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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент дав старт українсько-американським навчанням
«Фіарлес Гардіан-2015»:
Тут сьогодні формується нове обличчя українського війська
Президент П. Порошенко взяв участь в урочистому відкритті українськоамериканських командно-штабних навчань «Фіарлес Гардіан-2015», які
розпочалися в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській
області. Глава держави назвав ці навчання новим етапом у співпраці України
та США.
Звертаючись до українських та американських учасників навчань, а
також до присутнього посла США в Україні Д. Пайєтта, глава держави
зазначив, що спільні навчання подібного змісту та масштабу проводяться в
Україні вперше. «Обставини, за яких вони відбуваються, унікальні. На
східному кордоні України відбувається повномасштабна агресія з боку
іноземної держави, яка розв’язала проти України багатопланову різнорівневу
гібридну війну», – сказав П. Порошенко.
Президент наголосив на тому, що це війна не лише проти України.
«Символічно, що саме в рік 70-ліття перемоги антигітлерівської коаліції над
нацизмом через Україну знову проліг рубіж цивілізаційної битви, в якій
вирішується, якою бути Європі, яким бути світу, – зазначив П. Порошенко. –
Це війна не лише за незалежність України, а війна за свободу і демократію
Європи і світу, війна, де вирішується питання, чи діятимуть у світі норми
міжнародного права, чи будуть цілісними і недоторканними кордони, чи
можна безкарно застосовувати силу лише тому, що в тебе чешуться руки. Чи
є етнічна спорідненість приводом для безцеремонного втручання у внутрішні
справи іншої держави? Чи сумісні авторитаризм та диктатура з європейською
політичною культурою, в якій головна цінність – вільний громадянин з його
правами вільної держави?».
За словами Президента, «цілком природно, що за таких обставин якісно
нового змісту і зовсім інших кількісних параметрів набуває стратегічне
партнерство між Україною та Сполученими Штатами Америки, і це
виявляється в різних формах і на різних рівнях – від президентів і верховних
головнокомандувачів до солдатів. Це перший українсько-американський
захід такого рівня, і він свідчить про перехід двостороннього військового
співробітництва у якісно новий практичний вимір».
П. Порошенко двома мовами – українською та англійською – навів слова
командувача силами НАТО у Європі в 1997–2000 рр. У. Кларка про те, що
українська армія зразка березня 2014 р. і 2015 р. – «це зовсім різні історії».
Президент продовжив від себе: «Нам є чим пишатися, але є багато такого,
чому нам треба вчитися. Не буде перебільшенням сказати, що тут сьогодні
формується нове обличчя українського війська, – сказав глава держави. –
Вірю, що ви, нащадки бойової козацької слави, впораєтесь. Вірю, що немає у
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нас іншого шляху, крім до перемоги».
Глава держави вручив державні нагороди військовим, які виявили
особисту мужність і високий професіоналізм у захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України. Президент вручив
нагороди солдату Р. Бондаренку, полковнику С. Логушу, підполковнику
О. Мельнику, сержанту Р. Петровському, а також лейтенанту О. Віхтюку.
Президент також вручив ордери на отримання житла та ключі від нових
квартир військовим, які були поранені або відзначилися під час
антитерористичної операції.
Президент ознайомився з роботою Міжнародного центру миротворчості
та безпеки. Глава держави поспілкувався з американськими військовими
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/32697.html). – 2015. – 20.04).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Ю. Якименко, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

ВО «Свобода» и антикоррупционные инициативы
украинской власти в оценках политиков и экспертов
Заявления главы МВД А. Авакова о ведущихся в связи с подозрением в
коррупции расследованиях в отношении экс-министров А. Мохника и
И. Швайки вызвали бурную реакцию в украинском политикуме и медиапространстве.
Напомним, А. Мохник работал в составе правительства министром
экологии и природных ресурсов, а А. Швайка – министром аграрной
политики и продовольствия. Оба министра занимали должности в Кабмине
по квоте ВО «Свобода».
Резонансность обвинений была усилена арестом главы Государственной
службы по чрезвычайным ситуациям С. Бочковского и его заместителя
В. Стоецкого, а также прозвучавшим незадолго до этого заявлением главы
Государственной финансовой инспекции (ГФИ) Украины Н. Гордиенко о
выявлении фактов использования коррупционных схем правительством
А. Яценюка и требованием ГФИ отстранить главу Кабинета Министров от
выполнения своих обязанностей. Позже депутаты ВО «Свобода» выступили
с требованием создать парламентскую временную следственную комиссию и
расследовать злоупотребления Кабинета Министров. Как подчеркивали
представители «Свободы», А. Аваков лично прикрывал коррупционные
схемы главы ГСЧС С. Бочковского и его заместителя В. Стоецкого.
А. Яценюк в свою очередь также обратился к Генпрокуратуре с
просьбой расследовать заявления Н. Гордиенко о коррупции в Кабмине и
заявил, что готов, как и все министры, дать показания по любому пункту
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обвинений.
Ранее Премьер-министр сообщал о ведущихся расследованиях в
отношении ряда государственных компаний и энергетических объектов.
После заявлений А. Авакова стало понятно, что речь идет о компаниях,
действующих в составе блока Министерства сельского хозяйства
(в частности, Государственной зерновой корпорации), а также Министерства
экологии.
Все эти факты стали катализатором дискуссии о коррупции во власти и
путях ее преодоления. Кроме того, некоторые обозреватели расценили их как
дополнительное свидетельство углубления противоречий в провластном
политическом лагере и раскола в парламентской коалиции, на который
неоднократно обращали внимание эксперты.
Представители ВО «Свобода» называют обвинения в свой адрес
голословными, а также подчеркивают, что не получали никаких
официальных сообщений по поводу следственных действий против них. «На
сегодняшний день представители ВО “Свобода”, которые были на
должностях министров, не получили каких-либо официальных сообщений ни
от Генеральной прокуратуры, ни от МВД, ни от других структур
относительно любых следственных действий в их адрес. На допрос их никто
не вызывал ни в каком качестве, ни в какие уголовные производства их не
привлекал», – сообщил народный депутат от партии «Свобода» А. Ильенко.
Как сообщила пресс-служба ВО «Свобода», глава МВД своими
заявлениями пытается «отвлечь внимание общества от шокирующих фактов
многомиллиардной коррупции в Кабмине Яценюка».
«Господин Аваков, если у Вас к министрам-“свободовцам” “есть
вопросы”, то задайте их! Хотя бы один, – написал А. Мохник в Facebook. –
И не надо пугать нас уголовными делами, потому что как-то кажется, что они
существуют лишь в темниках штаба “Народного фронта”, которые Вы
ретранслируете».
По мнению А. Мохника, «потоки грязи» на ВО «Свобода» из уст
А. Авакова – это «банальная месть за то, что именно “Свобода” настаивает на
раскрытии многомиллиардных коррупционных схем», которые, по
сообщению Н. Гордиенко, патронирует “политический босс и соратник”
А. Авакова». «Уголовных дел против министров-“свободовцев” нет, однако
заказной чернухи в карманных СМИ – хоть пруд пруди!» – подчеркивает
А. Мохник.
Обращаясь к главе МВД, А. Мохник также спрашивает: «Возникали ли у
Вас некоторые “вопросы” к А. Яценюку в связи с заявлениями главы
Государственной финансовой инспекции Н. Гордиенко относительно
злоупотреблений на 7,5 млрд, которые покрывает Премьер-министр? Если
возникали, то какие именно и где с ними можно ознакомиться (например, на
Вашей странице в Facebook)?.. Возникали ли у Вас “вопросы” в связи с
публичными заявлениями народного депутата VII созыва И. Скосаря
относительно взятки в размере 6 млн дол. США, которую он дал А. Яценюку
за место в избирательном списке “Батьківщини”? Если да, то пробовали ли
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Вы хоть как-то получить на них ответ? И какой результат, учитывая, что эту
информацию Скосар подтвердил на детекторе лжи?.. Или, например, были ли
у Вас, Аваков, вопросы к Вашему соратнику Мартыненко, против которого,
по сообщениям СМИ, возбуждено уголовное дело в Швейцарии за получение
взятки в 30 млн франков?». А. Мохник считает, что именно А. Аваков с
А. Яценюком лоббировал назначение на должность главы Госслужбы по
чрезвычайным ситуациям С. Бочковского, задержанного 25 марта.
И. Швайка в свою очередь написал в Facebook, что «огульные
обвинения в какой-то коррупции в адрес “свободовских” министров
выглядят уже даже не смешно. Они немного надоели». «Если ведется
следствие в отношении деятельности моей или Мохника, то готовы принять
вызов и отвечать даже фейсбучным министрам, – заявляет он. – Мы готовы
отвечать на все вопросы и претензии правоохранительных органов… Готовы
встретиться на процедуре прохождения детектора лжи. Вместе с Яценюком,
Аваковым и другими деятелями рангом пониже. За все свои слова и
безосновательные обвинения придется отвечать всем, в том числе тем, кто от
бессилия и страха пытается сегодня хоть как-то укусить “Свободу”, скрывая
собственную коррумпированность и некомпетентность».
Ранее в ходе брифинга в Верховной Раде депутат от Блока
П. Порошенко С. Каплин и представители ВО «Свобода» Ю. Левченко и
А. Ильенко обвинили министра внутренних дел А. Авакова в cокрытии
коррупционных схем и потребовали его отставки. Депутаты также указали,
что правительство должно нести политическую ответственность «за
покрывательство коррупционных схем».
«Еще в ноябре прошлого года депутат от ВО “Свобода” П. Кириленко
направил депутатский запрос в МВД относительно злоупотреблений
С. Бочковского и коррупционных схем, которыми он занимался. Там было
четко расписано и разъяснено чем, где и как он занимается. Мы уже тогда
обращали внимание министра внутренних дел на эти злоупотребления. И что
вы думаете? Ему пришел ответ в ноябре из МВД от заместителя А. Авакова
С. Чеботаря, что никакой коррупции в действиях С. Бочковского нет», –
сообщил Ю. Левченко. Депутат считает, что А. Аваков «крышевал»
С. Бочковского, который «явно заносил часть своих коррупционных
поступлений министру МВД». Ю. Левченко также напомнил, что назначение
экс-главы ГСЧС и его заместителя проходило по рекомендации А. Авакова и
по представлению А. Яценюка, а в июле прошлого года А. Аваков пытался
сделать С. Бочковского генералом.
Народные депутаты также потребовали от Генпрокуратуры и Службы
безопасности Украины дать ответ, будут ли приняты соответствующие
правовые меры по результатам обыска в кабинете заместителя главы МВД
Украины С. Чеботаря, у которого, по их информации, найдены
доказательства покрывательства коррупционных схем. «В кабинете
С. Чеботаря провели обыски. В рамках следственных действий были найдены
документы, которые подтверждают наличие и реализацию схем в целом
МВД, во всех без исключения областных управлениях, а также в
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центральном аппарате были найдены драгоценности на невероятную сумму
денег, золотые слитки, которые были изъяты и должны были бы
фигурировать в тех или иных делах, но по тем или иным причинам в
коррупционный способ появились у одного из руководителей МВД», –
сообщил С. Каплин.
Депутаты сообщили, что теперь ожидают от Генпрокурора и СБУ
четкого ответа: «Чтобы они дали четкие пояснения, какие именно и какого
содержания мероприятия проходили в кабинете С. Чеботаря, действительно
ли там были найдены соответствующие материалы, которые подтверждают
масштабные коррупционные действия министра, заместителей и всей его
вертикали».
«Я также официально заявляю, что непосредственно к министру
внутренних дел неоднократно обращались руководители фракции Блока
П. Порошенко, народные депутаты с категорическим требованием
отстранить от деятельности С. Чеботаря, который в среде силовых структур
считается человеком, который по масштабам разработки и реализации
грязных коррупционных схем уже превзошел пшонок, захарченков и
клименков», – заявил С. Каплин.
Среди причин возросшей активности МВД в борьбе с коррупцией
Ю. Левченко назвал также отчет Совета Европы «о последовательном
блокировании министерством Авакова расследований преступлений против
Майдана». «К сожалению, выяснилось, что не было не то что расследований,
было осознанное блокирование со стороны МВД. Широко известны случаи,
когда отпускали на свободу “беркутовцев”, их начальников, после чего те
исчезали. Понятно, что МВД имело все возможности задержать их и не
позволить выехать за рубеж, но, очевидно, это был преступный сговор», –
говорит депутат.
Депутаты от ВО «Свобода» 7 апреля заблокировали трибуну Верховной
Рады из-за игнорирования информации о финансовых злоупотреблениях в
правительстве, опубликованной главой Госфининспекции Н. Гордиенко.
Депутат Ю. Левченко призвал парламентариев к созданию временной
следственной комиссии для расследования этих фактов. «Несколько недель
звучат обвинения о злоупотреблениях правительства А. Яценюка. Эта
информация подкреплена фактами. Озвучены обвинения про разворовывание
7,5 млрд грн, про коррупцию в “Нефтегазе” на более чем 4,5 млрд, есть
факты разворовывания государственных средств в “Энергоатоме”. Также
есть факты относительно “Укрнефти” и “Укртранснефти”, котрые указывают
на то, что именно по указанию Премьер-министра была выкачана
технологическая нефть, которую передали частным структурам. Однако
никакого расследования в связи с этими фактами нет.
Общество требует, чтобы Верховная Рада создала временную
следственную комиссию, которая расследовала бы все обвинения,
озвученные главой Госфининспекции Н. Гордиенко. Созданная в Кабмине
комиссия, которая якобы проверила деятельность правительства, так или
иначе, подконтрольна А. Яценюку. Мы требуем независимого расследования
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в стенах парламента», – заявил Ю. Левченко.
Представитель ВО «Свобода» А. Ильенко в свою очередь подчеркнул,
что общество имеет право владеть информацией о деятельности МВД.
«Сейчас все общество беспокоит позорное явление: в стране за год после
Майдана
возобновляют
коррупционные
схемы…
Действующее
правительство ничего не делает, чтобы реально бороться с коррупцией и
уничтожить преступные схемы времен Януковича – это прежде всего
касается МВД и А. Авакова в частности», – отмечает депутат.
