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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Робочий візит до Брюсселя Президента України П. Порошенка
Президент України П. Порошенко 16–17 березня здійснює робочий візит
до Брюсселя, повідомляє прес-служба глави держави.
Під час поїздки П. Порошенко провів переговори з президентом
Європейської ради Д. Туском і президентом Європейської комісії
Ж.-К. Юнкером, у ході яких було обговорено хід реформ в Україні та
готовність країни до лібералізації візового режиму з боку ЄС.
За підсумками зустрічі Президент подякував за рішення Єврокомісії
внести законодавчі ініціативи щодо запровадження безвізового режиму ЄС
для українців.
Глава держави поінформував про конкретні результати реформ у
боротьбі з корупцією та реформуванні правосуддя – ухвалення важливого
законодавства про електронні декларації, повернення активів, спеціальну
конфіскацію, а також попередження корупції. «Все це є необхідним для
запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС», – наголосив
П. Порошенко під час заяви для преси після зустрічі.
Глава держави також звернув увагу на позитивні результати
запровадження зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. Зокрема, в січнілютому 2016 р. збільшився товарообіг продуктів харчування, засобів
виробництва і обладнання, транспортних засобів та запасних частин, товарів
народного споживання. «Ми працюємо над повною імплементацією Угоди
про асоціацію, зобов'язань з МВФ та в рамках мінських домовленостей», –
підкреслив П. Порошенко.
Президент повідомив про домовленість проведення 19 травня саміту
«Україна-ЄС».
У свою чергу, президент Європейської ради Д. Туск наголосив, що
розуміє, з якими труднощами стикається Президент П. Порошенко і Україна
на цьому відрізку часу. «Ми бачимо, що Україна продовжує йти шляхом
реформ – запровадила цілий ряд заходів, які ведуть до успішного завершення
цих реформ», – наголосив президент ЄР.
Д. Туск підкреслив, що Україною були зроблені необхідні кроки на
шляху лібералізації візового режиму. «З грудня Україна зробила ключові
кроки для того, щоб відповідати всім ключовим вимогам, які дозволять
зробити останній крок і отримати позитивний результат в цьому процесі», –
сказав Д. Туск.
Президент Європейської комісії Ж.-К. Юнкер наголосив, що Єврокомісія
погоджується з необхідністю поліпшити умови громадянам України для
подорожей Європою та готова надати пропозиції щодо лібералізації візового
режиму в квітні.
Президент П. Порошенко, президент Європейської ради Д. Туск та
президент Європейської комісії Ж.-К. Юнкер наголосили на звільненні
2

української льотчиці Н. Савченко та незаконно утримуваних українців у
в'язницях Росії, а також всіх заручників, які перебувають у полоні бойовиків
на Донбасі.
Глава Української держави також повідомив, що передав представникам
ЄС «Список Савченко». «Я передав лідерам ЄС так званий «Список
Савченко» і, сподіваюсь, його буде розглянуто», – повідомив П. Порошенко
журналістам після зустрічі з лідерами Євросоюзу. При цьому Президент
України запропонував зробити цей список відкритим і не обмежувати його
лише справою Н. Савченко, а й включити до нього справи всіх незаконно
утримуваних в Росії українців, зокрема О. Сєнцова, О. Кольченка,
Г. Афанасьєва та інших.
Під час зустрічі П. Порошенко, Ж.-К. Юнкер та Д. Туск значну увагу
також приділили ситуації на Донбасі та незаконній анексії Криму. Глава
Української держави наголосив, що Україна виконує мінські домовленості, в
тому числі відкрита для співпраці з місією ОБСЄ. «Але, на жаль, ми не
бачимо нічого з боку Росії», – підкреслив Президент.
Крім того Президент України П. Порошенко в Брюсселі зустрівся з
президентом Європейського парламенту М. Шульцем.
Глава держави привітав розвиток міжпарламентського співробітництва
Україна – ЄС і висловив вдячність співрозмовнику за проведення днів
України в Європейському парламенті. Впродовж зустрічі співрозмовники
скоординували позицію щодо лібералізації безвізового режиму для України,
а також обговорили позиції щодо виконання мінських домовленостей.
М. Шульц запевнив у готовності Європарламенту підтримати рішення
про запровадження безвізового режиму для українців у цьому році.
П. Порошенко наголосив, що в українському парламенті є більшість для
ухвалення євроінтеграційних законів.
Глава держави звернувся до президента Європарламенту із закликом
посилити тиск на Росію для забезпечення негайного звільнення Н. Савченко
та інших українців, незаконно утримуваних в російських в’язницях.
П. Порошенко передав М. Шульцу санкційні пропозиції України проти
осіб, які фабрикували справу проти Н. Савченко. Глава держави наголосив на
необхідності збереження санкцій ЄС щодо Росії до повного виконання нею
мінських домовленостей.
Також Президент України зустрівся з рядом лідерів держав-членів
Євросоюзу, зокрема з президентом Франції Ф. Олландом і канцлером
Німеччини А. Меркель, прем’єр-міністром Угорщини В. Орбаном та ін.
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 17.03).
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Президент України П. Порошенко затвердив
нову Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони
Президент П. Порошенко підписав указ, яким увів у дію Рішення Ради
національної безпеки і оборони від 4 березня «Про Концепцію розвитку
сектору безпеки і оборони України».
Основною метою реформування й розвитку сектору безпеки й оборони
визначено формування та підтримання спроможностей, що дасть змогу
гарантовано забезпечити адекватне і гнучке реагування на весь спектр загроз
національній безпеці України, раціонально використовуючи наявні в держави
можливості й ресурси.
Згідно з документом, найбільш актуальними в середньостроковій
перспективі залишатимуться, зокрема, загроза агресивних дій Росії для
виснаження української економіки й підриву суспільно-політичної
стабільності з метою знищення України та захоплення її території,
застосування воєнної сили, а також технологій гібридної війни; тимчасова
окупація РФ території Криму й подальші дії щодо дестабілізації обстановки в
Балто-Чорноморсько-Каспійському регіоні.
Також загрозами для України є розвідувально-підривна й диверсійна
діяльність Росії та інших держав і дії, спрямовані на розпалювання
міжетнічної, міжконфесійної, соціальної ворожнечі й ненависті, сепаратизму
та тероризму, створення і всебічна підтримка маріонеткових квазідержавних
утворень на тимчасово окупованій території частини Донецької та
Луганської областей; нарощування РФ військових угруповань поблизу
державного кордону України та на тимчасово окупованій українській
території, у тому числі розміщення на півострові Крим тактичної ядерної
зброї; діяльність на території України екстремістських злочинних озброєних
угруповань, що спрямована на дестабілізацію внутрішньої соціальнополітичної ситуації в Україні, порушення функціонування органів державної
влади, органів місцевого самоврядування і блокування важливих об’єктів
промисловості й інфраструктури. Крім того, безпековим викликом
визначається можливе використання території України для ведення бойових
дій у разі виникнення воєнного конфлікту між державами, які є членами
НАТО і РФ.
Реформування сектору безпеки й оборони передбачає реалізацію
комплексу завдань, які полягають, зокрема, у запровадженні принципів і
стандартів, прийнятих у державах, які є членами ЄС і НАТО; дотриманні
принципів верховенства права, патріотизму, компетентності та департизації;
підвищенні рівня координації і взаємодії; упровадженні ефективної
уніфікованої системи планування та управління ресурсами з використанням
сучасних європейських і євроатлантичних підходів; створенні національної
системи кібербезпеки; професіоналізації сил оборони та створенні
необхідного військового резерву; зміцненні взаємодії з партнерськими
спецслужбами держав, які є членами НАТО, зокрема вжитті конкретних
заходів взаємної довіри.
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У тримісячний термін уряд, Служба безпеки України, Служба
зовнішньої розвідки, Управління державної охорони мають розробити з
урахуванням положень Концепції концептуальні та програмні документи
розвитку складових сектору безпеки й оборони, а у двомісячний термін
Міністерство оборони повинне доопрацювати Стратегічний оборонний
бюлетень України і внести його на розгляд РНБО.
Цим документом визнається таким, що втратив чинність, Указ
Президента від 29 грудня 2012 р. № 772 «Про Рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 29 грудня 2012 року “Про Концепцію
реформування і розвитку Збройних сил України на період до 2017 року”»
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 16.03).

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

Будущее парламентской коалиции и перспективы
внеочередных парламентских выборов
Выход из парламентского большинства фракций «Батьківщина» и
«Самопоміч» дал повод наблюдателям вновь говорить о возможности
досрочных выборов в Верховную Раду. Эта тема регулярно поднимается в
СМИ еще с тех пор, как коалицию покинула фракция Радикальной партии
О. Ляшко, положив начало ее дальнейшему распаду.
