015. – 14.12).
***
Национальный банк решил отозвать лицензию и ликвидировать банк
«Контракт». Об этом говорится в постановлении № 876, сообщает прессслужба регулятора.
В сентябре 2015 г. НБУ получил ряд жалоб от юрлиц относительно
непрохождения платежей в банке «Контракт», вследствие чего в банк был
введен куратор для более детального изучения ситуации. Куратор обнаружил
значительный объем непроведенных клиентских платежей, которые
скрывались за разными статьями баланса. Кроме того, было обнаружено
недостачу более 12 млн грн в кассе (5,1 млн грн фактически имеющихся
против 17,1 млн грн по данным отчетности, поданной НБУ). Руководство
банка объяснило такое расхождение ошибочным формированием отчетности
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 11.12).
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***
Цена нефти Brent упала ниже 37 дол. за баррель.
Во время торгов в понедельник, 14 декабря, ближайший контракт на
Brent опустился ниже 37 дол. за баррель впервые с конца 2008 г., сообщает
агентство Bloomberg (http://korrespondent.net/business/3602646-tsena-neftyBrent-upala-nyzhe-37-za-barrel).
Во время торгов на лондонской бирже ICE 14 декабря цены на нефть
марки WTI упали ниже 35 дол. за баррель – до минимума с февраля 2009 г.
Иран подтвердил намерение увеличить экспорт нефти, что обострило
опасения, связанные перепроизводством топлива.
Котировка январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже
ICE Futures к 14:34 по Киеву упала на 2,6 % – до 36,9 дол. за баррель. Торги
по этому контракту завершаются в среду, 16 декабря (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 14.12).
***
Крупные банки продолжат сокращать персонал в 2016 г.
Крупные банки Европы и США объявили о сокращении почти
100 тыс. рабочих мест. Ожидается, что еще тысячи сотрудников будут
уволены из банков BNP Paribas и Barclays в начале следующего года.
Сокращения в 2015 г. составили более 10 % от общей рабочей силы в
11 крупнейших европейских и американских банках согласно анализу
Financial Times.
Самые недавние сокращения были объявлены на прошлой неделе, когда
сотрудники голландского банка Rabobank узнали о сокращении
9 тыс. сотрудников своего банка. Это случилось на следующий день, после
того как Morgan Stanley объявил о сокращении 1200 сотрудников.
Barclays и BNP Paribas, два крупнейших европейских банка, обнародуют
данные о сокращении персонала, после того как объявят стратегию развития,
в рамках которой планируется сокращение расходов на 10–20 % в
инвестиционных банках, отмечают источники.
В Barclays 1 марта следующего года исполнительный директор
Д. Стэйли объявит новую стратегию развития и годовые показатели
деятельности банка. Это заявление будет также содержать планы банка как
можно скорее сократить персонал инвестиционного банка, в котором занято
около 20 тыс. сотрудников, сообщает Financial Times.
BNP Paribas объявит о новом плане по сокращению расходов в феврале.
Французский банк уже заявил о том, что он планирует сократить более
1 тыс. сотрудников в своих бельгийских розничных подразделениях.
Банки считают, что у них работает слишком много персонала, при том,
что они переживают не самые лучшие времена: снижение прибыли в связи с
более жестким посткризисным законодательством, слишком низкими
процентными ставками и низкой активностью клиентов.
Аналитики полагают, что в 2016 г. финансовые невзгоды могут
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коснуться не только этих двух банков. Новое законодательство
подразумевает, что все банки должны иметь капитал больше, чем раньше, а
это означает, что они должны получать более высокую прибыль, чтобы
сохранить доходность капитала на том уровне, который требуют инвесторы.
Аналитик банковской отрасли в CLSA М. Майо, заявил, что, несмотря на
то что американские банки объявили о меньших сокращениях персонала, чем
европейские, их сотрудники также рискуют потерять работу в 2016 г.
(Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 14.12).
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