Парламент же, по его мнению, демонстрирует отсутствие политической
воли для борьбы с коррупцией. «Обычный вопрос о создании парламентской
ВСК вызвал дикое сопротивление в парламентской коалиции. Видим, что
большинство депутатов не имеют желания расследовать факты коррупции –
впечатление такое, будто происходит банальное покрывание коррупционных
схем», – подчеркивает А. Ильенко.
Отметим, что партия «Народный фронт» отреагировала на выдвинутые
Н. Гордиенко в адрес правительства обвинения заявлением, в котором
назвала их «симптоматической реакцией старой государственной системы на
деятельность Премьер-министра Украины и правительства по очищению
органов центральной исполнительной власти от лиц, которые не
соответствуют занимаемым должностям». «Наша политическая сила также
убеждена, что за информационной атакой со стороны Гордиенко стоят
олигархи, которым правительство перекрывает схемы паразитирования на
государственных возможностях и которым он в свое время мог оказывать
соответствующие услуги. Что же касается такой заинтересованности и
поддержки информационной провокации представителями одной из
политических партий, то их энтузиазм очевиден – эта политсила до сих пор
не может смириться с тем, что из правительства с позором были изгнаны их
министры-коррупционеры», – подчеркнули в «Народном фронте».
О том, что заявления отстраненного главы Госфининспекции
Н. Гордиенко не содержат правдивых утверждений, а их подача в отдельных
СМИ является спекуляцией, заявили и в «Энергоатоме».
В свою очередь депутат парламента от партии «Народный фронт»
А. Геращенко обвиняет «Свободу» в работе на президента России В. Путина.
«Это грязная циничная кампания, которая начата по заказу Путина
Ю. Тимошенко, партией “Свобода”, которая обанкротилась на этих
выборах», – заявил депутат, призвав эти партии объединиться с
оппозиционным блоком: «Тимошенко это не в первый раз. В 2009 г. они уже
чуть было не объединились с Януковичем и создали коалицию».
По словам депутата, эти силы действуют в Украине как «пятая колонна
Путина»: «Наступление Путина на Украину в апреле и мае не нужно. Путин
понял, что украинский народ силой взять нельзя, поэтому решил взять его
хитростью. Он поднял украинскую историю, увидел, как после смерти
Хмельницкого рассорили украинский народ. Он посмотрел, как НКВД
рассорило организацию украинских националистов. То же самое он делает и
сейчас», – считает А. Геращенко.
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По словам депутата, в отчетах фининспекции нет фамилии, имени,
должности Премьер-министра. Известные же политики и члены коалиции
«забывают сказать, что около 6 млрд – это цифры, которые проверены за
время правительства Тимошенко 2007 г. И за времена правительства
Азарова». «Там цифры по вышкам Бойко, про которые все забыли, там
цифры по грабежу, который проводился во время Евро-2012. За время
правительства Яценюка инспекцией выведена цифра аж 11 млн грн. Но там
нигде не упоминается ни фамилия министра, ни Премьер-министра». По
словам А. Геращенко, никто из тех, кто обвиняет Премьер-министра и
правительство, не читали отчеты финансовой инспекции.
Комментируя заявления А. Геращенко, депутат от ВО «Свобода»
А. Ильенко отметил, что, несмотря на информационную атаку, никто и
никогда на заставит «Свободу» сойти с пути защиты социальных и
национальных прав украинцев. «Мы твердо убеждены, что сейчас украинцам
не интересны политические споры… Общество больше обеспокоено
коррупцией новой власти, невыполнением требований Майдана, отсутствием
реальной люстрации и наказания представителей режима Януковича», –
подчеркнул депутат. Сегодняшняя атака на «Свободу», по его мнению,
обусловлена, в том числе, и попытками отвлечения внимания от
невыполнения условий коалиционного соглашения.
По заявлениям представителей ВО «Свобода», кампания по
дискредитации их политической силы ведется во многих украинских СМИ.
Так, депутат парламента О. Осуховский отмечает, что в СМИ, в частности
региональных, появляются «фэйковые» статьи против «свободовцев». «Это
связано с тем, что мы реально разоблачаем коррупцию в Кабмине, боремся со
злоупотреблениями, так как всегда боролись с режимом Януковича. Сейчас
враждебные силы надеются получить реванш, опять прийти к власти», –
заявляет депутат.
В связи с публикацией таких материалов юридическое управление
партии готовит судебные иски в адрес таких изданий.
По слова главы юридического управления ВО «Свобода» О. Бондарчука,
недавно в ряде газет Хмельницкой, Запорожской, Ивано-Франковской,
Львовской, Волынской, Ровенской, Сумской, Черниговской, Черкасской и
других областей появились фактически идентичные статьи «Коррупционеры
сядут вместе с террористами и сепаратистами». Их цель, по словам
О. Бондарчука, – обелить правительство от обвинений в растрате средств и
обвинить в коррупции экс-министров, представителей ВО «Свобода».
«В материалах, сделанных как под копирку, кроме отбеливания
правительства Яценюка от обвинений в многомиллиардной коррупции в
Кабмине, говорится и о том, что якобы против экс-министров-“свободовцев”
И. Швайки и А. Мохника продолжается следствие. Также автор фантазирует,
что, выступая против коррупции в правительстве Яценюка, националисты
якобы стараются отвлечь внимание от себя, подводя читателей к мысли, что
“свободовцы” “поддерживают информационную волну и защищают
прихвостней Януковича”, – рассказывает О. Бондарчук. – Это позорное
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явление, которое нам удалось обнаружить по всей Украине, называется
“джинса”, то есть специально скрытая реклама или антиреклама, поданная в
виде новостей, авторских текстов, аналитики и т. п. Фактически это
материал, который редакция взяла на платной основе, однако никак не
сообщила об этом читателю», – заявляет глава юридического управления
ВО «Свобода».
Многие эксперты, комментируя антикоррупционные инициативы и их
использование в политической борьбе, отмечают, что они могут служить как
свидетельством влияния западных партнеров, так и отчасти конкуренции
между Президентом и Премьер-министром в вопросе большей успешности в
борьбе с коррупцией. Что касается ВО «Свобода», то для нее критика
правительства оказывается удобным поводом для укрепления собственного
положения в украинском политикуме, ощутимо пошатнувшегося по итогам
прошедших выборов. Учитывая, что «непопулярные» реформы проводимые
правительством, рост политической нестабильности и кризисных тенденций
в экономике не способствуют росту популярности провластных сил, их
критика может положительно сказаться на рейтингах таких политических
сил, как например, «Свобода».
В то же время некоторые обозреватели указывают, что, хотя официально
опубликованных рейтингов политических партий в этом году еще не было,
велика вероятность существенного падения уровня поддержки таких сил, как
Блок П. Порошенко и «Народный фронт». Их оппоненты, в частности
Оппозиционный блок, наоборот, демонстрируют рост электоральных
симпатий. Таким образом, рассчитывать на положительную динамику
поддержки избирателей сегодня, в силу различных причин, могут партии,
отмежевавшиеся от провластного большинства хотя бы на уровне риторики.
В этом смысле последние заявления ВО «Свобода», которое потерпело
неудачу на последних выборах, выглядят вполне естественно.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Україна й Грузія мають разом долати виклики, що стоять перед
ними. Про це заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман під час
зустрічі з головою парламенту Грузії Д. Усупашвілі в понеділок, 20 квітня.
В. Гройсман високо оцінив рівень двосторонніх українсько-грузинських
взаємовідносин, зазначивши, що нині вони набули особливого значення,
оскільки і Україна, і Грузія потерпають від російської агресії та окупації
частини їхньої території.
У цьому контексті сторони високо оцінили рівень взаємодії на
міжнародній арені та наголосили, що делегації наших держав мають і надалі
координувати свої зусилля в міжнародних інституціях. Голови Верховної
Ради України й парламенту Грузії висловилися за важливість активізації та
поглиблення парламентської складової двосторонніх відносин.
9

В. Гройсман і Д. Усупашвілі обговорили пропозицію голови парламенту
Грузії щодо започаткування щорічної конференції парламентарів України,
Грузії та Молдови за участі європейських колег, присвяченої обговоренню
процесу імплементації угод про асоціацію з Євросоюзом, а також іншим
актуальним питанням розвитку демократії та безпеки, економіки та
міжнародного бізнес-співробітництва. Сторони погодилися з тим, що такі
форуми могли б проводитися почергово в кожній з трьох країн.
Сторони також обмінялися досвідом внутрішніх реформ. В. Гройсман,
зокрема, повідомив, що ухвалено ряд антикорупційних законодавчих актів;
законів, спрямованих на реформування правоохоронної та судової систем;
розпочато конституційну реформу в частині децентралізації влади. До кінця
квітня, сказав Голова Верховної Ради, планується затвердити План
законодавчого забезпечення реформ в країні. «Ми сконцентровані на
реформах, – заявив він. – Наше завдання – адекватно реагувати на поточні
завдання і будувати довгострокову перспективу» (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 20.04).
***
Виборча система має бути насамперед чесною. Про це заявив Голова
Верховної Ради України В. Гройсман в інтерв’ю газеті «День».
В. Гройсман нагадав, що при Голові Верховної Ради України утворено
експертну групу з питань підготовки законопроекту «Про вибори депутатів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів», до складу якої увійшли фахівці, у тому числі
представники міжнародних організацій.
«Особисто я вважаю, що правильна система – це пропорційна з
відкритими списками. Але цих систем більше сотні, тому нам потрібно
обрати найбільш придатну для українських громадян і реалій, – сказав
керівник парламенту. – Вона має бути доступною для людей і не створювати
труднощі при голосуванні. Ключова ж позиція – вона має бути чесною».
В. Гройсман пояснив, що «викривлення результатів виборів несе велику
проблему і призводить до дуже поганих наслідків для країни», додавши, що
«ми це багато разів проходили, зокрема на місцевих виборах 2010 р. і на
парламентських виборах 2012 р., що призвело до зростання корупції,
узурпації влади тощо» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.04).
***
В Україні буде створено європейську систему влади. Таке переконання
в інтерв’ю газеті «День» висловив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман, зазначивши, що нині влада робить реальні кроки на шляху
реформування врядування в частині фінансової децентралізації,
удосконалення регіональної політики, підвищення ефективності органів
управління в громадах, повернення функції містобудування та архітектури на
місцевий рівень.
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«Далі буде закон про службу в органах місцевого самоврядування – він
вже “зайшов” у парламент. Це також системний закон. Далі буде закон про
муніципальну поліцію, але він буде мати назву, очевидно, “міська варта”, яка
буде слідкувати за чистотою, паркуванням, благоустроєм, за якимись
самоврядними речами, наприклад оплата оренди за землю тощо, – сказав
Голова Верховної Ради. – Далі буде визначено в Конституції, що на рівні
району та області будуть обиратись виконкоми. Далі нам треба буде
легалізувати місцевий референдум – дати громадам право контролю над
обраною владою. Також треба наділити повноваженнями Рахункову палату,
яка слідкуватиме за питаннями використання ресурсів. Після змін до
Конституції буде новий закон про місцеве самоврядування – більш чіткий та
зрозумілий. Фактично це все – цеглинки однієї картинки європейської
України».
Голова Верховної Ради зауважив на необхідності «передбачити
перехідний період, на підставі зміненої Конституції приймати нові закони,
які змінюватимуть місцеве самоврядування – місцеві державні адміністрації,
або як вони по-новому називатимуться «префектури». «Багато треба змін.
Систему потрібно міняти. Скільки часу це займе? Півроку, рік, півтора – ми
будемо говорити із фахівцями для того, щоб встигнути зробити все
максимально швидко, – додав він. – В Україні ми створимо європейську
систему. А далі люди в ній почнуть жити. Вони накопичуватимуть свій
власний досвід, будуть робити певні помилки і виправляти їх. Це буде, я
вважаю, неперевершено. Буде енергія. Громади відчують свою спроможність,
свою силу: от ми можемо садочок відремонтувати, от школу відкрити, самі,
не чекаючи “подачок”… Люди відчують оптимізм, якого сьогодні не
вистачає»
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 17.04).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”
(щодо посилення захисту прав дітей-інвалідів)».
Законом надано військовозобов’язаним, на утриманні яких перебуває
дитина-інвалід підгрупи А віком до 18 років, відстрочку від призову на
військову службу під час мобілізації.
Законопроект зареєстровано за № 2011 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 21.04).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до Закону України “Про екстрену медичну допомогу” (щодо
забезпечення справедливої оплати праці працівників бригад екстреної
медичної допомоги)».
Законопроектом № 1164 пропонується поширити розміри оплати праці
медичних працівників системи екстреної медичної допомоги на всіх
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працівників цієї системи.
Крім того, ппланується запровадити виплату надбавок за особливий
характер праці, за особливі умови праці, матеріальної допомоги для
розв’язання соціально-побутових питань працівникам системи екстреної
медичної допомоги, у тому числі працівникам бригад екстреної (швидкої)
медичної допомоги щомісяця за фактично відпрацьований час за основним
місцем роботи, а також тим, що працюють за сумісництвом (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 21.04).
***
Верховна Рада постановила схвалити текст Заяви Верховної Ради
України «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її
наслідків».
Метою документа є створення юридичного підґрунтя для пред’явлення
Україною консолідованої претензії Російській Федерації у зв’язку зі
збройною агресією Російської Федерації проти України.
Документом передбачено ухвалення положень про факти збройної
агресії Російської Федерації проти України, міжнародних зобов’язань,
порушених Російською Федерацією у зв’язку із вчиненням акту збройної
агресії проти України, про наслідки збройної агресії для України та про
відповідні вимоги України до Російської Федерації у зв’язку із вчиненням
акту збройної агресії проти України.
Постанову прийнято з урахуванням пропозицій Комітету у закордонних
справах.
Відповідний проект зареєстровано за № 2332 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 21.04).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” (щодо
збереження науково-педагогічного кадрового потенціалу країни)».
Закон підготовлений з метою збереження за науковцями під час роботи
на наукових (науково-педагогічних) посадах права на отримання/
призначення пенсії/щомісячного довічного грошового утримання в порядку
та на умовах, передбачених Законом України «Про наукову та науковотехнічну діяльність».
Зазначені зміни дадуть змогу зберегти науково-педагогічний потенціал
країни та надати можливість надалі визначати високий ступінь престижності
наукової праці, стимулювати молодих учених до розвитку та руху вперед в
ієрархії наукових досягнень і звань.