И хотя некоторые эксперты не исключают возможности формирования
новой коалиции в составе Радикальной партии, «Народного фронта» и Блока
П. Порошенко, рост противоречий между представителями парламентских
фракций делает досрочные выборы актуальным для Украины сценарием.
При этом если местные выборы, состоявшиеся в Украине 25 октября,
многие называли репетицией внеочередных выборов в Верховную Раду, то
последние могут стать своеобразной стартовой площадкой для политиков,
решивших поучаствовать в борьбе за пост главы государства.
Эти процессы на фоне потери электоральной поддержки провластными
политическими силами дают шанс укрепить свои политические позиции
более мелким политическим игрокам, тем более что общественный запрос на
новые лица в политике продолжает расти.
«Местные выборы проходили на общих лозунгах, которые позволяют
засветиться, застолбить место для национальной гонки. Это свидетельствует
о том, что к весне мы будем иметь внеочередные парламентские выборы. Эти
местные выборы – это некий фальстарт для национальной гонки, все
готовятся, меряются силами, меряются мощностями, отрабатывают
технологии. И, в принципе, одна из негативных тенденций, которую мы
5

видим, это то, что по правилам играть особо никто не намерен», –
прогнозировала
ранее
эксперт
Международного
информационноаналитического центра «Россия – Украина» (МИА ЦРУ) А. Решмедилова.
Эксперты подчеркивали, что, хотя формальным поводом для выхода
Радикальной партии из коалиции послужило голосование по законопроекту
об изменениях Конституции Украины в части децентрализации и так
называемого особого статуса Донбасса, настоящие причины такого шага
могли заключаться в стремлении возглавляемой О. Ляшко партии
отмежеваться от стремительно теряющего популярность провластного
лагеря. Заняв оппозиционную нишу, партия довольно успешно подошла к
кампании по местным выборам, оказавшись на шестом месте по количеству
депутатов, проведенных в местные органы власти и набрав в общей
сложности 5,6 % голосов.
Позже, после неудачной попытки голосования по отставке
правительства, из парламентского большинства вышли фракции
«Батьківщина» и «Самопоміч», что дало дополнительный повод
пргнозировать возможность досрочных выборов в Верховную Раду.
«Премьер Яценюк удержался, но потерял поддержку четырех фракций
коалиции из пяти. Заявления о выходе из коалиции “Самопомочі” и
“Батьківщини” засвидетельствовали глубокий общеполитический кризис.
Можно спорить о юридических тонкостях, но, по факту, старая коалиция
распалась. Нежелание Премьер-министра это признавать приводит
к расширению кризиса доверия не только между властью и украинцами, но и
между Украиной и западными партнерами. Мы теряем безвизовый режим,
сотрудничество с МВФ и много чего еще», – прокомментировал
сложившуюся ситуацию глава фракции БПП Ю. Луценко.
Сегодня вопрос, пойдут ли ключевые участники украинского
политического процесса на очередные досрочные парламентские выборы,
продолжает приобретать еще большую актуальность.
Наблюдатели отмечают, что ни Президент, ни Премьер-министр на
сегодняшний день не заинтересованы в участии в избирательной кампании,
поскольку возглавляемые ими партии на фоне углубляющегося социальноэкономического кризиса быстро теряют электоральную поддержку. По
оценкам социологов, достичь сегодняшнего уровня представительства в
Верховной Раде им не удастся. В то же время за переизбрание нынешнего
парламента выступают представители партий, чья электоральная поддержка
демонстрирует положительную динамику.
П. Порошенко заявляет, что внеочередные парламентские выборы
сегодня – это неоправданные расходы и усилия, которые необходимо тратить
на реализацию экономических реформ. «Ни в коем случае я не могу
допустить и не допущу досрочных парламентских выборов на этом этапе.
Потому что при всем том, что декларируют отдельные политические лидеры
и деятели, что они хотят действительно перезагрузки, на самом деле они
пытаются поймать рыбу в мутной воде, на самом деле они работают
на досрочные выборы. Мы не имеем ни времени, потому что это требует
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полгода полной бездеятельности и популизма, ни необходимости, потому что
лучшей Верховной Рады у нас не будет. Надо учиться работать с этой
Верховной Радой», – заявляет Президент.
Однако он полностью не исключает такой вариант развития событий,
подчеркивая, что согласится на него лишь в крайнем случае: «Я им
воспользуюсь только в крайнем случае, которого мы просто не имеем права
допустить… Страна не имеет резерва времени, чтобы за неполные два года
уже четвертый раз окунуться в избирательную кампанию, да еще и в
условиях внешней агрессии». Предвидя, что развитие ситуации может
потребовать проведения выборов, Блок П. Порошенко, как сообщают СМИ,
формирует избирательные штабы и готовит их к избирательной кампании.
Еще больше, чем Президент, в переформатировании парламентского
большинства, что позволит избежать выборов, заинтересован Премьерминистр А. Яценюк, поскольку партия «Народный фронт» в последнее время
демонстрирует еще более стремительное падение рейтинга, чем БПП.
Поэтому его заявления насчет возможностей назначения выборов
отличаются особенной критичностью. Как считает глава украинского
правительства, в досрочных парламентских выборах в Украине больше всего
заинтересованы три силы: «популисты, олигархи и Кремль». «Здравый смысл
подсказывает, что при нынешних тяжелых обстоятельствах доверием людей
воспользуются популисты и радикалы. Это – закономерно, поскольку в
критических условиях каждый человек интуитивно доверяет не жесткой
правде, а лучшему обещанию. Популисты обещают моментально преодолеть
коррупцию, тысячи евро зарплат и пенсий уже завтра, каждому работу,
жилье и благополучия уже сейчас, курс доллара на уровне 5 грн, а газ
бесплатно всегда», – говорит он.
Эксперты отмечают, что позитивным моментом в распаде
парламентского большинства и перспективе новых выборов для Президента
может быть возможность снять с себя ответственность за ход урегулирования
ситуации на Донбассе, поскольку все мероприятия, предусмотренные
минскими соглашениями, в частности амнистия и проведение местных
выборов в самопровозглашенных «республиках», должны утверждаться
украинским парламентом, что в сегодняшних условиях представляется
проблематичным.
В то же время неопределенность вокруг будущего правительства
и вероятность проведения внеочередных выборов в парламент заставила
основных кредиторов Украины приостановить работу с Украиной.
Кроме того, не находит поддержки идея досрочных парламентских
выборов и у зарубежных политических партнеров Украины, в частности
США.
«Выборы в парламент не решат проблему в корне, а лишь займут
драгоценное время и ресурсы. Кроме того, в следующий парламент может
избраться больше популистов, представителей олигархических кланов и
проектов», – отмечает американский дипломат С. Пайфер. Он подчеркивает
также, что политическая нестабильность может привести к полномасштабной
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эскалации на Донбассе. «На сегодняшний день Кремль подготовил на
оккупированных территориях всю необходимую инфраструктуру для
развязывания полномасштабных военных действий», – заявляет С. Пайфер,
прогнозируя, что Донбасс и в дальнейшем будет служить механизмом для
дестабилизации ситуации во всей Украине, а также для политического
давления на украинскую власть.
Тем временем, как указывают эксперты, большинство основных
политических игроков в Украине, ожидая возможных внеочередных выборов
в Верховную Раду Украины, уже готовы к развертыванию своих
предвыборных штабов.
«В течение последних двух-трех недель очень активно муссируется тема
досрочных парламентских выборов. Мол, эти досрочные парламентские
выборы состоятся уже скоро: кто-то говорит, что осенью, кто-то говорит, что
вообще даже летом могут состояться эти выборы. По крайней мере, сегодня
все политические силы находятся на низком старте. Я знаю, что большинство
политических сил, фактически, находятся в такой ситуации, которая
предшествует развертыванию рабочих штабов», – сообщил недавно
украинский политолог К. Бондаренко. Эксперт подчеркивает также, что
вероятность того, что Премьер-министр Украины А. Яценюк надолго
останется на своей должности, очень низка.
В то же время политолог В. Фесенко считает, что вероятность
досрочных парламентских выборов в Украине не так уж высока. Более
вероятными вариантами эксперт называет переформатирование нынешней
парламентской коалиции или создание новой коалиции с утверждением
нового состава правительства. «Первый вариант – остается в сокращенном
формате нынешняя парламентская коалиция. Фактически, это будет
правительство меньшинства. Но формально, если Ляшко присоединится или
будет не менее 226 депутатов в списочном составе коалиции, она будет
существовать и дальше. Это наиболее вероятный вариант на ближайшую
перспективу. Если окажется, что коалиции все же нет, тогда попытаются
создать новую коалицию с новым правительством. И только наименее
вероятный вариант – досрочные выборы», – прогнозирует политолог.
При этом основной причиной малой вероятности досрочных выборов
В. Фесенко называет именно позицию по этому вопросу западных партнеров
Украины. «Мы увидели 16 февраля, что это очень влиятельный фактор.
Именно Запад решил, что Яценюк остается. Не Порошенко, не олигархи. Это
такой “трогательный союз” западных демократов и украинских олигархов», –
отмечает он.
Еще одним важным фактором, который снижает вероятность досрочных
выборов, политолог называет недостаточную поддержку такой идеи
действующими парламентариями. Комментируя неудавшееся голосование за
отставку Премьер-министра, В. Фесенко подчеркивает, что «это было
голосование не за Яценюка, а голосование против досрочных выборов в
частности».
Однако, по оценкам ряда наблюдателей, досрочные парламентские
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выборы сегодня представляются достаточно вероятным сценарием. Так,
высокая вероятность досрочных выборов, по мнению доктора политических
наук Л. Смолы, обусловлена, среди прочего, тем, что в Украине
сформировались «три оппозиции»:
«Это
Оппозиционный блок,
декларирующий себя как оппозицию, это БЮТ, это “Самопоміч”, которым
выгодно идти на избирательную кампанию и которые будут декларировать
ошибки правительства, которых, кстати, более чем достаточно. Кроме того,
нынешняя исполнительная власть в лице Яценюка и сам Кабинет Министров
не удовлетворяют потребности и интересы многих групп населения.
Соответственно, продолжает реализовываться революционная ситуация
в стране. В таких условиях выборы – один из самых цивилизованных
методов.
Есть заявления Тимошенко и других политиков, входящих в коалицию,
о том, что если правительство не может измениться, а понятно, что оно
не может измениться, то лучший выход из сложившейся ситуации – это
выборы. Есть заявление руководителя президентской парламентской
фракции о том, что мы готовы к выборам. В сумме все это дает основания
утверждать, что вероятность выборов очень высока».
Также Л. Смола подчеркнул, что одним из положительных результатов
возможной избирательной кампании может стать выход на политическую
арену новых игроков.
«Не стоит забывать, что мы живем в парламентско-президентской
стране, где есть парламентская коалиция, и если она живучая, выборы
не нужны. Если же она неживучая, выборы необходимы», – говорит директор
НАЦ «Украинские студии стратегических исследований», политический
эксперт Ю. Сиротюк, подчеркивая, что в нынешнем формате – в составе
БПП, «Народного фронта», «Самопомочі» и «Батьківщини» – коалиция не
является действенной. «Часть фракций не голосует за изменения в налоговое
законодательство, часть фракций не голосует за бюджет. Именно поэтому
можно утверждать, что сейчас мы наблюдаем глубокий кризис
парламентской коалиции», – отмечает он.
«Общество утрачивает доверие к парламентским силам, а это, в свою
очередь, ведет к потере легитимации. И тут остается только либо
законсервировать ситуацию и углублять недоверие общества, либо
прибегнуть к способу, к которому прибегают все европейские страны:
провести выборы. Поэтому, если Президент и власть хотят, чтобы этот взрыв
не произошел, то должны быть проведены радикальные кадровые изменения
в Кабмине и создана реальная коалиция. Представители нынешнего
парламентского политикума не готовы к выборам, ибо они прекрасно
понимают, что многие из них просто не пройдут в парламент. Именно
поэтому нынешняя власть будет до последнего цепляться за возможность
не проводить выборы. Об этом говорил Президент. Поэтому я думаю, что
весной выборов, разумеется, не будет, но чем дольше будет оттягиваться
конец нынешней коалиции, тем болезненнее это будет для
ее представителей», – прогнозирует Ю. Сиротюк.
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Подобной точки зрения придерживается и директор GMT Group,
политолог А. Луценко. «После несолидарного голосования коалиции как
субъекта формирования правительства по бюджету, наверное, было бы
логичным запустить процедуру досрочных выборов. Вопрос только в том,
насколько это будет принято на фоне того, что страна в экономическом плане
находится под внешним управлением, и насколько такая дестабилизация
будет выгодна нашим кредиторам.
Чтобы была общественная легитимность будущего парламента, эти
выборы нужно проводить по новому избирательному законодательству,
которое, кстати, у нас уже давно написано. Кроме того, нам нужно
реформировать систему Центральной избирательной комиссии, которая
делегитимизирует все выборы. Если говорить о том, когда могут состояться
выборы, то я полагаю, что это вполне может произойти в ближайшее время.
Вполне возможно, что они состоятся уже весной, по крайней мере, я верю
в такой сценарий», – отмечает он.
Принимая во внимание возрастающую вероятность назначения
внеочередных выборов в качестве меры по выходу из политического кризиса,
наблюдатели обращают особое внимание на динамику электоральных
предпочтений граждан Украины. При этом одной из главных интриг
предстоящей избирательной кампании называют формат участия в ней новых
политических игроков, в частности политической силы, которую возглавит
М. Саакашвили и которая, по мнению некоторых экспертов, будет создана
специально под выборы.
Как отмечает политический эксперт Института социальных технологий
«Социополис» Я. Макитра, вероятность создания политической партии на
основе «Движения за очищение» М. Саакашвили будет расти вместе с
шансами на досрочные парламентские выборы. Вероятность же последних,
судя по интенсивности деятельности этого движения, возрастает.
Итогом подготовки движения М. Саакашвили к досрочным
парламентским выборам должна стать его трансформация в политическую
партию. «Лозунги, которые произносят его представители, не
предусматривают решения озвученных проблем без существующей
политической силы, без вхождения во власть. Поэтому создание партии
является следующим логическим продолжением процесса. Но очевидно, что
сейчас такой потребности нет, поэтому и не идет таких заявлений, чтобы не
было, образно говоря, фальстарта», – отмечает политолог.
О намерениях создания партии на основе «Движения за очищение» тем
временем заявили и сами его представители. Так, о том, что в Украине вскоре
будет создана новая партийная организация, заявил недавно и. о. заместителя
главы Одесской облгосадминистрации С. Боровик. Говоря о программе
нового объединения, он отметил, что «это будет правоцентристская,
фискально-консервативная и социально-либеральная программа». «Мы
хотим построить демократическую, европейскую партийную организацию, в
которой лидеры выбирались бы демократическим путем, – подчеркивает
заместитель одесского губернатора. – В идеальном мире президент и премьер
10

собрались бы с коалицией и пришли к общему знаменателю. Но я вижу, что
Порошенко терпеть не может Яценюка. В то же время он не может найти
альтернативу. Я бы уже сейчас говорил, что политическая элита
обанкротилась. Это логически ведет к новым выборам».
Одной из партий, которая могла бы добиться определенного успеха на
выборах, наблюдатели до недавнего времени называли «Самопоміч», однако,
по некоторым оценкам, в последние месяцы наблюдается системное падение
ее рейтинга. СМИ сообщают, что в целом по Украине уровень поддержки
этой партии сократился с 15 до 11 %, при этом наиболее значительную
отрицательную динамику продемонстрировали показатели поддержки в
западных областях Украины (менее 9 %), которые считались главной
электоральной базой «Самопомочі». При этом, как отмечают эксперты,
значительная часть электората «Самопомочі» переходит к новому проекту
М. Саакашвили. «У Садового и компании есть опасения, что может
появиться мощный конкурент в виде общественного движения, которое
анонсировал Саакашвили на Антикоррупционном форуме в Харькове. Новая
политическая сила будет играть на одном электоральном поле с
“Самопоміччю” и БПП – это молодое городское население и средний класс.
Именно эта электоральная группа была базовой для “Самопомочі” в
предыдущие два года, и теперь Садовой ее теряет», – прокомментировал
недавно электоральные перспективы «Самопомочі» политолог В. Фесенко.
Отметим, что, согласно исследованиям Института Горшенина, варианты
голосования за список партий без участия потенциального блока
М. Саакашвили и с его участием показывают, что его политическая сила
практически равномерно заберет голоса у других лидеров политического
процесса («Самопоміч» – 2,2 %, «Батьківщина» – 1,9 %, Оппозиционный
блок – 1,5 %, Радикальная партия – 2,2 %, «Солидарность» – 1,2 %,
«Свобода» – 1,3 %, УКРОП– 0,2 %, «Гражданская позиция» – 0,5 %).
Возможно, снижением уровня электоральной поддержки «Самопомочі»
объясняется и позиция ее руководства, которое недавно выступило с
критикой идеи проведения досрочных выборов, поддержав в то же время
смену правительства и Генерального прокурора. «Есть предложение, которое
остается актуальным: правительство – меняется, потому что просто к нему
нет доверия, Генеральный прокурор – меняется, а про выборы надо забыть.