Закон ухвалено з урахуванням поправки.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2528 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 21.04).
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***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про
внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального
кодексів України щодо відповідальності за порушення законодавства у
сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництво,
реалізацію, придбання продукції, робіт та послуг, що призвело до
створення реальної або потенційної загрози національній безпеці України
у воєнній сфері».
Законопроектом пропонується встановити кримінальну відповідальність
за придбання продукції, робіт і послуг оборонного призначення, що не
відповідають встановленим стандартам та вимогам технічних регламентів,
якщо такі дії призвели до загрози заподіяння шкоди обороноздатності
держави, чи вони вчинені організованою группою, або призвели до тяжких
наслідків.
Проектом пропонується у цьому зв’язку доповнити розд. 1 «Злочини
проти основ національної безпеки України» Особливої частини
Кримінального кодексу України новою ст. 114-2 «Придбання продукції, робіт
та послуг оборонного призначення, що не відповідають встановленим
стандартам та вимогам технічних регламентів».
Проектом пропонується: «Придбання продукції, робіт та послуг
оборонного призначення, що не відповідають встановленим стандартам та
вимогам технічних регламентів, якщо вони призвели до загрози заподіянню
шкоди обороноздатності України, карається позбавленням волі на строк від
двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади або
займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією майна.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені організованою
групою, або якщо вони призвели до тяжких наслідків, караються
позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох
років з конфіскацією майна.
Примітка: У цій статті під тяжкими наслідками треба розуміти наслідки,
що спричинили тяжкі тілесні ушкодження чи загибель людей, або заподіяння
майнової шкоди в розмірі 10 000 і більше неоподатковуванних мінімумів
доходів громадян чи зрив виконання військовим підрозділом (частиною,
кораблем) оперативного (бойового) завдання».
Законопроект зареєстровано за № 1793 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 21.04).
***
Відбулося засідання робочої групи з опрацювання проекту Плану
законодавчого забезпечення реформ в Україні.
На виконання розпорядження Голови Верховної Ради В. Гройсмана
координатор робочої групи з опрацювання розд. IV «Стабілізація
макроекономічної ситуації та реформування економіки» проекту Плану
законодавчого забезпечення реформ в Україні В. Галасюк провів перше
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засідання групи.
Порядок денний зустрічі передбачав затвердження структури розд. IV,
формату представлення законопроектів, визначення відповідальних за
тематичними напрямами та узгодження плану діяльності робочої групи.
Під час відкриття засідання В. Галасюк як координатор групи зазначив,
що є як мінімум п’ять фундаментальних документів, які визначають
стратегію розвитку держави та економіки, й уточнив, що до останніх
належить Угода про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна»
у Верховній Раді України VIII скликання, Стратегія сталого розвитку
«Україна-2020», Угода про асоціацію між Україною та Європейським
Союзом, Програма діяльності Кабінету Міністрів України, Щорічне послання
Президента України до Верховної Ради України.
При цьому народний депутат акцентував увагу на ключовій меті
засідання. «Наше з вами спільне завдання полягає в тому, щоб створити на
базі цих п’яти стратегічних документів один єдиний перелік законодавчих
актів, який має бути прийнятий на виконання цих стратегічних планів. Це
дозволить зробити роботу законодавця більш плановою, прогнозованою, і
ідея полягає в тому, щоб у цей план включити великі магістральні
законопроекти – не кон’юнктурні, не ті, які виникають, подаються і
приймаються швидко, а ті, які ми маємо розпланувати на два кроки вперед
для того, щоб наша робота була злагодженою».
Разом з тим В. Галасюк наголосив на принциповому моменті, що
стосується зазначеного документа. «Законодавчий план реформ жодним
чином не буде обмежувати або створювати ліміти для законодавчої
ініціативи депутатів та буде містити тільки законопроекти, стосовно яких
досягнуто консенсусу, в тому числі в рамках Коаліційної угоди. Це потрібно
для того, щоб ми були зрозумілі суспільству та бізнесу, щоб наша діяльність
була планомірна та прогнозована, щоб ми показали не тільки всередині
країні, але і Європі, і Світовому співтовариству, якою є наша “дорожня
карта” реформ в термінах законодавчих ініціатив», – пояснив координатор
групи.
Нагадаємо, що напрацьовані пропозиції буде подано до Інституту
законодавства Верховної Ради України для узагальнення та використано при
підготовці проекту Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 21.04).
***
Президент України провів телефонну розмову з Генеральним
секретарем ООН.
П. Порошенко та Пан Гі Мун обговорили стан виконання мінських
домовленостей і міжнародні зусилля для відновлення миру на Донбасі.
Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй дав високу оцінку
ролі Президента України в забезпеченні мирного процесу на Донбасі,
відданості України мінським домовленостям, а також висловив занепокоєння
14

з приводу порушень режиму припинення вогню та інших пунктів цих
документів.
Президент України повідомив, що Україна у співпраці з Міжнародним
комітетом Червоного Хреста докладає зусиль для направлення гуманітарних
вантажів для мешканців Донбасу і розв’язання нагальних гуманітарних
питань. Проте, як зазначив П. Порошенко, бойовики блокують проходження
гуманітарних конвоїв з українською та міжнародною допомогою. Пан Гі Мун
відзначив дії української влади, спрямовані на розв’язання складної
гуманітарної ситуації. Він також висловив подяку народу України за
допомогу вимушеним переселенцям.
П. Порошенко закликав Генерального секретаря ООН здійснити кроки
для звільнення Н. Савченко, мати та адвокати якої нині перебувають у НьюЙорку. Президент України також наголосив, що всі заручники на Донбасі
мають бути звільнені.
Глава держави та Генсек ООН також домовилися про здійснення
подальших кроків для можливого розміщення миротворчого контингенту на
Донбасі під егідою ООН (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 21.04).
***
Президент України провів телефонну розмову з віце-президентом
США.
П. Порошенко подякував Д. Байдену за направлення до України
американських військових і проведення спільних навчань «Фіарлес Гардіан2015» та подякував йому за особистий внесок у реалізацію цього проекту.
«Це нова та важлива сторінка, яка довела стратегічний рівень партнерства
між Україною і США», – сказав Президент України.
Співрозмовники скоординували подальші дії у сфері оборони, зокрема
щодо надання Україні додаткової допомоги.
Віце-президент Д. Байден поінформував про готовність Сполучених
Штатів Америки надати Україні кредитні гарантії в розмірі 1 млрд дол. у
рамках фінансової підтримки у 2015 р. Він також повідомив про
фінансування проектів для надання гуманітарної допомоги вимушеним
переселенцям і постраждалим у результаті війни на Донбасі (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 20.04).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи підтримує проект закону
«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо звільнення від
сплати земельного податку воєнізованих підрозділів)». Було наголошено,
що прийняття такого закону не потребуватиме збільшення бюджетних
видатків
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 20.04).
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***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи не підтримує проект
закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо
справедливого розподілу коштів від екологічного податку між
бюджетами різних рівнів)».
Проектом № 2277 передбачається внести зміни до Бюджетного кодексу
України:
– зменшити надходження коштів екологічного податку до бюджету АР
Крим, обласних бюджетів – з 55 до 30 %;
– збільшити з 25 до 50 % надходження коштів екологічного податку до
доходів загального бюджету міст районного значення, сільських, селищних
бюджетів.
Комітет відзначає, що законами України від 28.12.2014 р. № 79-VIII
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи
міжбюджетних відносин», № 72-VIII «Про внесення змін до Податкового
кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за
трансфертним ціноутворенням» та № 71-VIII «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
податкової реформи» фактично ліквідовано Державний та місцеві фонди
охорони навколишнього природного середовища як спеціальні фонди, які
наповнювалися передусім коштами від сплати екологічного податку.
Починаючи з 2015 р., ці кошти зараховуються не до спеціальних фондів
відповідних бюджетів, а до загальних фондів. При цьому напрями
використання цих коштів практично не обмежені. Це, у свою чергу, призведе
до руйнації економічного механізму охорони навколишнього природного
середовища, передбаченого Законом України «Про охорону навколишнього
природного середовища».
Комітет підтримує необхідність посилення можливостей органів
місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, у тому
числі їхню фінансову спроможність. Водночас члени комітету вважають за
необхідне передусім відновити:
– функціонування Державного та місцевих фондів охорони
навколишнього природного середовища як спеціальних фондів у складі
державного та місцевих бюджетів;
– надходження коштів екологічного податку до зазначених спеціальних
Державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного
середовища і використання їх виключно на природоохоронні заходи.
За результатами обговорення комітет ухвалив рішення рекомендувати
Комітету з питань бюджету проект закону відхилити (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 16.04).
***
20 квітня член МФО «Рівні можливості» М. Іонова взяла участь у
конференції з питань становища жінок, миру і безпеки, організованій
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ОБСЄ спільно з допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН «ООН
Жінки» у м. Вільнюс.
Учасники заходу обговорили актуальні питання, пов’язані з посиленням
участі жінок у миротворчих процесах і збільшенням їхньої ролі в прийнятті
рішень у сфері миру та безпеки. Під час конференції було розглянуто
питання забезпечення прав жінок в умовах конфлікту на Сході України.
Зокрема, у своїй вітальній промові президент Литви Д. Грібаускайте
зазначила, що увага світової спільноти до України має бути посилена.
У свою чергу народний депутат України М. Іонова поінформувала про
стан виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 про жінок, мир та безпеку.
«В умовах конфлікту, що розгорнувся на Донбасі, жінки та діти є найбільш
вразливими групами населення, адже вони стикаються з підвищеними
загрозами життю у зв’язку з переміщенням і руйнуванням інфраструктури.
Зважаючи на це, виконання положень Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та
впровадження Національного плану дій реалізації Резолюції є важливим
інструментом захисту прав жінок в умовах конфлікту та забезпечення того,
щоб досвід жінок враховувався в усіх процесах побудови миру в Україні», –
зазначила М. Іонова.
Народний депутат зазначила, що однією з ключових проблем
залишається недостатній рівень представництва жінок у прийнятті
політичних рішень. Зокрема, незважаючи на конфлікт на Сході України,
сфера національної безпеки і оборони, як і раніше, залишається однією з тих,
де кількість жінок, що беруть участь у прийнятті рішень, є вкрай низькою
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 17.04).
***
У Верховній Раді України зареєстрований законопроект про заборону
відключення об’єктів від централізованого водопостачання. Про це УНН
повідомили в прес-службі БПП.
«Народні депутати з фракції “Блок П. Порошенка” Б. Матківський,
О. Дехтярчук, О. Мусій, А. Антонищак та Д. Добродомов зареєстрували
законопроект про внесення змін до Закону України “Про електроенергетику”
щодо заборони відключення об’єктів централізованого водопостачання та
водовідведення від системи енергопостачання (реєстр. № 2653)», – ідеться в
повідомленні. За словами одного з авторів законопроекту Б. Матківського,
метою цього документа є усунення правової колізії між Законом України
«Про електроенергетику» та Законом України «Про питну воду та питне
водопостачання».
Нагадаємо, що з 8 квітня в столиці прийнято рішення про завершення
опалювального сезону та розпочато припинення подачі тепла в
адміністративні будівлі міста. 14 квітня, після того як протягом трьох днів
температура повітря не опускалася нижче +8 С, тепло припинили постачати й
до
житлових
будинків
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 20.04).
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***
20 квітня у Верховній Раді зареєстрований проект закону про
націоналізацію майна Російської Федерації та її резидентів (реєстр.
№ 2678).
Ініціаторами законопроекту виступили народні депутати О. Ляшко,
В. Вовк, О. Кириченко, С. Скуратовський, І. Мосійчук, Д. Лінько, А.
Лозовой, О. Купрієнко, С. Рибалка, О. Корчинська, О. Ленський.
Нагадаємо, що раніше схожий законопроект уже був зареєстрований в
українському парламенті. Тоді партія О. Ляшка ініціювала голосування за
націоналізацію майна «держави-агресора».
Тоді законопроект був відхилений. Документ про націоналізацію майна
підтримали 170 парламентарів. Депутат ВР від Блоку П. Порошенка І. Фриз
назвала закон популістським і підкреслила, що націоналізація майна росіян
негативно позначиться на активності інвесторів (Офіційний портал
Верховної
Ради
України
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54838); RuNews24.ru
(http://runews24.ru/politics/20042015-vnesen-zakonoproekt.html). – 2015. –
20.04).
***
У Верховній Раді зареєстровано законопроект про введення
кримінальної відповідальності за проплачені мітинги та акції протесту.
Відповідний проект закону № 2651 «Про внесення доповнення до
Кримінального кодексу України щодо підкупу учасника масового заходу»
внесений до парламенту народним депутатом А. Геращенком («Народний
фронт»).
Законопроектом передбачається доповнити розд. XII Кримінального
кодексу України ст. 295-1 «Підкуп учасника масового заходу».
Відповідно до неї, пропозиція, обіцянка або надання особі неправомірної
вигоди за участь у масовому заході суспільно-політичного характеру
(мітинги, походи, демонстрації, пікетування, зборах тощо) будуть каратися
штрафом до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або
арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох
років.
Дії, передбачені ч. 1 статті, вчинені повторно або посадовою особою, або
за попередньою змовою групою осіб, каратимуться арештом на строк до
шести місяців або позбавленням волі на строк від двох до семи років.
Дії, передбачені ч. 1 статті, які призвели до порушення чи зупинки
роботи органів державної влади та місцевого самоврядування або вчинені
організованою групою, каратимуться позбавленням волі на строк від трьох
до восьми років.
Встановлюється, що особа, крім організатора злочину, звільняється від
кримінальної відповідальності за дії, передбачені цією статтею, якщо вона
сприяла його припиненню чи розкриттю.
Зазначається, що в цій статті під неправомірною вигодою слід розуміти
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грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги або нематеріальні
активи, вартість яких перевищує 3 % розміру мінімальної заробітної плати,
які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те
підстав.
Як наголошується в пояснювальній записці, протягом останніх років
збільшилася кількість платних масових заходів суспільно-політичного
характеру, коли учасники мітингу чи демонстрації отримують гроші за
участь у заході. «Під час Революції гідності в ЗМІ було освітлено чимало
фактів, коли учасники так званого антимайдану отримували гроші за певну
кількість годин, “відстояних” на мітингу. Така практика перетворює мирні
зібрання в “брудний” інструмент в політичній боротьбі, а в свідомості
пересічних людей формується стійка недовіра до проявів громадської
активності», – ідеться в тексті.