Потому что люди выборов не хотят, они не видят в них смысла, потому что в
результате выборов ничего не изменится, а судьба может повториться», –
заявил лидер фракции «Самопомочі» О. Березюк в ходе недавнего заседания
согласительного совета парламента.
В то же время, как заявлял недавно политолог К. Бондаренко,
«Самопоміч» «не хочет участвовать в коалиции – А. Садовой начал
парламентскую или, скорее, даже президентскую кампанию и предпочтет
остаться в оппозиции».
За проведение досрочных парламентских выборов в Украине
высказались недавно представители ВО «Свобода», подчеркнув, что это
единственный вариант остановить «реванш олигархов» в стране. «Провал
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голосования за отставку правительства Яценюка подтверждает полный
реванш олигархов в Украине. Очевидно, что деградированная парламентская
коалиция не выведет страну из глубокого политического кризиса. Об этом
свидетельствует несостоятельность, а на деле – откровенное нежелание
фракций коалиции обеспечить 100-процентное голосование за отставку
правительства», – говорится в заявлении.
Кроме того, как отмечают в ВО «Свобода», парламент сегодня
«является только карманным инструментом в руках олигархических кланов».
По мнению представителей партии, «выход один – перезагрузка парламента
и проведение досрочных выборов».
О своей готовности принять участие в выборах заявили и участники
движения «Державна ініціатива Яроша» (ДІЯ). Бывший лидер «Правого
сектора», внефракционный депутат Д. Ярош во время пресс-конференции по
презентации движения во Львовском пресс-клубе, комментируя
происходящие в парламенте процессы, заявил, что его движение готовится
принять участие в выборах на всех уровнях. «Если политический кризис не
закончится, будет роспуск Верховной Рады и выборы, например, в мае, то
вряд ли мы будем готовы сформировать некий партийный пул, который мог
бы туда провести своих людей. Если процесс затянется до осени, мы будем
более подготовлены. Здесь надо более-менее прагматично подойти к этому
вопросу. Но желание у многих наших людей идти в депутаты разных
уровней, участвовать во всех выборах есть», – заявил он.
В то же время политик подчеркивает, что создает не партию, а именно
общественное движение. «Мы рассматриваем различные варианты. Будет ли
это объединение многих партий в одну или это будет работа по нескольким
направлениям – это будет видно, потому что сами понимаете, что с партиями
трудно, у каждого свой интерес… Мы найдем оптимальную форму. Но
сейчас речь идет о движении, мы не создаем еще одной партии, которая бы
конкурировала. Движение может делегировать своих людей в различные
партийные ячейки. И может создать какую-то партию, но это должен принять
съезд, если будет такая необходимость. Я не являюсь большим сторонником
партий, поэтому мне это не настолько близко», – заявляет Д. Ярош,
подчеркивая, что движение, чей съезд запланирован на май, будет
«отдаленно напоминать Народний рух України перед обретением
независимости». «Внешний враг, Российская Федерация, не дает
возможности
полностью
развернуть
общественные
инициативы,
политические инициативы и другие, но без наведения порядка в тылу – на
большей части территории Украины, в Киеве – мы не решим военные
вопросы, то есть освобождения оккупированных территорий Донецкой и
Луганской областей и возвращение Крыма», – говорит о ближайших задачах
своего движения политик.
О планах по участию в парламентских выборах неоднократно заявляли и
представители партии «Возрождение». Как отмечал глава политсовета
партии В. Хомутынник, подводя итоги ее участия в местных выборах, «наша
первоочередная задача – оправдать доверие избирателей. Мы не будем
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останавливаться на достигнутом. Стратегическая задача партии – расширить
присутствие “Возрождения” во всех областях Украины и готовиться к
проведению следующих парламентских выборов. Уверен, что, благодаря
усилению нашей партии авторитетными региональными лидерами и
реализации конкретных дел, направленных на возрождение страны, на
следующих парламентских выборах партию “Возрождение” поддержат не
менее 10–15 % граждан».
Политолог В. Карасев, комментируя итоги участия «Возрождения» в
местных выборах, отмечал, что преодоление партией 5-процентного
избирательного барьера по Украине и существование отдельной фракции в
парламенте свидетельствует о том, что «Возрождение» «фактически может
считаться парламентской партией». «Если в ближайшее время все-таки
произойдет развал коалиции и будут объявлены досрочные парламентские
выборы, партия “Возрождение” на этих выборах вполне может пройти в
парламент», – резюмирует он.
Один из выводов, который делают наблюдатели из хода политического
кризиса в Украине, – внеочередные парламентские выборы могут стать
площадкой для дальнейшей подготовки участия главных политических
игроков в президентской избирательной кампании, которая также может
пройти досрочно. При этом такой путь (внеочередные парламентские, а затем
и президентские выборы) представляется многим специалистам не только
реальным, но и более эффективным для модернизации политической
системы, чем риск «консервирования» сложившейся политической ситуации.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Верховна Рада України має зберегти в нинішніх умовах здатність
приймати важливі рішення, яких очікують держава і громадяни. Про це
заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман, відкриваючи пленарне
засідання парламенту в середу, 16 березня.
«Найважливіші рішення ми маємо з вами приймати і не створювати
перешкод для того, щоби розглядати закони, які сьогодні очікують держава і
люди», – заявив В. Гройсман.
Голова парламенту нагадав, що на пленарному засіданні у вівторок
народні депутати не знайшли необхідного рішення щодо проекту закону
№ 4057 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу
України (щодо особливостей звернення в дохід держави грошових коштів,
цінностей та доходів від них до ухвалення вироку суду)» і проекту закону №
3196 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
невідворотності покарання осіб, які вчинили тяжкі та особливо тяжкі
злочини)», які дають змогу направити арештовані 1,5 млрд дол. попередньої
влади «на користь українських громадян і держави».
Разом з тим спікер Верховної Ради зазначив, що ухваленням закону про
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електронне декларування у вівторок парламент виконав План дій з
лібералізації Європейським Союзом безвізового режиму для України.
«Думаю, що після рішення НАЗК... будемо говорити про 100-відсоткове
виконання Плану дій щодо впровадження безвізового режиму і створення
якісних умов для боротьби з корупцією», – зазначив В. Гройсман (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 16.03).
***
В. Гройсман подписал закон об электронном декларировании доходов
чиновников.
Председатель Верховной Рады В. Гройсман подписал закон, который
устанавливает, что уголовная ответственность за подачу чиновниками
недостоверных данных в декларациях о доходах наступает в случае, если
такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 250 размеров
минимальной зарплаты, то есть 344 450 грн. Об этом свидетельствуют
данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной
Рады. Таким образом, закон был передан на подпись Президенту
П. Порошенко.
Напомним, Закон был проголосован в предложенном Президентом
варианте без каких-либо изменений во вторник, 14 марта. Согласно
законопроекту, Верховная Рада смягчила уголовную ответственность за
декларирование чиновниками недостоверной информации и предусмотрела
наказание в виде штрафа от 2,5 до 3,5 тыс. необлагаемых минимумов
доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов.
Парламент дополнил ст. 172-6 Кодекса об административных
правонарушениях и предусмотрел штраф от 1 до 2,5 тыс. необлагаемых
доходов граждан за подачу заведомо недостоверных сведений в декларации о
доходах чиновников.
В то же время ответственность за это наступает в случае, если поданные
в декларации данные отличаются от достоверных на сумму от 100 до
250 размеров минимальной зарплаты.
Кроме того, Верховная Рада внесла изменения в ст. 50 Закона Украины
«О предотвращении коррупции» и установила, что полная проверка
декларации о доходах может проводиться в период осуществления
чиновником своих полномочий, а также на протяжении трех лет после
прекращения такой деятельности.
Согласно действующей норме Закона, полная проверка декларации о
доходах осуществляется на протяжении 90 дней со дня подачи декларации.
Также прописывается в Законе, что в 2016 г. государственные служащие,
занимающие ответственные и особо ответственные должности, в момент
начала работы системы подачи и обнародования деклараций обязаны подать
ежегодные декларации за прошлый год на протяжении 60 календарных дней
после начала работы системы.
Верховная Рада установила, что в декларациях о доходах указываются
данные не о месте регистрации и фактического проживания, а о
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зарегистрированном месте проживания, а также месте фактического
проживания или почтовый адрес, на который субъекту декларирования
Национальным агентством по предотвращению коррупции может быть
отправлена корреспонденция (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2016. –
15.03).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман у середу ввечері зустрівся
з президентом Світового конгресу українців (СКУ) Є. Чолієм.
В. Гройсман високо оцінив роль закордонного українства у нинішній
боротьбі України за незалежність та суверенний європейський вибір.
Голова парламенту висловив вдячність СКУ та особисто Є.Чолію за
системну роботу, спрямовану на просування інтересів України у світі.
Учасники зустрічі погодилися, що поширення правдивої інформації про події
в Україні має важливе значення у контексті протидії російській пропаганді.
В. Гройсман закликав Світовий конгрес українців до спільних зусиль,
спрямованих на звільнення політичних в’язнів, які утримуються в Росії.
Учасники зустрічі обговорили також шляхи виходу з політичної кризи,
яку переживає Україна. В. Гройсман підкреслив неприпустимість
дострокових парламентських виборів, які, на його думку, лише уповільнять
реформи і дестабілізують ситуацію в Україні (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.03).
***
Верховна Рада ухвалила за основу закон про спецконфіскацію.
Верховна Рада ухвалила за основу проект закону про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей
звернення в дохід держави грошових коштів, валютних цінностей, державних
облігацій України, казначейських зобов'язань України, дорогоцінних металів
та/або каміння, інших цінностей та доходів від них до ухвалення вироку
суду, передає кореспондент УНН.
Відповідно до законопроекту зверненню в дохід держави підлягають:
1) грошові кошти, валютні цінності, державні облігації України,
казначейські зобов’язання України, дорогоцінні метали, каміння, у тому
числі ті, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках
або інших фінансових установах;
2) доходи від грошових коштів, валютних цінностей, державних
облігацій України, казначейських зобов’язань України, дорогоцінних
металів, каміння.
Відповідно до законопроекту звернення в дохід держави грошових
коштів, валютних цінностей, державних облігацій України, казначейських
зобов’язань України, дорогоцінних металів, каміння та інших цінностей і
доходів від них до ухвалення вироку суду здійснюється за умов:
1) переховування підозрюваного у вчиненні вказаних злочинів від
органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності
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і оголошення його у розшук (державний, міждержавний або міжнародний) та
перебування у ньому терміном понад шість місяців;
2) закриття кримінального провадження у разі, якщо помер
підозрюваний, обвинувачений, чи стосовно кримінального правопорушення,
щодо якого не отримано згоди держави, яка видала особу (пункти 5 та 8
частини першої статті 284 цього Кодексу) (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 17.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Конвенції Міжнародної організації праці про мінімальні норми
соціального забезпечення № 102».
Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію Міжнародної
організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення № 102,
ухвалену на 35-й сесії Генеральної конференції Міжнародної організації
праці 28 червня 1952 р. у Женеві, яка набирає чинності для України через 12
місяців з дати реєстрації документа України про ратифікацію в генерального
директора Міжнародного бюро праці, з такою заявою:
«Відповідно до пункту b статті 2 Конвенції Україна бере на себе
зобов’язання за такими розділами Конвенції:
– розділ ІІ «Медичне обслуговування»;
– розділ ІІІ «Допомога у зв’язку з хворобою»;
– розділ ІV «Допомога по безробіттю»;
– розділ V «Допомога по старості»;
– розділ VI «Допомога у випадку трудового каліцтва або професійного
захворювання»;
– розділ VIІ «Родинна допомога»;
– розділ VIІІ «Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами»;
– розділ ІХ «Допомога по інвалідності»;
– розділ Х «Допомога у зв’язку з втратою годувальника».
Документ зареєстровано за № 0091 (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 16.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Угоди між Україною та Аргентинською Республікою про взаємну
адміністративну допомогу з питань запобігання, розслідування та
припинення митних правопорушень».
Верховна Рада України ратифікувала Угоду між Україною та
Аргентинською Республікою про взаємну адміністративну допомогу з питань
запобігання, розслідування та припинення митних правопорушень, вчинену
24 квітня 2012 р. у Буенос-Айресі, яка набирає чинності з дати отримання
останнього письмового повідомлення сторін про виконання ними
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання Угодою чинності.
Документ зареєстровано за № 0094 (Офіційний портал Верховної Ради
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України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 16.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо
процедури повідомлень».
Верховна Рада України ратифікувала Факультативний протокол до
Конвенції про права дитини щодо процедури повідомлень, підписаний 20
листопада 2014 р. у Нью-Йорку, який набирає чинності для України через
три місяці з дати здавання на зберігання ратифікаційної грамоти, з такою
заявою:
«Україна заявляє, що на період тимчасової окупації частини території
України – Автономної Республіки Крим і міста Севастополь – внаслідок
збройної агресії Російської Федерації та до повного відновлення
конституційного порядку й ефективного контролю України на цій окупованій
території, а також в окремих районах Донецької та Луганської областей
України застосування та/або виконання Україною зобов’язань за
Факультативним протоколом до Конвенції про права дитини щодо процедури
повідомлень стосовно зазначеної окупованої та не контрольованої
українською владою території України є обмеженим і не гарантується».
Документ зареєстровано за № 0095 (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 16.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Угоди між урядом України та урядом Федеративної Республіки
Німеччина про заснування Німецько-української промислово-торговельної
палати».
Верховна Рада України ратифікувала Угоду між урядом України та
урядом Федеративної Республіки Німеччина про заснування Німецькоукраїнської промислово-торговельної палати, вчинену 23 жовтня 2015 р. у
Берліні, що набирає чинності в день, у який уряд України повідомляє уряду
Федеративної
Республіки
Німеччина
про
виконання
всіх
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності
зазначеною Угодою.
Угода передбачає заснування двосторонньої Німецько-української
промислово-торговельної палати, метою діяльності якої є сприяння розвитку
торговельно-економічних відносин між підприємствами й організаціями
України та Федеративної Республіки Німеччина, а також захист інтересів
бізнесу обох держав і сприяння економічному обміну в обох напрямах.
Угода спрямована на посилення двосторонніх торговельних відносин,
формалізацію визнання України як важливого торгового партнера Німеччини
й розвиток перспективних напрямів двостороннього співробітництва між
Україною та Німеччиною.
Документ зареєстровано за № 0092 (Офіційний портал Верховної Ради
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України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 16.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Протоколу про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та
сталий розвиток Карпат».
Протокол про сталий транспорт до Рамкової конвенції про охорону та
сталий розвиток Карпат, учинений 26 вересня 2014 р. у м. Мікулов, набирає
чинності для України після передачі на зберігання депозитарію її
ратифікаційної грамоти та у терміни, передбачені ст. 24 цього Протоколу.
Ратифікація Протоколу створить належні умови для активізації
співробітництва країн Карпатського регіону, спрямованого на забезпечення
розвитку сталого вантажного й пасажирського транспорту та відповідної
транспортної інфраструктури в Карпатах, сприяння сталому розвитку
регіону.
Документ зареєстровано за № 0081 (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 16.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про приєднання
України до Угоди про державні закупівлі».
Закон передбачає приєднання України на умовах рішення Комітету з
державних закупівель Світової організації торгівлі GPA/133 від 16 листопада
2015 р., включаючи Додаток А і Додаток В до зазначеного рішення
(додаються), до Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. у
Марракеші, зі змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди
про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. у Женеві (додається),
яка набирає чинності для України на 30 день після здачі на зберігання
генеральному директору Світової організації торгівлі інструмента України
про приєднання.
Документ зареєстровано за № 0085 (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 16.03).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав
засуджених».
Законопроектом передбачається внести зміни до дев’яти статей
Кримінального кодексу України.
Проектом пропонується викласти в новій редакції ст. 76 «Обов’язки, які
покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з
випробуванням», змінити диспозиції ст. 389, 390, які розв’яжуть існуючі
проблеми в судовій практиці з розгляду питань про ухилення від відбування
покарання, не пов’язаного з позбавленням волі та ін.
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Законопроектом також пропонується внести зміни: до 54 статей
Кримінально-виконавчого кодексу України із застосуванням комплексного
підходу до законодавчого врегулювання нових правовідносин, пов’язаних з
пробацією, виконанням кримінальних покарань, продовженням гуманізації
кримінально-виконавчого законодавства України та усуненням наявних
розбіжностей між статтями Кримінально-виконавчого кодексу України; до
13 статей Кримінального процесуального кодексу України, у тому числі
доповнити КПК новою ст. 721 «Представник центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері пробації» та
фрагментарні зміни до десяти спеціальних законів України, пов’язаних зі
свободою пересування, соціальною допомогою, охороною дитинства,
волонтерською діяльністю й деякими іншими відносинами.
Документ зареєстровано за № 2490а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 16.03).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Рекомендації
парламентських слухань на тему: “Правове забезпечення реформи освіти
в Україні”».
Народні депутати схвалили Рекомендації парламентських слухань на
тему: «Правове забезпечення реформи освіти в Україні».
Згідно з Постановою, Кабінет Міністрів України до 1 вересня 2016 р. має
поінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій
парламентських слухань, схвалених цією Постановою.