Так, для припинення діяльності таких «політичних гастролерів», вважає
автор законопроекту, необхідно ввести кримінальну відповідальність для
тих, хто організовує «платні» мітинги та роздає гроші громадянам за їхню
участь
у
політичних
масових
заходах
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/~/348958). – 2015. – 20.04).
***
Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради проект закону про внесення
зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо
вдосконалення застосування застави за вчинення корупційних злочинів.
Проектом закону пропонується підвищити гарантії неминучості
покарання для осіб, які вчинили корупційні злочини, які уникають його,
ховаючись від слідства й суду в результаті застосування застави.
Пропонується встановити, що до корупціонерів за злочинні діяння з
найбільш високою суспільною небезпекою застосовуватиметься запобіжний
захід виключно у вигляді утримання під вартою.
До таких злочинів належатимуть привласнення, розтрата або
заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм
становищем, якщо воно вчинене в особливо великих розмірах, прийняття
пропозиції, обіцянка або одержання службовою особою неправомірної
вигоди в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає
особливо відповідальне становище , незалежно від розміру такої вигоди.
За корупційні злочини, перелік яких уже визначений у Кримінальному
кодексі України (крім тих, за які застосовуватиметься виключно утримання
під вартою), пропонується визначати заставу в десятикратному розмірі
неправомірної вигоди або вартості отриманого злочинним шляхом майна
(Finance.ua (http://news.finance.ua/ua/news/~/348995). – 2015. – 20.04).
***
У Верховній Раді зареєстрований законопроект, що передбачає
можливість
дострокового
позбавлення
повноважень
суддів
Конституційного Суду України.
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Текст закону наразі не оприлюднили на сайті парламенту.
Відповідно до законодавства, Конституційний Суд складається з
18 суддів, яких обирають на дев’ять років без права повторного призначення.
Президент, Верховна Рада та з’їзд суддів призначають по шість суддів КСУ.
Зараз у КСУ бракує представника від Президента.
Наразі в КСУ із 17 суддів – восьмеро, призначені за часів президентства
В. Януковича, з яких більшість фактично довела свою вірність вигідними для
колишньої влади рішеннями. Зокрема, у 2010 р. КСУ «дозволив»
повернутися до редакції Конституції 2004 р., тим самим зосередивши владу в
руках
Президента
В.
Януковича
(Радіо
«Свобода»
(http://www.radiosvoboda.org/content/news/26968317.html). – 2015. – 20.04).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко призначив директором Національного
антикорупційного бюро А. Ситника. Глава держави публічно представив
нового директора та наголосив, що його завданням є побудова нової
інституції, яка продемонструє рішучість України в боротьбі з корупцією.
Президент
наголосив, що
свідченням
ефективності
роботи
Антикорупційного бюро має стати прогрес в індексі сприйняття корупції
TransparencyInternational. Глава держави зазначив, що, за даними опитувань,
найбільша корупція – в органах ДАІ, Міністерства внутрішніх справ,
податкової служби, земельних ресурсів, пожежників і санепідстанції.
П.
Порошенко також
запропонував
долучити до роботи
Антикорупційного бюро іноземних фахівців.
Окремо глава держави звернувся до бізнесу і всіх українців з проханням
не мовчати про конкретні факти зловживання службовим становищем
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/32684.html). – 2015. – 16.04).
***
Національна рада реформ на засіданні 16 квітня розглянула
пропозиції Міністерства охорони здоров’я щодо реформування галузі.
Відкриваючи розгляд цього питання, Президент П. Порошенко заявив, що
реформування галузі охорони здоров’я для країни є сьогодні одним з
головних пріоритетів.
За словами Президента, «головне, чого бракує в цій сфері, – правди і
відповідальності». «Бракує чесного визнання, що безкоштовна медицина – це
один з найбільших міфів сучасності, яким українські політики з року в рік
дурять людей, – зазначив П. Порошенко, закликавши позбутися цього міфу. –
Правда полягає в тому, що за медичні послуги хтось має платити, і держава
сама з цим не впорається. Треба запроваджувати ефективну систему
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реформованої медицини».
Президент також підтримав пропозицію свого радника О. Богомолець і
доручив міністру охорони здоров’я О. Квіташвілі відкрити та зробити
публічними реєстри референтних цін на ліки.
Президент повідомив про підписання закону, який передбачає
здійснення державних закупівель ліків за участі міжнародних організацій,
зокрема Всесвітньої організації охорони здоров’я, Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ). Міжнародний досвід показує, що запровадження такої
процедури дасть можливість зекономити лише на закупівлях ліків до 40 %.
«Це буде потужний удар по фармакологічній мафії, яка 23 роки гріла руки на
здоров’ї людей», – заявив Президент (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua/news/32687.html). – 2015. –
16.04).
***
Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ В. Паскал доповів
Президентові про обставини убивств О. Калашникова та О. Бузини.
Глава держави наголосив на важливості швидкого й прозорого розслідування
цих убивств.
«Очевидно, що ці злочини – події одного ряду. Їхня природа і
політичний сенс зрозумілі – це свідома провокація, яка ллє воду на млин
наших ворогів. Вона спрямована на дестабілізацію внутрішньополітичної
ситуації в Україні, на дискредитацію політичного вибору українського
народу», – заявив глава держави.
П. Порошенко також зазначив, що розкриття цих резонансних злочинів –
це справа честі для правоохоронних органів. «Я вимагаю від правохоронних
органів у найкоротший термін знайти виконавців та назвати організаторів
останніх убивств. З огляду на резонансність вчинених злочинів
правоохоронні органи мають регулярно звітувати перед суспільством про хід
та результати слідчих дій», – наголосив Президент України (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/32685.html). – 2015. – 16.04).
***
Заступник глави Адміністрації Президента України В. Чалий провів
зустріч з віце-прем’єр-міністром з питань реінтеграції Республіки
Молдова В. Осіповим.
У контексті активізації українсько-молдовської економічної співпраці
було акцентовано увагу на важливості підготовки до чергового засідання
Міжурядової змішаної комісії з питань торговельно-економічного
співробітництва.
Під час зустрічі були також обговорені спільні зусилля двох держав з
придністровського врегулювання. В. Чалий підкреслив, що позиція України
залишається незмінною: «Ми виступаємо за виключно мирне врегулювання
21

конфлікту шляхом переговорів на основі територіальної цілісності
Молдови». При цьому заступник глави Адміністрації Президента зазначив,
що «спільні зусилля є надзвичайно важливими, адже придністровська
проблематика набуває сьогодні нового значення».
Співрозмовники зазначили, що дві країни проходять через період
трансформації та мають спільні виклики, які можуть бути вирішені, зокрема
завдяки посиленню співробітництва між Україною та Республікою Молдова.
В. Чалий також наголосив на зусиллях України щодо вироблення нових
форматів співробітництва в регіоні та залучення до них Республіки Молдова
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/32694.html). – 2015. – 17.04).
***
В Адміністрації Президента України під головуванням заступника
глави АПУ А. Таранова відбулася установча нарада з питань
патріотичного виховання дітей і молоді.
Під час обговорення кроків, необхідних для налагодження процесу
патріотичного виховання в сучасній Україні, учасники наради наголошували
на необхідності створення єдиної стратегії, нових підходів та якості
навчальних програм. Учасники наради дійшли висновку, що лише
комплексний підхід, співпраця міністерств, відомств, громадських
організацій можуть дати якісний і позитивний результат.
Заступник глави АПУ А. Таранов наголосив на важливості залучення до
виховного процесу ветеранів АТО, які могли б проводити зустрічі
з учнями шкіл.
Серед питань, які також обговорили присутні, також проведення заходів
8–9 травня, організація роботи літніх таборів і включення у їхню роботу
програми патріотичного виховання та медичної підготовки з надання першої
допомоги, підготовка до 2015–2016 навчального року.
У нараді взяли участь заступник глави АПУ Р. Павленко,
уповноважений Президента з прав дитини М. Кулеба, народні депутати
України І. Фріз та А. Герасимов, начальник відділу позашкільної освіти,
виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти та науки
А. Середницька, керівник відділу патріотичного виховання Міністерства
усправах молоді та спорту М. Ляхович, представники Міністерства оборони,
МВС, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, голова Ради
всеукраїнської асоціації випусників суворовських училищ та воєнних ліцеїв
«Кадетська співдружність» В. Чеповий, голова ГО «Ресурсний центр
патріотичного виховання “Звитяга”» А. Гордієнко, голова ГО «Молодіжний
клуб “Джура”» А. Грива, керівник дитячо-юнацького товариства «Січ»
Б. Скребцов, заступник голови молодіжної організації «Пласт – Національна
скаутська організація України» Ю. Юзич, менеджер з адвокації
Реанімаційного пакета реформ Я. Ярчишин (Офіційне інтернетпредставництво
Президента
України
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(http://www.president.gov.ua/news/32691.html). – 2015. – 17.04).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив міністру енергетики та
вугільної промисловості України В. Демчишину особисто взяти участь у
роботі ІІІ з’їзду шахтарів України, який відбудеться в Києві 21 квітня.
Глава уряду дав В. Демчишину доручення презентувати на з’їзді план
реформування вугільної галузі та поінформувати шахтарів щодо кроків уряду
із забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати працівникам
вугільної
промисловості
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248104036&cat_id=2
44276429). – 2015. – 20.04).
***
Українська делегація до весняної сесії групи Світового банку та
Міжнародного валютного фонду, у присутності представників МВФ,
обговорила із зацікавленими тримачами українських облігацій ключові
елементи боргової операції України та подальшого процесу.
Українську делегацію представляли міністр фінансів Н. Яресько,
урядовий уповноважений з питань управління державним боргом
В. Лісовенко та голова правління «Укрексімбанку» О. Гриценко.
Представниками від МВФ були заступник директора Європейського
департаменту Т. Арванітіс та голова місії МВФ в Україні Н. Георгієв.
Також делегація презентувала деталі трьох цілей боргової операції, які
закріплено в програмі «Механізм розширеного кредитування» (EFF) з МВФ,
зокрема забезпечення адекватного фінансування програми (15,3 млрд дол.
протягом періоду дії програми у 2014–2018 рр.); забезпечення стійкості
державного боргу (співвідношення державного та гарантованого державою
боргу до ВВП не вище 71 % від ВВП до 2020 р.); генерування потужної
спроможності держави платити по боргах у постпрограмний період
(загальнодержавні сумарні потреби у фінансуванні в середньому не більше
10 % від ВВП у 2019–2025 рр., не перевищуючи максимума в 12 % від ВВП у
жодному році).
Учасникам зустрічі нагадали, що умови операції мають бути
фіналізовані до першого перегляду EFF.
Міністерство фінансів і НБУ підкреслили їхню підтримку
запропонованого «Укрексімбанком» тримісячного подовження періоду обігу
його облігацій участі в позиці з терміном погашення у квітні 2015 р. Це має
забезпечити час, аби фіналізувати з тримачами облігацій операцію з їх
репрофіліювання максимум на 10 років, без зменшення основної суми боргу
чи
процентних
платежів
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248101634&cat_id=2
44276429). – 2015. – 18.04).
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***
На своєму засіданні 15 квітня уряд України схвалив ряд планів
імплементації актів законодавства ЄС, зокрема і у сфері бухгалтерського
обліку та аудиту. Про це 17 квітня повідомив радник глави уряду України
Д. Лубківський.
За словами радника Прем’єр-міністра, на сьогодні Кабінетом Міністрів
України схвалено 119 планів імплементації щодо впровадження в
національне законодавство 167 актів права ЄС. Усього в рамках Угоди про
асоціацію з ЄС Україні необхідно імплементувати протягом 2014–2017 рр.
180 актів.
В уряді України наголошують, що імплементація цих актів сприятиме
встановленню спрощених умов фінансової звітності та зменшенню
регуляторного контролю для малого підприємця. Натомість будуть посилені
вимоги щодо розкриття інформації для великих підприємств і суспільно
значущих
компаній
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248101167&cat_id=2
44274160). – 2015. – 17.04).
***
Уряд затвердив порядок фінансового забезпечення діяльності
військово-цивільних адміністрацій. Про це повідомив радник Прем’єрміністра України Д. Лубківський.
Цей порядок, підкреслив радник глави уряду, визначає механізм
фінансування військово-цивільних адміністрацій, зокрема оплати праці їхніх
працівників і грошового забезпечення військовослужбовців військових
формувань, утворених відповідно до закону, осіб рядового й керівного
складу правоохоронних органів, які відряджаються до них в установленому
законодавством порядку.
Крім того, за словами Д. Лубківського, Кабінет Міністрів прийняв
постанову, якою внесено зміни до Порядку здійснення державного контролю
за міжнародними передачами товарів військового призначення.
Також, за інформацією Д. Лубківського, уряд затвердив План заходів
щодо
інженерно-технічного
облаштування
українсько-російського
державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення АТО та АР
Крим. Координація в цій роботі – за адміністрацією Державної прикордонної
служби
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248101326&cat_id=2
44274160). – 2015. – 17.04).
***
Кабінет Міністрів України прийняв рішення про утворення
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Про це
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повідомив радник Прем’єр-міністра України Д. Лубківський.«Відтепер це –
постійно діючий колегіальний орган, уповноважений Законом України “Про
вищу освіту” на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості
вищої освіти», – зазначив Д. Лубківський.
За його словами, агентство формує вимоги до системи забезпечення
якості вищої освіти, розробляє положення про акредитацію освітніх програм,
проводить ліцензійну експертизу, готує експертний висновок щодо
можливості видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти, формує експертні галузеві ради, формує та подає МОН перелік
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
приймає рішення про акредитацію чи відмову в акредитації відповідної
освітньої програми.
Крім того, уряд вніс зміни до Положення про Єдину державну
електронну базу з питань освіти. «Безоплатний і вільний доступ до
інформації, що міститься у цій Єдиній базі, здійснюється через офіційний
веб-сайт Міністерства освіти та науки України», – зазначив радник Прем’єрміністра
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248101187&cat_id=2
44274160). – 2015. – 18.04).