Апарату Верховної Ради України спільно з Комітетом Верховної Ради
України з питань науки й освіти потрібно забезпечити в установленому
порядку видання збірника матеріалів за результатами парламентських
слухань на тему: «Правове забезпечення реформи освіти в Україні».
Відповідний документ зареєстровано за № 4033 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 16.03).
***
А. Парубій зазначає, що світове українство стало одним з
визначальних факторів формування Української держави.
За словами А. Парубія, «щодня покроково Україна намагається і фронту
допомагати, і реформи проводити». Про це заявив перший заступник Голови
Верховної Ради України А. Парубій у рамках зустрічі з представниками
Світового конгресу українців на чолі з його президентом Є. Чолієм.
Перший віце-спікер українського парламенту наголосив на тому, що
наша держава зробила дієві кроки на шляху реальної боротьби з корупцією.
Зокрема, зауважив він, «знищено корупційні схеми, які існували роками у
газовій сфері, Україна стала енергетично незалежною державою».
Також А. Парубій поінформував співрозмовників про те, що в Україні
«відбувається оприлюднення всіх державних закупівель, відкрито у
широкому доступі реєстри майна всіх посадовців, створено Антикорупційне
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бюро, функціонує Антикорупційна прокуратура, сформована нова поліція,
якій довіряє 80 % людей, ухвалено низку антикорупційних законів,
необхідних для лібералізації візового режиму з ЄС, зокрема щодо
електронного декларування». «І це дуже фундаментальні зміни», –
підкреслив він.
При цьому А. Парубій висловив сподівання, що «наступного пленарного
тижня парламент вийде на стабільну планову роботу», і спрогнозував сталий
розвиток країни без конфліктів і дочасних виборів.
У свою чергу Є. Чолій зауважив: «Владі, яка взяла на себе
відповідальність, треба дати шанс виконати свої обіцянки. Але для цього
потрібен час». За його словами, світове українство й надалі готове надавати
дієву підтримку Україні в широкому спектрі питань, зокрема щодо
законотворення.
Співрозмовники були одностайні у визнанні ефективності співпраці,
зокрема над законом України про зовнішню трудову міграцію, і підтвердили
наміри наповнити в подальшому реалізацію цього закону реальними
кроками.
Торкаючись зовнішньополітичної складової українського сьогодення,
сторони підтвердили необхідність співпраці у напрямі популяризації
Української держави у світі та були єдині впозиції того, що Україна має бути
зрозумілою, аби стати рівноправним партнером серед розвинутих країн
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 16.03).
***
Народні депутати С. Лещенко й О. Сотник провели зустріч із
президентом парламенту Швейцарії К. Марквальдер, яка одночасно є
головою групи дружби з Верховною Радою України.
«Україна протягом останнього року ухвалила потужний пакет
антикорупційного законодавства, і тепер справа за його імплементацією», –
зазначив С. Лещенко.
Він нагадав, що Верховна Рада своїм законом заснувала Національне
антикорупційне бюро й ухвалила закон про фінансування партій з
державного бюджету, що має привести до зменшення концентрації грошей у
політиці.
У свою чергу К. Марквальдер погодилася з важливістю цього питання,
зазначивши, що її видатки на виборчу кампанію в одному з округів
Швейцарії становили 30 тис. швейцарських франків.
С. Лещенко подякував швейцарській стороні за розслідування
корупційних справ проти українських високопосадовців, зокрема,
відзначивши гарну кооперацію між прокуратурою Швейцарії та
Національним антикорупційним бюро України в розслідуванні справи
Мартиненка. За словами С. Лещенка, принципова позиція прокуратури
Швейцарії дала можливість не приховати корупційні оборудки, а, навпаки,
сприяла очищенню української політики.
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«Український парламент має відповідати викликам часу. Ми будемо
вдячні за допомогу Швейцарії в реформуванні Верховної Ради України», –
зазначила О. Сотник.
К. Марквальдер цікавилася питанням мовного розмаїття України та
самоврядування. Депутати Верховної Ради наголосили на важливості
продовження санкцій проти Росії та оточення екс-президента В. Януковича.
Присутній на зустрічі депутат М. Боймле зазначив, що особисто
зіштовхнувся з проявами російської пропаганди. Так, мати його дружини
живе в ДніпроП.вській області та навіть перебувала під впливом російської
пропаганди. «Зараз ситуація виправилася», – сказав він.
Народні депутати запросили К. Марквальдер відвідати Україну протягом
2016 р., коли вона обіймає посаду президента парламенту Швейцарії.
Візит народних депутатів до Швейцарії відбувся на запрошення
керівника Українського товариства у Швейцарії А. Лушницького, до
делегації також увійшли К. Горчинська (Громадське телебачення), Н.
Попович (Український кризовий медіа-центр) та О. Гарань (Фонд
«Демократичні ініціативи») (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 16.03).
***
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності
вирішив внести на розгляд Верховної Ради обидва законопроекти щодо
реструктуризації валютних кредитів.
Комітет на своєму засіданні 15 березня розглянув законопроект про
реструктуризацію зобов’язань громадян України за кредитами в іноземній
валюті, що отримані на придбання єдиного житла (іпотечні кредити) № 4004
та альтернативний законопроект про реструктуризацію зобов’язань громадян
України за споживчими кредитами в іноземній валюті № 4004-1.
Як заявив голова комітету С. Рибалка, не перший рік валютні
позичальники залишаються без підтримки держави й нарешті треба ухвалити
компромісний закон, який би не лише був підписаний Президентом, а й
виконаний на практиці. «Моя особиста позиція – треба припиняти це ходіння
по колу. Один законопроект не влаштовує позичальників, інший – Кабмін,
НБУ та банки. Зрозуміло, що нам треба знайти компромісне рішення, точки
порозуміння. На базі одного із законопроектів до другого читання ми маємо
напрацювати такий закон, який запрацює, буде виконаний та буде саме тим
компромісом, на який чекають усі сторони не перший рік», – сказав
С. Рибалка.
За його словами, метою законопроекту насамперед має бути «досягнення
конкретного результату: покращення становища валютних позичальників, які
мають в іпотеці одне житло. Вони не мають втратити дах над головою.
С. Рибалка нагадав, що в комітеті було проведено два засідання робочої
групи, під час яких обговорювалися законопроекти, і був акумульований
масив зауважень та пропозицій позичальників, їхніх об’єднань, інших
експертних і громадських інституцій.
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«Низка пропозицій є досить обґрунтовані та можливі для врахування при
доопрацюванні одного із законопроектів до другого читання. Їх цілком
реально узгодити з НБУ, Мінфіном та банківським сектором при
доопрацюванні одного з документів», – додав голова комітету.
С. Рибалка наголосив, що «усі сторони мають дійти згоди, щоб, з одного
боку, покращити умови законопроекту для людей, а з іншого – щоб вони не
призвели до жорсткого та безрезультатного конфлікту із МВФ, НБУ та
банківським сектором. Що знову у кращому випадку закінчиться вето
Президента та втратою ще одного року. Адже з кожним місяцем ситуація
позичальників погіршується. Ростуть також і збитки банків. Парламент, уряд
та НБУ зобов’язані дійти згоди та допомогти людям, – додав С. Рибалка
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 16.03).
***
У Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему:
«30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи».
Заступник Голови Верховної Ради України О. Сироїд, відкриваючи
слухання, звернулася до тих учасників, які брали участь у парламентських
слуханнях, присвячених цій тематиці, минулого року. Вона нагадала, що це
було одне з кращих обговорень у сесійній залі.
О. Сироїд зазначила, що перед цими слуханнями вона поцікавилася, що
було зроблено з того часу. «Якщо чесно – це жах, це сором! Тому що за рік
фактично жодного рішення не прийнято і навіть не ініційовано. Тобто
жодний пласт з тих проблем, які є, не зачеплені. Минулого року ми багато
обговорювали важливих речей, інфраструктурні проблеми, обговорювали
проблеми самого об’єкту “Укриття” і його фінансування, ефективного
управління коштами. І немає пропозицій стосовно цього.
Так само, як обговорювалася проблема зберігання і переробки відходів.
Також немає рішень стосовно цього.
Багато обговорювалося про зону відчуження. Про те, що потрібно
приймати рішення, змінювати статус, можливо, частини цієї зони
відчуження. Заводити управління землями зони відчуження. І знову ж таки
жодного рішення».
Під час парламентських слухань заступник міністра екології та
природних ресурсів Г. Вронська наголосила: «Чорнобильська трагедія не має
аналогів за масштабами забруднення екологічної сфери та негативного
впливу на здоров’я та психіку людей. 2016 р. Президент України оголосив
роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС та її жертв».
Голова Комітету з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи М. Томенко зазначив, що з
30 пунктів, запропонованих комітетом уряду до виконання, виконано лише
чотири. За ст. 1 Конституції, Україна – соціальна держава, тобто апріорі
рівень життя людей у країні не може ставати нижчим у тій чи іншій сфері.