***
20 квітня Генеральний штаб Збройних сил України відвідала
військова делегація Збройних сил Литовської Республіки.
Начальник Генерального штабу, Головнокомандувач ЗС України
генерал-полковник В. Муженко та головнокомандувач Збройних сил
Литовської Республіки генерал-майор Йонас Вітаутас Жукас під час зустрічі
обговорили питання двостороннього співробітництва у військовій сфері.
Зокрема, ішлося про узгодження позицій і пошук шляхів підтримки України
напередодні проведення засідань Військового комітету ЄС з Україною та
Військового комітету Україна – НАТО на рівні начальників генеральних
штабів, а також створення спільного підрозділу ЛитПолУкрбриг.
Під час офіційних переговорів української та литовської делегацій
представники ЗС України ознайомили гостей з планами розвитку
вітчизняного війська на середньострокову перспективу.
Головнокомандувач Збройних сил Литовської Республіки Йонас
Вітаутас Жукас висловив ряд пропозицій щодо подальшого співробітництва
у військовій сфері, зокрема готовність Литви й надалі допомагати Україні
лікувати поранених під час бойових дій військових (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248103960&cat_id=2
44277212). – 2015. – 20.04).
***
Міністр соціальної політики України П. Розенко прогнозує, що
відновлення української економіки розпочнеться вже з наступного року.
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«Це реалістична оцінка. Ті реформи, які сьогодні здійснюються,
дозволять стабілізувати економіку. Перші ознаки оздоровлення та
пожвавлення з’являться в наступному році. Я в цьому абсолютно
переконаний», – сказав він, підкресливши, що «зараз є довіра велика до
України в світі, є бажання допомагати. Я вперше бачу таку консолідацію
влади в країні – уряд і ВР діють швидко».
Міністр переконаний, люди почнуть бачити результати реформ уже на
початку 2016 р. «Єдине, що цьому може перешкодити, – війна. Якщо буде
загострення, якщо Росія продовжить дестабілізувати ситуацію, початок
економічного зростання може відтермінуватися. Але війна – не привід нічого
не робити і відкладати реформи», – підсумував П. Розенко (Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248104004&cat_id=2
44277212). – 2015. – 20.04).
***
З метою ознайомлення з діяльністю профільних наукових
інститутів у сфері цивільного захисту в. о. голови Державної служби з
надзвичайних ситуацій України З. Шкіряк спільно із заступником
очільника Служби М. Чечоткіним і директором департаменту
реагування на надзвичайні ситуації Г. Марченком з робочим візитом
відвідав Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, що
здійснює освітню та наукову діяльність у сфері організації управління у
надзвичайних
ситуаціях,
профілактики
пожеж
і
безпеки
життєдіяльності, навчання населення з домедичної підготовки.
«Наукова діяльність у сфері цивільного захисту є надзвичайно
важливою, адже, впроваджуючи у роботу новітні розробки, ми можемо
ефективніше та продуктивніше боротися з надзвичайними ситуаціями. Не
менш важливим напрямом також є і науково-виховна та освітня діяльність,
що спрямована на навчання як працівників нашої служби, так і громадян.
Особливо хочу відзначити розробки інституту саме у сфері реагування на
надзвичайні ситуації та профілактики їх виникнення. Це надзвичайно
важлива та необхідна для нас справа, особливо в умовах сьогодення», –
зазначив
З.
Шкіряк
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248101906&cat_id=2
44277212). – 2015. – 18.04).
***
Абоненты мобильной связи должны будут заключать договора на
предоставление телекоммуникационных услуг с использованием
SIM-карты.
Кабмин поручил Государственной службе специальной связи и защиты
информации
(Госспецсвязи)
разработать
проект
постановления,
предусматривающий
обязательную
идентификацию
абонентов
и
предоставление телекоммуникационных услуг с использованием SIM-карты
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на основании заключенного договора между оператором и абонентом.
Предварительный проект постановления выставлен на общественное
обсуждение и опубликован на официальном сайте Госспецсвязи.
Как отмечается в сообщении ведомства, необходимость в разработке
данного постановления возникла в связи с постоянной угрозой со стороны
террористов и российских военных, которые, в частности, используют
«обезличенные» мобильные устройства «для создания разведывательноинформационной сети по сбору и передаче данных по дислокации и
перемещения сил АТО, корректировки огня по ним и приведения взрывных
устройств в действие путем посыла вызова на мобильное устройство».
По словам советника главы Госспецсвязи В. Куксы, в течение 30 дней
(до 10 мая) проект постановления будет находиться на общественном
обсуждении, после чего Госспецсвязи систематизирует полученные
предложения, внесет изменения и направит проект на утверждение Кабмину.
После этого правительство должно согласовать текст проекта
постановления с другими ведомствами и принять его.
В тексте проекта постановления отмечается, что документ вступит в
силу через шесть месяцев со дня его принятия (Главком
(http://glavcom.ua/news/287668.html). – 2015. – 20.04).

ПОЛІТИКА
Находящийся в Литве Генсек ОБСЕ Л. Заньер заявил, что видит
хороший стимул обеспечить мир на Востоке Украины в связи с
достижением перемирия в стратегически важном населенном пункте
Широкино, что под Мариуполем. Об этом он сказал в интервью агентству
BNS в понедельник утром.
«Сегодня утром пришла новость о том, что при посредничестве наших
наблюдателей достигнута договоренность о перемирии в Широкино под
Мариуполем, и это перемирие, кажется, действует. За последние часы там не
было столкновений, – отметил Л. Заньер. – Этот момент – хороший повод
для мира, и мы должны инвестировать в это в меру своих возможностей. Но
всегда есть риск вернуться назад, к конфликту» (Главком
(http://glavcom.ua/news/287570.html). – 2015. – 20.04).
***
Парламентская ассамблея Совета Европы решила перенести
обсуждение вопроса о возврате голоса делегации Российской Федерации
на июнь 2015 г. Об этом сообщил адвокат члена ПАСЕ от Украины
Н. Савченко Н. Полозов в своем Twitter.
Напомним, с 20 по 24 апреля будет длиться весенняя сессия ПАСЕ, на
которой
будет
обсуждаться
ситуация
в
Украине
(Главком
(http://glavcom.ua/news/287550.html). – 2015. – 20.04).
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***
Украина будет добиваться исключения России из Парламентской
ассамблеи Совета Европы, если до июня 2015 г. не будет заметного
улучшения ситуации на Донбассе и в Крыму. Об этом сообщил народный
депутат из фракции «Народный фронт», заместитель главы украинской
делегации в ПАСЕ Г. Логвинский.
Он напомнил, что в январе было принято решение о продлении так
называемых санкций – ограничения делегации РФ в ПАСЕ, а также было
принято решения, что в случае улучшения ситуации на сессии в апреле
можно будет вернуться к вопросу отмены санкций против делегации РФ.
«Несколько недель назад мониторинговый комитет Совета Европы
констатировал отсутствие оснований для утверждения о каких-то
улучшениях, и сегодня утром бюро, то есть Президентский комитет ПАСЕ
снял этот вопрос с рассмотрения. В течение часа это решение будет
подтверждено голосованием депутатов в ПАСЕ», – сообщил Г. Логвинский.
Он отметил, что санкция против делегации РФ будет действовать до
конца 2015 г. «Россия не будет иметь права голоса, не будет иметь права
работать в комитетах и представлять на выборах. То есть это фактически
полное ограничение. Однако мы будем дополнительно ставить вопрос, что
если улучшения до следующей сессии, то есть до июня, не произойдет, то мы
фактически будем ставить вопрос исключения РФ вообще из ПАСЕ», –
подчеркнул нардеп.
На вопрос о том, насколько велики шансы, что Россию исключат из
ПАСЕ, Г. Логвинский отметил: «Трудно прогнозировать, сколько членов
ПАСЕ может поддержать вопрос исключения РФ из ПАСЕ, так как это самая
крайняя мера» (Главком (http://glavcom.ua/news/287568.html). – 2015. –
20.04).
***
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
А. Брассер отмечает, что Киеву еще нужно предпринять ряд усилий для
преодоления проблемы безнаказанности.
«Это было, в частности, продемонстрировано в докладе международной
консультативной группы в отношении расследований событий на Майдане»,
– сказала она в понедельник в Страсбурге на открытии второй части сессии
ПАСЕ 2015 г.
Президент ПАСЕ напомнила, что этот доклад содержит призыв
приложить больше усилий по расследованию событий на Майдане в Киеве в
конце 2013 – начале 2014 г. с тем, чтобы привлечь к ответственности
виновных в совершении преступлений на Майдане. «В этом контексте я
надеюсь, что быстрое и беспристрастное расследование будет осуществлено
в отношении недавних убийств журналиста О. Бузины и бывшего депутата
О. Калашникова. Безнаказанность неприемлема в любой стране Совета
Европы», – заявила А. Брассер.
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Международная консультативная группа, созданная по инициативе
Генерального секретаря Совета Европы, представила доклад по соответствию
расследований событий на Майдане Европейской конвенции прав человека
31 марта (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 20.04).
***
ОБСЕ: В зоне АТО остаются «горячие точки».
В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ считают, что из-за того,
что не выполняется один из пунктов минских соглашений – отвод тяжелых
вооружений от линии столкновения в зоне АТО, там до сих пор существуют
«горячие точки». Об этом в эфире «112 Украина» сообщил спикер миссии
М.
Боцюркив
(http://korrespondent.net/ukraine/3505798-obse-v-zone-atoostauitsia-horiachye-tochky).
«Тяжелое вооружение используется там, где не должно было
использоваться. Поэтому мы и имеем такие “горячие точки”, как район
Донецкого аэропорта, Спартак, Широкино – где накоплено много оружия.
Большое количество вооружения находится там, – сказал М. Боцюркив. – Мы
наблюдали такую ситуацию, когда мы возвращались в места отведения
вооружения и видели, что его перемещали. Тяжелое вооружение
передвигается по зоне конфликта, а должно оставаться на месте». При этом
он не уточнил, о какой стороне конфликта идет речь (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 20.04).
***
На территорию Донбасса из Российской Федерации по-прежнему
поступает военная техника и боевики. Об этом заявил 20 апреля на
брифинге спикер АТО А. Лысенко.
«Россия продолжает вооружать боевиков и наращивает оккупационный
контингент на Донбассе», – сказал он.
Как рассказал А. Лысенко, по данным разведки, за последние несколько
дней с территории РФ через контрольно-пропускной пункт «Должанский» в
направлении Дебальцево проследовало 50 военных грузовых автомобилей
«Урал» и 20 БМП с личным составом.
«А через железнодорожную станцию Должанская, которая находится в
г. Свердловск Луганской области, с территории РФ проследовал грузовой
поезд – примерно 40 вагонов, на которых размещалась военная техника,
накрытая
тентами»,
–
сообщил
спикер
АТО
(Главком
(http://glavcom.ua/news/287596.html). – 2015. – 20.04).
***
Управление ООН по правам человека выразило опасение, что
перемирие на Востоке Украины может быть сорвано.
«Поступают сообщения об активизации боевых действий, особенно в
районе Донецкого аэропорта и Широкино в Донецкой области. Судя по
всему, там широко применяются тяжелые вооружения, включая минометы,
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артиллерию и танки, что является нарушением минских соглашений», –
отметила она.
Как сообщалось, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение
тяжелой артиллерии на территориях, находящихся под контролем как
киевских властей, так и сил ополчения.
Пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Р. Шамдасани
назвала последние события в Донбассе «опасным симптомом, который может
привести к дальнейшей эскалации» и призвала все стороны конфликта
защищать гражданское население в соответствии с международным правом.
В Управлении по правам человека также призвали найти виновных в
убийствах бывшего депутата Верховной Рады от «Партии регионов»
О. Калашникова и журналистов О. Бузины и С. Сухобока (Главком
(http://glavcom.ua). – 2015. – 18.04).
***
Берлин предостерег В. Путина от признания ДНР и ЛНР.
Министр иностранных дел Германии Ф.-В. Штайнмайер заявил, что
признание Кремлем территорий, захваченных сепаратистами на Востоке
Украины, «неизмеримо осложнит» мирное урегулирование конфликта
(http://korrespondent.net/world/3505423-berlyn-predostereh-putyna-otpryznanyia-dnr-y-lnr). «И поэтому я могу только надеяться, что то, что мы
услышали, не соответствует действительности», – сказал министр в интервью
телеканалу ARD.
Ф.-В. Штайнмайер подчеркнул, что единство Украины должно быть
сохранено. Основываясь на этом, конфликтующие стороны подписали
минские соглашения, отметил он.
Ранее президент России В. Путин на вопрос о том, может ли он
представить себе вариант, при котором будет рассматривать возможность
признания ДНР и ЛНР, ответил: «Я сейчас не хотел бы на этот счет говорить.
Потому что, чего бы я ни сказал, все может быть контрпродуктивно. Мы
будем смотреть по реалиям, которые возникают в жизни»
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 20.04).
***
После пакета декоммунизационных законов Украине «не стоит
даже заикаться» об унитарной форме устройства, заявил глава МИД РФ
С. Лавров.
По его мнению, Украина сегодня создает атмосферу отторжения образа
жизни жителей Донбасса. «Эти люди, которые хотят жить так, как они
привыкли на своей земле, объявляются официально террористами, на них
устраивается охота, по всей Украине висят билл-борды с объяснением, как
выявлять сепаратистов, тех, кто хочет жить по-своему, не по-украински,
приводятся статьи Уголовного кодекса, который за сепаратизм карает сроком
лишения свободы», – сказал он в ходе пресс-конференции
(http://korrespondent.net/world/russia/3505640-lavrov-sovetuet-ukrayne-ne30

zaykatsia-ob-unytarnosty).
Ранее С. Лавров призывал Киев предоставить особый статус отдельным
районам Донбасса. При этом он заверял, что «второго Крыма» не будет, ведь
Москва однозначно поддерживает территориальную целостность Украины.
Напомним, 6 декабря на встрече с президентом Франции Ф. Олландом
президент России В. Путин признал, что Донбасс не может без Украины,
«потому что обе части этой территории нужны друг для друга»
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 20.04).
***
В убийствах О. Бузины и экс-«регионалов» призналась некая УПА,
отметил политолог В. Фесенко.
Некая «Украинская повстанческая армия» взяла на себя ответственность
за убийства экс-«регионалов» М. Чечетова, А. Пеклушенко, С. Мельника,
О. Калашникова и журналиста О. Бузины. Об этом сообщил политолог
В. Фесенко на своей странице в Facebook в пятницу, 17 апреля
(http://korrespondent.net/ukraine/3504655-v-ubyistvakh-buzyny-y-eksrehyonalov-pryznalas-nekaia-upa-polytoloh).
В. Фесенко заявил, что получил электронное письмо, где приводится
интересный факт: «В подтверждение того, что именно наши бойцы провели
эти атентаты, приводим факт, неизвестный общественности: Калашников
был ликвидирован оружием калибра 7,65х17 и 9х18, сам он также успел
сделать выстрел из своего оружия».
«Это заявление подтверждает мою версию о том, что в качестве
исполнителей убийства Бузины и Калашникова будут заявлены радикальные
украинские националисты. Это еще больше укрепляет мое подозрение, что за
спиной этих людей стоят российские спецслужбы (хотя непосредственные
исполнители, возможно, об этом даже не подозревают)», –
прокомментировал при этом политолог.
Само письмо В. Фесенко не предоставил. В комментарии
Корреспондент.net он сообщил, что возможно обнародует полное письмо
позже. По его словам, в нем не было никаких распознавательных знаков,
печатей, фамилий. «Или это проявление психологической войны, или
действительно так хотят дестабилизировать ситуацию, угрожая террором», –
отметил политолог. При этом он не исключает, что такое заявление могли
использовать для чьей-либо рекламы или антирекламы.
Сообщается также, что журналист и писатель О. Бузина был похоронен в
воскресенье, 19 апреля, в Киеве на Берковецком кладбище
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 17.04; 19.04).
***
Генсек ООН Пан Гі Мун «серйозно стурбований» убивствами екснардепа О. Калашнікова та журналіста О. Бузини у Києві. Про це
повідомив постійний представник України при ООН Ю. Сергєєв, передає
УНН. «Генсек ООН “серйозно стурбований” убивствами Калашнікова та
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Бузини у Києві. Запевнив його щодо намірів об’єктивно розслідувати ці
злочини», – написав Ю. Сергєєв у Twitter.
Як повідомляв УНН, депутата V скликання Верховної Ради від Партії
регіонів О. Калашнікова знайшли мертвим увечері 15 квітня в Києві. За
інформацією ЗМІ, О. Калашніков останнім часом нікуди не виїжджав і жив у
Києві.
Нагадаємо, 16 квітня в Шевченківському районі столиці чотирма
пострілами біля під’їзду власного дому вбили журналіста О. Бузину
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1458137gensek-oon-seryozno-sturbovaniy-vbivstvami-o-kalashnikova-ta-o-buzini).
–
2015. – 17.04).
***
США осуждают убийство в Украине бывшего депутата-«регионала»
О. Калашникова и журналиста О. Бузины. Об этом заявила в четверг,
16 апреля, представитель госдепа М. Харф, сообщает «Интерфакс-Украина»
(http://korrespondent.net/world/3504534-hosdep-pryzval-k-prozrachnomurassledovanyui-ubyistv-kalashnykova-y-buzyny).
М. Харф заявила, что Вашингтон призывает к транспарентному
расследованию этих убийств. Она не стала давать комментариев по поводу
возможных мотивов убийств.
Напомним, ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Д. Миятович осудила убийство журналиста, писателя О. Бузины
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 17.04).
***
заявил об

Оппозиционный блок
угрозах от «Украинской
повстанческой армии».
На электронный адрес Оппозиционного блока в ночь на пятницу
поступило письмо, в котором некая «Украинская повстанческая армия» берет
на себя ответственность за убийство ряда оппозиционных политиков и
журналистов, а также планирует начать физическое устранение
представителей действующей власти и оппозиционеров. Об этом сообщает
пресс-служба партии (http://korrespondent.net/ukraine/3504818-oppozytsyonnyiblok-zaiavyl-ob-uhrozakh-ot-ukraynskoi-povstancheskoi-armyy).
«Мы берем на себя ответственность за уничтожение… Чечетова,
Пеклушенко, Мельника, Калашникова, Бузины. Эти атентаты были
предупреждением антинародному режиму олигархов-предателей, что мы не
шутили, когда говорили: “Или люстрация, или – ликвидация!”» – говорится в
письме, которое пришло 17 апреля в 00:17.
Более того, как отмечают в партии, в анонимке указано, что эти лица
собираются начать физическое устранение представителей действующей
власти, которые «не ввели военное положение, не объявили состояние войны
с Россией и не разорвали с оккупантом дипломатических и торговых
отношений ...виновны в добровольной сдаче украинских территорий врагу...
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виновны в серьезных коррупционных действиях».
Назвавшиеся «Украинской повстанческой армией» сообщают, что дают
«72 часа лицам, которые виновны в антиукраинской и антинародной
деятельности, начиная с 00:00 часов 18 марта (сейчас апрель. – Прим. ред.),
чтобы те раз и навсегда покинули пределы Украины», информирует прессслужба партии.
Вместе с тем в Оппозиционном блоке отметили, что «похоже, что автор
(или авторский коллектив), увлекшись графоманством, забыл взглянуть на
календарь, возможно, злую шутку сыграло и время рассылки? В полночь
мало ли что может привидеться».
«И, тем не менее, мы просим подобные организации не спамить
партийную почту, а СБУ и правоохранительные органы все-таки обратить
внимание на “повстанцев” и эпистолярные шедевры, которые от их имени в
течение суток были разосланы по определенным адресам, поскольку в них
содержится угроза жизни гражданам Украины», – говорится в сообщении
пресс-службы партии.
В то же время сотрудники Службы безопасности Украины уже начали
проверять, от кого исходят письма с угрозами в адрес Оппозиционного блока
и соответствует ли действительности эта информация.
«Глава
СБУ
поручил
лучшим
специалистам
в
области
кибербезопасности проверить, от кого исходят эти письма и что кроется за
этими сообщениями», – сообщила «Интрефакс-Украина» спикер СБУ
Е. Гитлянская (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 17.04).
***
Служба безопасности Украины провела экспертизу письма, которое
получил политолог В. Фесенко, в котором говорилось о якобы
«причастности УПА» к убийству журналиста О. Бузины и депутата«регионала» О. Калашникова. Об этом сообщил советник главы СБУ
М. Лубкивский в Facebook.
«По результатам изучения технических свойств письма, поступившего
на личную электронную почту В. Фесенко, СБУ было установлено, что
сообщение отправлено с помощью сервиса разовых почтовых адресов,
который находится на хостинге в компании, которая находится на
территории ФРГ. При пересылке письма использовался анонимизатор,
вероятно TOR, с транзитными IP-адресам в Великобритании и США.
Отправитель принял максимальные меры, чтобы исключить его
идентификацию, что ставит под сомнение как правдивость сообщения, так и
намерения автора», – сообщил М. Лубкивский.
Он также отметил, что по результатам профессиональной
лингвистической экспертизы установлено, что текст письма составлен с
использованием «русизмов» лицом или лицами, которые, очевидно, не
являются носителями украинского языка.
С аналогичным заявлением выступил народный депутат от Блока
П. Порошенко, председатель постоянной делегации Украины в ПАСЕ
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В. Арьев. Он считает, что разосланное письмо с угрозами написали
русскоязычные авторы для дискредитации Украины. «Недоброжелатели
Украины пытаются создать в стране атмосферу террора, чтобы другие
государства не хотели “иметь с ней дела”», – написал он в Facebook (Левый
берег (http://lb.ua). – 2015. – 17.04).
***
В Украину прибыли американские десантники.
Десантники 173-й воздушно-десантной бригады США прибыли в
Украину для обучения украинских военных. Об этом сообщил в своем
Twitter посол США в Украине Д. Пайетт. Он обнародовал фото
американского самолета в аэропорту Львова и высадку военных.
Напомним, договоренность о совместных учениях военных была
достигнута во время переговоров Президента Украины П. Порошенко и вицепрезидента США Д. Байдена в середине марта.
В Николаеве британские военные инструкторы уже тренируют
военнослужащих украинской армии. Сейчас там находятся 35 британских
инструкторов, всего же в Украину должны прибыть до 75 военных
Королевства (Левый берег (http://lb.ua). – 2015. – 17.04).
***
требования

Оппозиция
выдвинет
по
восстановлению
промышленности.
Оппозиция вместе с профсоюзами и федерациями выдвинет
правительству консолидированные требования по восстановлению
промышленности. Об этом заявил один из лидеров Оппозиционного блока,
глава фонда «Украинская перспектива» А. Вилкул.
«Несколько миллионов работников промышленных предприятий стали
заложниками безответственной политики власти. Вместе с профсоюзами и
федерациями мы выдвинем правительству консолидированные требования
по восстановлению промышленности и будем требовать их реализации.
Власть должна определить, что она хочет – услышать гул работающих
предприятий или стук касок. Мы будем защищать людей труда», – сказал
А. Вилкул.
Он подчеркнул, что одновременно с действиями самих предприятий
государство должно создавать возможности для развития промышленности.
Это касается восстановления кооперационных цепочек и выхода на новые
рынки сбыта, сертификации и стандартизации отечественной продукции в
соответствии с международными требованиями, создания условий для
привлечения инвестиций и защиты прав инвесторов, создание льготных
условий для привлечения новых технологий и т. д.
«Однако правительство вместо этого в восемь раз повысило ренту за
добычу железной руды. И это при том, что цена на руду на мировых рынках
упала с 120 до 47 дол./т. На 30 % повышены тарифы на железнодорожные
перевозки. То есть у предприятий не просто не остается денег на развитие,
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под угрозой – выплата заработных плат, – отметил А. Вилкул. – Я встретился
с рабочими Днепропетровского агрегатного завода, “Запорожстали”,
“Южмаша”, криворожских ГОКов. И мы едины в наших требованиях к
власти. Они направлены на сохранение рабочих мест, создание условий для
развития промышленности и вывод страны из кризиса».
А. Вилкул является вице-премьером оппозиционного правительства по
вопросам промышленности, новой индустриализации и восстановления
Донбасса (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 20.04).
***
Оппозиция предлагает вернуть в Украину деньги А. Яценюка.
Обвинения нынешней власти в адрес предыдущей относительно хищений так
и остались недоказанными. Об этом заявил депутат Верховной Рады от
Оппозиционного блока М. Папиев в эфире телеканала «Интер».
«Эта власть уже год. Все говорили о том, что предыдущая власть украла
50 млрд дол. Покажите мне за этот год хотя бы одно дело, которое доведено
до суда, который бы касался возврата этих денег», – сказал он.
М. Папиев напомнил, что при этом есть резонансные обвинения в
коррупции в адрес самого Премьера А. Яценюка. «Журналисты говорят, что
прошел год и уже надо ставить вопрос не только о возвращении денег семьи
Януковича, а уже надо ставить вопрос о том, как возвращать деньги семьи
Яценюка», – отметил он.
М. Папиев подчеркнул, что необходимо возбуждать уголовные дела не
только против чиновников предыдущего правительства, но и против
действующих чиновников, которые безнаказанно разворовывают бюджетные
средства. «Мы постоянно опаздываем в том, чтобы люди понесли наказание
за те преступления, которые они совершили, чтобы была восстановлена
справедливость. Вы меньше говорите, а лучше покажите те реальные
уголовные дела не только по бывшему правительству, но и по действующему
и первому правительству Яценюка», – резюмировал оппозиционер.
Как известно, оппозиция и часть правящей коалиции в ВР требуют
расследования обвинений в коррупции А. Яценюка и его правительства,
которые выдвинул экс-глава Государственной финансовой инспекции
Украины Н. Гордиенко. По его данным, речь идет о злоупотреблениях на
7,5 млрд грн (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 20.04).
***
У украинского парламента предлагают забрать полномочия
назначения очередных и внеочередных выборов местных советов и
городских и сельских голов. Об этом на пресс-конференции заявил один из
авторов административно-территориальной реформы в Украине, глава
Института развития территорий, представитель общественности в рабочей
группе Реанимационного пакета реформ по изменениям в Конституцию
Ю. Ганущак.
«Мы указываем на то, что Верховная Рада Украины не будет заниматься
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тем, что она там будет назначать выборы (территориальных органов власти. –
Прим. ред.). Государство – отдельно, местное самоуправление – отдельно.
Выборы должны назначаться автоматически», – отметил Ю. Ганущак.
В рамках проекта закона об изменениях в Конституцию Украины
предлагается назначать местные выборы автоматически в последнее
воскресенье октября третьего года полномочий соответствующих советов
(Главком (http://glavcom.ua/news/287648.html). – 2015. – 20.04).
***
21 та 22 квітня в Києві в Міжнародному центрі культури і
мистецтв (колишній Жовтневий палац) відбудеться ІІІ з’їзд шахтарів
України, на який обрано 800 делегатів.
Рішення про проведення з’їзду спільно ухвалили Незалежна профспілка
гірників України та Профспілка працівників вугільної промисловості
України.
Як пояснив голова НПГУ М. Волинець, ініціювали проведення з’їзду
безпосередньо гірники, причому практично з усіх вугледобувних регіонів
України. Адже галузь, яка є основою енергетичної безпеки держави, через
помилкові рішення уряду та некомпетентне керівництво опинилася на межі
знищення.
Про критичне становище у вугільній промисловості України та шляхах
виходу з неї й збираються поговорити шахтарі на своєму ІІІ з’їзді.
На форум запрошені Президент України П. Порошенко, Голова
Верховної Ради В. Гройсман, Прем’єр-міністр А. Яценюк, міністр енергетики
та вугільної промисловості В. Демчишин, народні депутати, мери
шахтарських міст та інші поважні особи.
Гірники сподіваються, що керівники держави не уникнуть відвертої
розмови й дадуть чесні відповіді на всі запитання, які хвилюють трудівників
вугільної
галузі
(Независимый
профсоюз
горняков
Украины
(http://npgu.net/novosti/1687-iii-z-jizd-shakhtariv-ukrajini.html).
***
У суботу, 25 квітня, у Києві відбудеться акція «Донбас – це Україна».
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Міжнародна громадська
організація «Луганське земляцтво», передає УНН.
Акція відбудеться за ініціативи жителів Луганщини та за підтримки
КМДА.