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«Наше завдання – вимагати завтра розглянути законопроект щодо виконання
відповідних вимог щодо учасників ліквідації наслідків катастрофи», –
підкреслив він (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 16.03).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко зустрівся з представниками комісії з
обрання членів Національної агенції з питань протидії корупції. Глава
держави закликав їх проголосувати і призначити двох членів НАЗК, оскільки
це залишається останньою невиконаною вимогою для запровадження
Європейським Союзом безвізового режиму.
Звертаючись до присутніх, Президент підкреслив: «Я вам не називаю
жодного прізвища, я не знаю, хто і за ким стоїть. Впевнений в тому, що
представник, якого я призначив, займає абсолютно проукраїнську позицію,
так як і кожен з вас. На сьогодні проукраїнська позиція полягає в тому, щоб у
нас до ранку було (обрано) два члени НАЗК, щоб я в Брюссель полетів з
вашим протоколом. Озбройте Президента для захисту інтересів України».
Глава держави нагадав, що Україна сім років іде до запровадження
безвізового режиму Європейським Союзом. І нині Українська держава в
безвізовому питанні має підтримку Європейської комісії. «Вони нам
довіряють. І принципова позиція – не підірвати цю довіру», – зазначив
П. Порошенко.
Президент наголосив на неприпустимості сценарію, коли члени комісії
не домовилися з приводу кандидатур і в результаті буде оголошено новий
конкурс. «Друзі, в мене прохання: об’єднайтесь навколо України та оберіть
двох (членів НАЗК). Не дайте зараз емоціям зірвати конкурс. Це
неприйнятно», – зазначив глава держави.
Присутній на зустрічі голова представництва Європейського Союзу в
Україні Я. Томбінський відзначив зусилля Президента у процесі
запровадження ЄС безвізового режиму. Він наголосив, що законодавчі зміни
та запровадження нових інституцій важливе для відновлення довіри
громадян України до державних службовців і влади в цілому. Посол
підкреслив, що ці заходи без роботи НАЗК не працюватимуть, тому до
агенції мають бути обрані професійні та відповідальні люди (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 16.03).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з міністром закордонних
справ Литовської Республіки K. Лінкявічусом, яка була присвячена
проблематиці врегулювання ситуації на Донбасі, а також питанням
взаємодії України з Європейським Союзом.
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Президент висловив вдячність за послідовну позицію Литви стосовно
підтримки територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України та
необхідності продовження дії санкцій ЄС проти Російської Федерації до
повного виконання нею мінських домовленостей.
Співрозмовники наголосили на тому, що ключовим елементом для
політичного врегулювання ситуації на Донбасі є безпека, у тому числі
виведення російських військ, зброї і військової техніки. Це може створити
передумови для подальшого політичного врегулювання ситуації та відкрити
можливість для проведення виборів на цих територіях.
П. Порошенко високо оцінив зусилля литовської сторони на підтримку
звільнення української льотчиці Н. Савченко. Сторони скоординували
підготовку санкційного «списку Савченко».
Президент також повідомив, що українська сторона домагається
невідкладного надання доступу до Н. Савченко українських і німецьких
лікарів та фахівців Червоного Хреста.
Глава держави поінформував про ухвалення запропонованих ним
Верховній Раді України законодавчих змін стосовно електронного
декларування у відповідності до стандартів ЄС, що є, зокрема, важливим
кроком до запровадження Євросоюзом безвізового режиму поїздок для
громадян України. «Це надзвичайно важливо, що навіть в умовах політичної
кризи парламент знайшов в собі сили ухвалити це вагоме рішення», – сказав
П. Порошенко.
Міністр закордонних справ Литви високо оцінив ухвалення закону
стосовно електронного декларування й зазначив, що це голосування
відкриває можливості для запровадження безвізового режиму для українців.
П. Порошенко також подякував Л. Лінкявічусу за його активну
особисту участь у процесі мирного врегулювання ситуації на Донбасі
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 15.03).
***
П. Порошенко провів зустріч з адвокатами Н. Савченко І. Новіковим,
М. Полозовим, М. Фейгіним.
Президент подякував адвокатам Н. Савченко «за самовіддану та щиру
роботу». «Ви робите все можливе, щоб не просто у суді довести
невинуватість Надії. Я думаю, що це неможливо зробити, оскільки суду
немає. Ви знаходитесь у дуже складній ситуації. Але вашими, нашими
спільними зусиллями ми довели світу абсолютну безпідставність всіх
звинувачень, які Росія висунула проти Н. Савченко», – сказав П. Порошенко.
Глава держави повідомив, що нині проводить активні консультації щодо
запровадження санкційного «списку Савченко». «Весь світ знає про “список
Магнітського”. Абсолютно справедливо, якщо з’явиться “список Савченко”.
Неможна безкарно знущатися над людиною, над героєм, над депутатом, над
правосуддям», – наголосив П. Порошенко.
Президент зазначив, що цю ідею повністю підтримують міжнародні
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союзники України. «Ця тема внесена у порядок денний ЄС. Я думаю, що і в
Україні, і в світі вона отримає швидке продовження», – підкреслив П.
Порошенко.
Президент також наголосив на завершенні консультацій з Німеччиною і
згоді лікарів клініки «Шаріте» здійснити візит до Росії, щоб здійснити
медичний огляд Н. Савченко.
Глава держави підкреслив, що Україна підключила Міжнародний
комітет Червоного Хреста – до медичного захисту Н. Савченко готові
долучитися фахівці цієї організації.
Президент ще раз наголосив, що готовий використати всі свої
конституційні повноваження для того, щоб забезпечити повернення Н.
Савченко додому.
«Я готовий зробити все для того, щоб повернути Надію в Україну
живою і здоровою. Ми її дуже чекаємо. Це сьогодні стало надзвичайно
важливою справою для кожного українця», – підкреслив П. Порошенко
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 15.03).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з делегацією Світового
конгресу українців на чолі з його президентом Є. Чолієм.
Глава держави відзначив активну діяльність конгресу, який об’єднує
понад 300 українських організацій у 33 країнах світу, у справі залучення
міжнародної підтримки нашої держави, поширення правдивої інформації про
події в Україні та об’єднання зусиль усіх українців з метою протидії
російській пропаганді. Окремо П. Порошенко звернув увагу на важливу
ініціативу Світового конгресу українців «Захист патріотів», яка врятувала
життя багатьох українських бійців.
Президент наголосив на першочерговості звільнення Н. Савченко і всіх
українських в’язнів з російських в’язниць.
П. Порошенко також звернув увагу співрозмовників на систематичні
порушення прав людини в окупованому Криму й масштабну мілітаризацію
регіону. У цьому контексті глава держави заручився підтримкою Світового
конгресу українців ініціативи щодо започаткування міжнародного механізму
з деокупації Кримського півострова у форматі «Женева плюс».
Співрозмовники також обговорили питання популяризації позиції
України під час референдуму в Голландії.
П. Порошенко запросив представників СКУ взяти участь у відзначенні
25-ї річниці проголошення незалежності України, а також приєднатися до
меморіальних заходів із вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру у зв’язку з
75-ми роковинами цієї трагедії.
У зустрічі з главою держави разом з президентом Світового конгресу
українців Є. Чолієм узяли участь генеральний секретар Світового конгресу
українців С. Романів і президент Конгресу українців Канади П. Ґрод
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
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(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 15.03).
***
Президент П. Порошенко підписав указ, яким увів у дію рішення Ради
національної безпеки та оборони України від 27 січня «Про Стратегію
кібербезпеки України».
У документі наголошується, що разом з перевагами сучасного
цифрового світу та розвитком інформаційних технологій нині активно
поширюються випадки незаконного збирання, зберігання, використання,
знищення, поширення персональних даних, незаконних фінансових операцій,
крадіжок і шахрайства у мережі Інтернет. Сучасні інформаційнокомунікаційні технології можуть використовуватися для здійснення
терористичних актів, зокрема шляхом порушення штатних режимів роботи
автоматизованих систем керування технологічними процесами на об’єктах
інфраструктури. Більшого поширення набуває політично вмотивована
діяльність у кіберпросторі у вигляді атак на урядові та приватні веб-сайти в
мережі Інтернет.
У концепції зазначається: «Економічна, науково-технічна, інформаційна
сфера, сфера державного управління, оборонно-промисловий і транспортний
комплекси, інфраструктура електронних комунікацій, сектор безпеки та
оборони України стають усе більш уразливими для розвідувально-підривної
діяльності іноземних спецслужб у кіберпросторі. Цьому сприяє широка,
подекуди домінуюча, присутність в інформаційній інфраструктурі України
організацій, груп, осіб, які прямо чи опосередковано пов’язані з Російською
Федерацією».