Організатори акції МГО «Луганське земляцтво» запрошують усіх
бажаючих узяти участь у проведенні акції та підтримати наших
співвітчизників.
У рамках акції буде проведена толока на знак солідарності з
мешканцями столиці, під час якої учасники акції – переселенці із зони АТО –
висадять молоді дерева в одному зі столичних парків на знак об’єднання
країни. Після завершення толоки учасників акції частуватимуть чаєм, кавою
та польовою кашею.
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Акція відбудеться за адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 82-А, парк
«Нивки». Збір учасників запланований о 9:30 біля пам’ятника Д. Коротченку
(УНН (http://www.unn.com.ua/uk/news/1458681-u-kiyevi-vidbudtsya-aktsiyadonbas-tse-ukrayina). – 2015. – 20.04).
***
Служба безопасности Украины направила в Харьковский городской
совет обращение о запрете проведения любых неофициальных
мероприятий с 20 апреля по 10 мая. Об этом сообщил горсовет.
По мнению правоохранителей, допустить массовые мероприятия сегодня
– значит создать угрозу террористических актов.
В свою очередь, на согласительной комиссии по рассмотрению
уведомлений о проведении общественных, политических и других массовых
мероприятий заместитель харьковского городского головы И. Терехов
отметил, что в условиях сложной ситуации в стране проводить митинги
опасно, особенно в преддверии майских праздников.
Он подчеркнул, что митинг не ограничивается числом заявленных
участников, людей приходит больше и между ними (как между
представителями разных политических партий, так и между просто людьми с
разными мнениями) могут возникнуть разногласия. Это, в свою очередь,
может привести к провокациям.
20 апреля на рассмотрение комиссии заявку подала общественная
организация «Трудовая Харьковщина». Активисты запланировали акцию в
связи с повышением тарифов на коммунальные услуги, цен на продукты и
товары первой необходимости, а также в связи с принятием закона о запрете
коммунистической символики. По итогам заседания согласительная
комиссия приняла решение передать ходатайство о недопущении проведения
акции в суд, где и будет принято окончательное решение (Главком
(http://glavcom.ua/news/287666.html). – 2015. – 20.04).
***
Київська міліція посилить охорону громадського порядку в
центральній частині міста. Про це УНН повідомили в прес-службі
столичного управління МВС.
Устолиці 21 квітня відбудеться одразу кілька заходів за участі великої
кількості людей. Для забезпечення їхньої безпеки та підтримання
правопорядку буде задіяно понад 1 тис. працівників міліції.
Правоохоронці звернулися до організаторів заходів та їхніх учасників із
проханням
не
порушувати
закон
і
поводитися
цивілізовано
(УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1458694-pravookhorontsi-posilyatokhoronu-poryadku-u-tsentri-kiyeva). – 2015. – 20.04).
***
Станом на 20 квітня 2015 р., за даними структурних підрозділів
соціального захисту населення обласних і Київської міської державних
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адміністрацій, взято на облік 1 236 495 переселенців або 914 215 родин з
Донбасу та Криму. Про це УНН повідомили в прес-службі відомства.
«338 627 сімей звернулися за призначенням грошової допомоги,
302 658 з них таку допомогу призначено», – ідеться в повідомленні.
Усього
ж
отримувачам
перераховано
899
млн
грн
(УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1458698-u-minsotspolitiki-vzyali-naoblik-1-236-mln-pereselentsiv). – 2015. – 20.04).
***
Конфликт на Востоке Украины затронул 5 млн человек и заставил
искать новое место жительства в пределах страны 1,23 млн граждан.
Об этом в воскресенье, 19 апреля, ООН сообщает в Twitter. «Спустя год
после начала конфликта число внутренне перемещенных лиц – 1 228 090, из
них 154 635 – дети», – говорится в сообщении организации
(http://korrespondent.net/ukraine/3505444-oon-v-ukrayne-bolee-12-mlnvynuzhdennykh-pereselentsev).
По данным Всемирной организации здравоохранения, с марта 2014 г. изза украинского конфликта погибли 65 детей, 174 ребенка были ранены. Всего
конфликт затронул 1,7 млн детей в стране.
Ранее, 17 апреля пресс-секретарь Управления ООН по правам человека
Р. Шамсадани заявила, что с апреля 2014 г. в результате конфликта в
Украине 6116 человек были убиты и 15 474 получили ранения.
«Мы опасаемся дальнейшей эскалации боевых действий», – сказала Р.
Шамсадани (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 20.04).

ЕКОНОМІКА
Национальный банк Украины проведет стресс-тесты 20 крупнейших
украинских банков. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
«В рамках новой программы кредитования МВФ по механизму
расширенного финансирования (п. 17 Меморандума об экономической и
финансовой политике) до 1 августа 2015 г. и 1 октября 2015 г. произойдет
обновление диагностического обследования 10 крупнейших по объемам
активов и 10 следующих банков соответственно, чтобы определить
дополнительные убытки, связанные с конфликтом на Востоке и ухудшением
экономической ситуации», – говорится в сообщении.
Как рассказали в Нацбанке, на первом этапе НБУ осуществит проверку
достоверности оценки качества активных операций, достаточности
сформированных резервов и определения достоверности балансовой
стоимости. В выборку кредитов субъектов хозяйствования войдут все
кредиты, которые больше или равны 200 млн грн, или 5 % размера
регулятивного капитала (без учета сформированного резерва), другие
кредиты до достижения 65 % объема кредитного портфеля и все кредиты
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связанным с банком лицам, которые больше или равны 1 % регулятивного
капитала. После проверки качества кредитов будет проведен расчет
показателей достаточности капитала.
Второй этап предусматривает стресс-тестирование с применением
модели НБУ. Во время стресс-тестирования будет определена
дополнительная потребность в капитале банков, обусловленная ухудшением
экономической ситуации. Стресс-тестирование будет охватывать период до
конца 2017 г.
«Если
по
результатам
обследования
будет
выявлена
неплатежеспособность отдельных банков, то они должны будут обеспечить
положительное значение капитала до конца августа и конца октября 2015 г.
(первые 10 из 10 следующих банков соответственно)», – отметили в прессслужбе.
Нацбанк также проведет оценку рисков активных операций банков со
связанными лицами. После вступления в силу 8 марта 2015 г.
законодательных норм относительно усиления ответственности связанных с
банком лиц, банки обязываются идентифицировать таких лиц на основе
критериев и нормативов, определенных регулятором.
Отчетность об активных операциях со связанными лицами по состоянию
на 1 апреля 2015 г. первые 10 банков предоставляют до 1 июня 2015 г.,
следующие 10 банков и другие группы банков – до 1 августа 2015 г.
(Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 20.04).
***
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
направило 300 млн грн на выплату долгов по заработной плате перед
шахтерами. Об этом сообщил глава ведомства В. Демчишин на прессконференции в Киеве в понедельник.
«Средства, выделенные Верховной Радой на финансирование разницы
по себестоимости (угля. – Прим. ред.), – из 400 млн грн мы уже получили
300 млн грн, 100 млн грн будет использовано в следующем месяце. Эти
300 млн грн были направлены на оплату задолженности по заработной
плате», – сказал он. В. Демчишин уточнил, что под контролем Минэнергугля
сейчас находятся 35 государственных шахт, в штате которых работает около
52 тыс. человек.
Как сообщалось, 7 апреля Верховная Рада решила направить на
погашение долгов по зарплатам шахтерам 400 млн грн. Эти средства
изысканы за счет сокращения на такую же сумму предусмотренных в
госбюджете расходов на реструктуризацию угольной и торфодобывающей
промышленности (Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 20.04).
***
С начала апреля Украина закачала в ПГХ 316 млн куб. м газа.
В украинские подземные хранилища газа, по состоянию на 20 апреля
2015 г., закачаны 316 млн куб. м газа. Об этом сообщили в пресс-службе
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ОАО «Укртрансгаз» (http://korrespondent.net/business/economics/3505545-snachala-aprelia-ukrayna-zakachala-v-phkh-316-myllyonov-kubometrov-haza).
По информации украинского оператора ГТС, по состоянию на утро
20 аперля, в украинских газохранилищах находится 7,928 млрд куб. м
голубого топлива, что на 3 % больше, чем на начало текущего месяца, и на
7,5 % больше показателей прошлого года. «Таким образом, в текущем году
оператор отечественной газотранспортной системы закачал около
362 млн куб. м природного газа, в том числе 316 млн куб. м в апреле», –
говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Украине ежедневно закачивается около
40 млн куб. м природного газа в подземные хранилища.
Как ранее сообщал Корреспондент.net, Верховная Рада поддержала во
втором чтении законопроект № 2250 «О рынке природного газа» с
поправкой, которая запрещает облгазам (большинство из которых
контролирует Д. Фирташ) бесплатно пользоваться государственными
газораспределительными
системами
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 20.04).
***
Приватизация принесла госбюджету копейки.
В январе – марте Фонд государственного имущества перечислил в
государственный бюджет 105 млн грн от приватизации государственного
имущества. Об этом сообщил представитель ФГИ.
В 2015 г. предусмотрено 17 млрд грн поступлений в госбюджет от
приватизации государственного имущества, таким образом за первые
три месяца план выполнен на 0,6 %.
Как сообщалось, в январе – феврале ФГИ перечислил в государственный
бюджет 102,5 млн грн от приватизации государственного имущества.
В 2014 г. Фонд государственного имущества перечислил в
государственный бюджет 465,99 млн грн от приватизации государственного
имущества, что составило 128,37 % от запланированных 363 млн грн
(Минпром (http://minprom.ua). – 2015. – 20.04).
***
Украина продала Египту военные грузовики КрАЗ.
Украинский «АвтоКрАЗ» начал отгрузку в адрес управления
вооружения Минобороны Египта очередной крупной партии автомобилейвездеходов КрАЗ-6322, сообщает пресс-служба «АвтоКрАЗа».
Отгрузка полноприводных автомобилей КрАЗ-6322 производится в
рамках внешнеэкономического контракта между «АвтоКрАЗ» и
Министерством обороны Египта, заключенного в 2014 г. Основным поводом
для подписания очередного, нового контракта с управлением вооружения
Минобороны Египта стала безупречная работа в тяжелых природноклиматических и дорожных условиях этой страны ранее поставленных
автомобилей КрАЗ разных моделей и модификаций (Подробности
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(http://podrobnosti.ua). – 2015. – 19.04).
***
Швейцария намерена подарить Житомиру 16 млн дол., эти деньги –
грантовые средства на энергосбережение. Об этом сообщила в Житомире
на рабочем совещании с руководством областного центра замдиректора
Швейцарского бюро сотрудничества П. Видмер.
Как стало известно «Журналу Житомира», среди мероприятий, которые
будут внедряться в городе, – термомодернизация детских садиков и
реконструкция городских котельных. Одним из таких будущих проектов
энергоэффективности должны стать детские сады Житомира. Замглавы
Житомира С. Сухомлин отметил, что этот проект чрезвычайно важен для
города.
Отметим, что выделенные Швейцарией деньги – это безвозвратная
финансовая помощь.
Напомним, в июле прошлого года, правительство Швейцарской
конфедерации на конкурсной основе определило Житомир как следующий из
украинских городов для внедрения проекта «Европейская энергетическая
награда» (European Energy Award, EEA) по улучшению инфраструктуры и
системы энергоэффективности.
Первым из городов Украины в 2011 г. получила финансовую поддержку
швейцарского правительства Винница. Используя этот опыт, правительство
Швейцарии избрало следующий город для такого проекта – Житомир
(Журнал Житомира (http://zhzh.info/news/2015-04-18-23385). – 2015. –
18.04).
***
«Київміськбуд» запровадив безпрецедентні знижки на нерухомість.
У холдинговій компанії стартувала весняна програма лояльності,
повідомляє УНН з посиланням на «Київміськбуд». Зокрема, найбільший
столичний забудовник запровадив безпрецедентну акцію, у рамках якої діє
знижка розміром 15 % на всі об’єкти нерухомості.
«У що би ви не вирішили вкласти кошти: квартири, нежитлові
приміщення, паркінги, творчі майстерні – ви гарантовано отримаєте 15 %
знижки. У “Київміськбуді” розуміють, наскільки важко зараз придбати
власну оселю, адже вартість палива та комплектуючих зростає кожного дня,
що неминуче відображується і на ціні квартир. Але в компанії наголошують,
криза – скороминуча, а довіра інвесторів і багаторічна стабільна репутація
потужного будівельного холдингу – понад усе. Тому і вирішили запровадити
відповідну акцію, аби підтримати українців у намірах стати власниками
затишного житла», – повідомили в «Київміськбуді».
За інформацією забудовника, акція стане вигідною для всіх: і покупців
великих дворівневих апартаментів, й інвесторів більш бюджетного житла,
однокімнатних і двокімнатних квартир. Актуальними на сьогодні є і власні
паркомісця на підземних автостоянках (Українські Національні Новини
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(http://www.unn.com.ua/uk/news/1458540-kiyivmiskbud-zaprovadivbezpretsedentni-znizhki-na-nerukhomist). – 2015. – 20.04).
***
В Днепропетровске появятся троллейбусы производства ЮЖМАШ.
Первые троллейбусы начнут работать уже летом. Победителем тендера на
закупку новых троллейбусов стало ООО «Дуотранс». Об этом сообщили в
департаменте транспорта и связи Днепропетровского городского совета.
Компания предложила около 33 млн грн за 10 троллейбусов типа
Т-103 «Днепр» производства Южного машиностроительного завода
им. А. М. Макарова. Сейчас оформляются договоры на приобретение
указанных транспортных средств между коммунальным предприятием
«Днепропетровский электротранспорт» и победителем тендера (Dnepr.info
(http://dnepr.info/news/v-dnepropetrovske-poyavyatsya-trollejbusy-proizvodstvayuzhmash). – 2015. – 18.04).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Україна припинила оплату постачання електроенергії з Російської
Федерації на непідконтрольні території Донецької та Луганської
областей з 10 квітня. Про це журналістам сказав міністр енергетики та
вугільної промисловості В. Демчишин, передає кореспондент УНН.
«З 10 квітня ми не оплачуємо електроенергію, яка поставляється з Росії»,
– сказав він.
В. Демчишин зазначив, що Україна звела до мінімуму перетоки
електроенергії між Україною та Росією.
Раніше Прем’єр-міністр А. Яценюк заявив, що Україна без оплати
поставила на захоплені терористами території Донеччини та Луганщини
електроенергії та природного газу на 1 млрд дол. Унаслідок безоплатного
постачання електроенергії рівень оплати електроенергії енергогенеруючим
компанія від Державного підприємства «Енергоринок» становить 80–85 %
(УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1458684-ukrayina-pripinila-oplatupostachannya-elektroenergiyi-z-rosiyi-na-nepidkontrolni-teritoriyi). – 2015. –
20.04).
***
Украина не согласна с предложениями кредиторов по
реструктуризации долга. Сейчас идут переговоры на уровне советников,
переговоры с кредиторами запланированы на конец апреля и май.
Ряд принципов реструктуризации внешнего долга, предложенных
Украине Комитетом кредиторов, совокупно владеющим обязательствами
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страны на 10 млрд дол., не устраивают украинскую сторону. Об этом
говорится в презентации Минфина для кредиторов, обнародованной на
встрече в Вашингтоне в ночь на субботу, пишет «Интерфакс-Украина».
«Советники этого комитета передали украинской стороне документ,
описывающий некоторые принципы реструктуризации. Украина не согласна
на некоторые из этих принципов», – отмечается в документе.
Согласно документу, в настоящее время консультации с указанным
комитетом ведутся на уровне советников. Минфин уточняет, что состоящий
из пяти кредиторов комитет привлек в качестве советников компании
Blackstone and Weil Gotshal. «Переговоры с кредиторами пройдут в конце
апреля и мае. Переговоры будут направлены на достижение целей МВФ: для
суверенных обязательств и обязательств с госгарантией – целей 1–3, для
государственных компаний – только цели 1», – отмечается в презентации.
Как сообщалось ранее, согласно программе с МВФ, сделки по
изменению условий заимствований должны обеспечить выполнение
Украиной трех целей:
– экономия на внешних платежах по долгам государства и
гарантированных государством и субъектов госсектора на сумму примерно
15,3 млрд дол. за период реализации программы МВФ;
– обеспечение до 2020 г. соотношения государственный долг/ВВП на
уровне не выше 71 % ВВП;
– поддержание общих потребностей в финансировании бюджета по
долговым операциям в среднем на уровне 10 % ВВП (не превышая 12 % ВВП
в год) в 2019–2025 гг.
Напомним, после утверждения МВФ новой четырехлетней программы
расширенного финансирования для Украины на 17,5 млрд дол. Минфин с
13 марта начал консультации с кредиторами о реструктуризации внешнего
долга. Правительство также включило в реструктуризацию еврооблигации
Киева, государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», «Укрзалізниці»,
однако указанные заемщики будут вести консультации с кредиторами по
поводу условий реструктуризации их займов как отдельные юридические
лица.
В то же время крупнейшие держатели украинских бумаг не хотят
соглашаться на списание основной суммы долга, считая, что заявленный
масштаб сокращения выплат слишком велик. Помимо того, Россия требует
выплаты 3 млрд дол. в конце 2015 г., отказываясь от участия в
реструктуризации (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 19.04).
***
По данным Института развития менеджмента швейцарской
бизнес-школы (IMD), в рейтинге конкурентоспособности Украина заняла
49 место из 60 возможных. По мнению экспертов, наиболее слабыми
сторонами и непривлекательными в Украине по-прежнему остается бизнесклимат, инфраструктура и компетентность регулирующих структур в
правительстве. Наиболее привлекательными сторонами украинской
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экономики эксперты считают квалифицированные и высокообразованные
кадры. Страны с развивающейся экономикой по-прежнему сильно зависят от
восстановления мировой экономики, отмечают эксперты. Первые позиции в
рейтинге по-прежнему занимают США, Швейцария, Сингапур, Гонконг,
Швеция. Последняя позиция рейтинга конкурентоспособности принадлежит
Венесуэле.
Отметим, что под конкурентоспособностью страны IMD понимает
способность национальной экономики создавать и поддерживать среду, в
которой возникает конкурентоспособный бизнес. Напомним, индекс
инвестпривлекательности Украины по итогам І квартала остался на уровне
трехмесячной давности – 2,51 балла при максимально возможной оценке
5
баллов
(NEWSru.ua
(http://rus.newsru.ua/arch/finance/20apr
2015/konkurent49.html). – 2015. – 20.04).
***
S&P обнародовало рейтинги трех крупнейших украинских городов.
Финансовую гибкость Киева, Днепропетровска и Львова агентство
оценивает как низкую.
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s снизило
долгосрочный рейтинг Киева по обязательствам в национальной и
иностранной валюте с «ССС-» до «СС». Также агентство подтвердило
рейтинги Днепропетровска и Львова, оба – «ССС-» и «uaССС-». Об этом
пишут «Украинские новости» с ссылкой на сообщение агентства.
Рейтинги Киева были понижены после заявления правительства о
реструктуризации облигаций в иностранной валюте, включая еврооблигации
Киева в иностранной валюте (500 млн дол.).
Агентство предполагает, что дефолт Киева по долговым обязательствам
неизбежен и останется высоким до 2017 г.
S&P оценил финансовую гибкость города как низкую. Также в
международном контексте качество управления финансами Киева низкое.
Экономика города слабая, поскольку наблюдается большой объем
задолженности предприятий.
Прогноз – негативный.
В соответствии со шкалой Fitch, рейтинги «CC» указывает на высокую
вероятность дефолта.
Что касается Днепропетровска и Львова, то S&P подтвердил их рейтинги
в связи с тем, что у городов нет задолженности. При этом агентство понизило
их рейтинг кредитоспособности с «В» до «С».
Рейтинги Днепропетровска и Львова показывают, что их системы
регионального финансирования неустойчивые и недофинансированные
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 20.04).
***
Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и
ликвидировал Банк профессионального финансирования («ПроФин Банк»)
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по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Об этом
сообщается на сайте регулятора.
Нацбанк отметил, что при «осуществлении надзора за деятельностью
“ПроФин Банка” регулятор выявил факты рисковой деятельности, по
которым неоднократно применял к банку меры воздействия за нарушение
требований законодательства по финансовому мониторингу». «ПроФин
Банк» относится к категории неплатежеспособных.
Напомним, Национальный банк Украины 23 января решил
ликвидировать «Грин Банк», а 22 января – «Экспобанк» (ria-m.tv (http://riam.tv/news/32744/nbu_likvidiroval_esche_odin_bank.html). – 2015. – 20.04).
***
Большая часть предприятий горно-металлургического комплекса
Украины с 2014 г. находятся на грани банкротства. Об этом сообщил
генеральный директор «Метинвеста» Ю. Рыженков. По его словам, прошлый
год был одним из наиболее сложных для украинского рынка стали.
Так, экспорт проката (без труб) из Украины упал на 13 % – до
20,3 млн т. Внутренний рынок потребления проката снизился на 22 % – до
5,6 млн т и в текущем году достигнет минимума за годы независимости
Украины.
Кроме того, ухудшилась ситуация на мировых рынках: с начала 2014 г.
цена на украинский г/к рулон упала на 30 %, цены на ЖРС снизились в
2,7 раза и достигли диапазона 50 дол./т CFR Китай, поставив на грань
рентабельности большинство украинских горно-обогатительных комбинатов.
Вместо налоговой поддержки отрасли в кризисный период государство
подняло ставки рентной платы в шесть–семь раз (в гривне) по сравнению с
І кварталом 2014 г.
По словам Ю. Рыженкова, из-за низких объемов и ценовой конъюнктуры
чистый убыток металлургов за девять месяцев 2014 г. возрос в 3,1 раза.
В условиях недоступности внешнего финансирования большинство
предприятий ГМК находится на грани банкротства, что влечет за собой риск
массовой безработицы, потери государством налогов и валютной выручки.
Топ-менеджер назвал три первоочередных задачи во взаимоотношениях
власти и ГМК. «Это прогнозируемая долгосрочная стратегия Нацбанка
Украины, которая сбалансирует рынок капитала и ликвидность экспортеров.
Прозрачная фискальная политика государства, единые правила игры для всех
участников, четкое выполнение уже существующего законодательства.
Восстановление
поврежденной
в
результате
боевых
действий
инфраструктуры», – отметил Ю. Рыженков (УРА-Информ (http://urainform.com). – 2015. – 17.04).
***
Рабочие «Южмаша» после четырехмесячного простоя предприятия
вновь отправлены в отпуск. Об этом заявил народный депутат, глава фонда
«Украинская перспектива» А. Вилкул.
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Рабочие предприятия вновь отправлены в отпуск до 30 июня. Если
предприятие не заработает, то Украина потеряет статус космической
державы. Об этом заявил народный депутат, глава фонда «Украинская
перспектива» А. Вилкул в программе «События» на «ТРК Украина».
Напомним, что из-за простоя предприятия под угрозой разрыва
миллиардный контракт с Бразилией, а обещанных правительством госзаказов
«Южмаш» так и не получил. Ранее А. Вилкул обращался в Генеральную
прокуратуру и Кабмин с требованием разобраться в ситуации и выплатить
людям долги по зарплате. Он также подал законопроект о выделении
дополнительных 140 млн грн для погашения задолженности по заработной
плате
перед
работниками
предприятия
(Индустриалка
(http://iz.com.ua/ukraina/68657-rabochie-yuzhmasha-poslechetyrehmesyachnogo-prostoya-predpriyatiya-vnov-otpravleny-v-otpusk.html). –
2015. – 19.04).
***
Алчевский металлургический комбинат согласно международным
стандартам финотчетности закончил 2014 г. с убытком 20,2 млрд грн.
Об этом сообщает uaprom.info.
Чистый доход меткомбината в 2014 г. увеличился на 0,98 %, или на
144,684 млн грн, – до 14,901 млрд грн по сравнению с 2013 г.
Напомним, 2013 г. Алчевский металлургический комбинат закончил с
убытком 1,743 млрд грн, увеличив чистый доход на 2,2 %, или на 0,318 млрд
грн по сравнению с 2012 г., – до 14,757 млрд грн. Алчевский меткомбинат
специализируется на производстве толстолистового, тонколистового и
сортового проката, а также заготовок для переката. 96,1 % акций
предприятия принадлежит корпорации «Индустриальный союз Донбасса».
В августе 2014 г. Алчевский металлургический комбинат остановил
производство
(0642.ua
Сайт
города
Луганска
(http://www.0642.ua/article/802583). – 2015. – 20.04).
***
МВФ: восстановление мировой экономики продолжается.
Мировая экономика продолжает оправляться от последствий острейшего
кризиса 2008 г., но ее рост остается умеренным, а дальнейшие перспективы –
не вполне однозначными. Такой вывод содержится в коммюнике, принятом в
субботу Международным валютно-финансовым комитетом, который
является руководящим органом МВФ, передает ТАСС.
«Глобальное восстановление продолжается, несмотря на то, что рост
остается умеренным с неровными перспективами», – говорится в документе.
В коммюнике отмечается, что, согласно прогнозам, рост должен
«укрепиться в развитых экономиках».
Между тем, в странах с «развивающейся экономикой, которые все еще
обеспечивают основную часть глобального роста, экономическая активность
в некоторых случаях смягчается, отражая снижение цен на сырьевые
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продукты и объемов экспорта, а также факторы, присущие тому или иному
конкретному государству», полагают авторы документа.
С их точки зрения, «понизившиеся цены на нефть имеют в целом
позитивный глобальный эффект». Однако последствия снижения цен на
«черное золото» все же разнятся от страны к стране, признают составители
заявления.
Как сообщал «Минфин» ранее, по данным совместного исследования
газеты Financial Times и американского Института Брукингса, мировая
экономика застряла на этапе, когда восстановление идет с перебоями и может
в любой момент испытать очередной сбой.
Напомним, G20 считает, что перспективы мировой экономики
улучшились. Кроме этого, страны-участницы G20 объявили о намерении как
можно скорее провести реформу Международного валютного фонда, которая
была запланирована еще в 2010 г. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2015. – 19.04).
***
Moody’s снизило рейтинги Беларуси.
Рейтинговое агентство Moody’s снизило суверенный рейтинг эмитента и
рейтинг необеспеченного долга Беларуси до «Caa1» с «B3».
Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз – «негативный».
Таким образом, Moody’s завершило пересмотр рейтингов страны с
возможностью снижения, который был начат 23 февраля этого года
(http://korrespondent.net/world/3505495-Moodys-snyzylo-reitynhy-belarusy).
Кроме того, агентство ухудшило потолок рейтинга валютного долга
Белоруссии до «Caa1/NP» с «B3/NP», потолок рейтингов обязательств и
депозитов в национальной валюте до «B3» с «B1» и потолок рейтинга
депозитов в иностранной валюте до «Caa2/NP» с «Caa1/NP».
«Негативный прогноз отражает мнение Moody’s, что позиция Беларуси
по внешним платежам, вероятно, продолжит ухудшаться, что, в свою
очередь, может существенно ослабить способность страны обслуживать свои
долговые обязательства в иностранной валюте после 2015 г.», – говорится в
пресс-релизе Moody’s.
Выплаты Беларуси по валютным обязательствам в 2015 г. составят около
4 млрд дол., в следующем году – 3,1 млрд дол., в 2017 г. – 2,8 млрд дол., в
2018 г. – 3 млрд дол. Даже если страна справится с обслуживанием долга в
этом году, базовая слабость позиции Беларуси по внешним платежам
сохранится, отмечается в сообщении агентства.
Также Moody’s отмечает ухудшение перспектив получения Беларусью
внешней финансовой помощи.
По прогнозам агентства, реальный ВВП Беларуси в 2015 г. сократится на
2,3 % и на 0,1 % в следующем году после повышения на 1,6 % по итогам
2014 г. Основной причиной ожидаемого снижения экономики является
сильное падение экспорта в Россию, которое в январе – феврале составило
почти 40 % относительно того же периода прошлого года.
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По данным агентства, в 2013 г. на долю России пришлось 45 %
белорусского экспорта, а также 39 % прямых иностранных инвестиций в
экономику Беларуси. Moody’s ожидает падения реального ВВП России в
этом году на 5,5 %, в 2016 г. – на 3 %.
Ранее, Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s понизило
долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до «CC» в
связи с заявленными планами реструктуризации внешнего долга
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 20.04).
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