Метою Стратегії кібербезпеки України є створення умов для безпечного
функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи,
суспільства й держави.
Основу національної системи кібербезпеки становитимуть Міністерство
оборони України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту
інформації України, Служба безпеки України, Національна поліція України,
Національний банк України, розвідувальні органи.
Стратегія передбачає комплекс заходів, пріоритетів і напрямів
забезпечення кібербезпеки України, зокрема створення й оперативну
адаптацію державної політики, спрямованої на розвиток кіберпростору та
досягнення сумісності з відповідними стандартами ЄС і НАТО; формування
конкурентного середовища у сфері електронних комунікацій, надання послуг
із захисту інформації та кіберзахисту; залучення експертного потенціалу
наукових установ, професійних і громадських об’єднань до підготовки
проектів концептуальних документів у цій сфері; підвищення цифрової
грамотності громадян і культури безпекового поводження в кіберпросторі;
розвиток міжнародного співробітництва та підтримку міжнародних ініціатив
у сфері кібербезпеки, у тому числі поглиблення співпраці України з ЄС і
НАТО.
Крім того, РНБО доручила Кабінету Міністрів разом із СБУ, Службою
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зовнішньої розвідки та за участі Національного інституту стратегічних
досліджень затвердити у двомісячний термін план заходів на 2016 р. з
реалізації Стратегії кібербезпеки України та надалі розробляти й
затверджувати такі плани щороку та інформувати про стан реалізації.
Також рада вирішила утворити Національний координаційний центр
кібербезпеки як робочий орган РНБО (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 16.03).
***
15 березня Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з делегацією
Світового конгресу українців на чолі з його президентом Є. Чолієм.
Глава уряду висловив вдячність СКУ за зусилля, які сьогодні
здійснюються на підтримку України, гуманітарні акції допомоги, дуже
активну діяльність Світового конгресу українців у протидії російській
пропаганді та поширення правди про Україну та зміни, які відбуваються в
державі.
Прем’єр-міністр України висловив відданість тісній співпраці зі
Світовим конгресом українців і обговорив з делегацією СКУ конкретні плани
співробітництва на найближчу перспективу. Зокрема, ішлося про взаємодію в
гуманітарній площині, координацію спільних зусиль на світовій арені для
роз’яснення світові, що відбувається в Україні.
Президент Світового конгресу українців підтримав реформаторські
зусилля уряду України та запевнив у тому, що СКУ й надалі продовжуватиме
активно дбати про допомогу Україні в складні часи випробувань, які ми
разом переживаємо (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
15.03).
***
15 березня Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з міністром
закордонних справ Литви Л. Лінкявічусом.
А. Яценюк висловив вдячність за чітку й послідовну позицію Литви
щодо агресії Росії та захисту територіальної цілісності й незалежності
України: «Ваша позиція щодо незаконної анексії Криму, російського
вторгнення в Донецьк і Луганськ, необхідності звільнення Н. Савченко дуже
сильна та заслуговує найвищої поваги. Очікуємо, що всі члени ЄС матимуть
таку саму позицію. Ми переконані, що ЄС має продовжити санкції проти
Росії. Жодна взаємодія не може здійснюватися за рахунок поступок – ні щодо
цінностей, ні щодо принципів».
Під час зустрічі А. Яценюк і Л. Лінкявічус обговорили подальший
розвиток стратегічного співробітництва між Україною й Литвою.
Глава українського уряду висловив вдячність литовському уряду за
значну фінансову й гуманітарну підтримку України та наголосив на
важливості продовження співпраці двох країн у питанні залучення інвестицій
з Литви і ЄС до України (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016.
– 15.03).
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***
Уряд України передбачив 1 млрд грн на пряму фінансову допомогу
об’єднаним територіальним громадам. «Таким чином, ті, які прийняли
добровільне рішення об’єднатися та створити більш спроможну та сильнішу
територіальну громаду, отримають допомогу з бюджету», – підкреслив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 16 березня.
«Ці кошти повинні йти на те, щоби добровільні об’єднання
територіальних громад стали спроможні, стали сильніші й, основне, щоби
люди, які живуть у таких об’єднаних територіальних громадах, отримували
кращі послуги: кращу освіту, медицину, інфраструктуру», – підкреслив глава
уряду.
А. Яценюк зазначив, що після ухвалення законодавства про добровільні
об’єднання громад було об’єднано 159 територіальних громад. «Держава
чітко заявила, що добровільне об’єднання ми будемо стимулювати тільки
економічними, а не адміністративними чинниками», – нагадав він.
Водночас А. Яценюк наголосив, що перший етап об’єднання
територіальних громад уже позаду й нині призупинився на 10 % від
запланованого показника.
Глава уряду звернувся до віце-прем’єр-міністра, міністра регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г.
Зубка знайти шлях, як продовжити процес добровільного об’єднання громад:
«Основне – треба послухати людей, чому зупинився процес».
А. Яценюк зазначив, що надходили пропозиції щодо адміністративного
об’єднання територіальних громад: «Думаю, що в нас уже є не найкращий
досвід 2005 р., тому ми його повторювати не будемо. Але зараз треба
перезапустити механізм добровільного об’єднання територіальних громад,
щоб люди самостійно визначалися, де в них адміністративний центр, яка у
них мережа шкіл і лікарень, і що вони самі господарі на своїй території, у
тому числі й по фінансовому ресурсу, який виділяємо ми і збирають вони.
Треба знайти спільне рішення, для того щоб цей процес продовжився.
Тому що це є частина децентралізації – ми передаємо ресурс, але ми й
передаємо повноваження. І треба, щоб ті, які вирішили мати об’єднану
територіальну громаду, отримали гроші й відповідальність перед людьми, які
вирішили об’єднатися» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
16.03).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до парламенту
невідкладно повернутися до голосування за законопроект щодо
конфіскації 1,5 млрд дол. колишнього режиму. Неголосування за цей закон
– «це покривання злочинів колишнього режиму», підкреслив він на засіданні
уряду в середу, 16 березня.
А. Яценюк нагадав, що 15 березня парламент України не проголосував
за закон, який дає можливість українській правоохоронній системі провести
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конфіскацію 1 млрд 520 млн дол. США колишнього режиму. Ці кошти,
підкреслив він, заарештовані урядовим органом – Державною службою
фінансового моніторингу України – ще у 2014 р. Власниками цих коштів є 42
компанії-нерезиденти, зареєстровані на Кіпрі, Сейшелах, Панамі, у Великій
Британії, Белізі: «Власники цих компаній напряму пов’язані з В. Януковичем
та його найближчим оточенням».
Глава уряду продемонстрував матеріали, у яких описано схеми, за якими
виводилися кошти, і зазначено, що «оточення В. Януковича і сам він
безпосередньо є прямими або опосередкованими власниками цих компанійнерезидентів, за якими було розпочато розслідування».
Відповідно до закону України про Державний бюджет, підкреслив А.
Яценюк, частина з цих коштів має бути відправлена на Міністерство оборони
для виконання державного оборонного замовлення, інша частина – на
соціально-економічний розвиток держави.
Він звернувся до всіх політичних партій демократичної коаліції:
«Чому... не був підтриманий закон? Хто стоїть з демократичних партій за
тим, щоби захистити оточення В. Януковича і не дати можливості
конфіскувати вкрадені у народу України кошти? Треба подивитися...
результати голосування і дати відповідь на це запитання.
Це була і є ключова вимога Майдану та українського народу –
відновлення справедливості. Це 1,5 млрд дол., що за сумою може
зрівнюватися з обсягом допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки.
Так хто ж нам буде допомагати, якщо кошти, які ми арештували, протягом
року не конфісковані та не завершено розслідування.
Це вже не політика, це – покривання злочинів колишнього режиму».
Прем’єр-міністр України звернувся до членів парламенту з тим, щоб
невідкладно повернутися до голосування за відповідний закон, «дати
процесуальну можливість українській правоохоронній системі провести
процедуру конфіскації та стягнути в дохід Української держави вкрадені в
українського народу гроші».
Глава уряду передав відповідні матеріали міністру внутрішніх справ
України А. Авакову і звернувся до міністра внутрішніх справ «зв’язатися з
західними партнерами з тим, щоб правоохоронні органи іноземних держав
допомогли в розкритті остаточних власників цих компаній, не дали
можливості зараз переписати власників компаній за кордоном»: «Як я
розумію, про це зараз йде розмова. Очікують або на зміну уряду, або на зміну
політики та позиції. А потім скажуть, що не вийшло конфіскувати (ці кошти).
Треба невідкладно прийняти закон і щоби органи прокуратури
завершили розслідування та відповідно до закону конфіскували ці кошти.
Щоб наші західні партнери допомогли українській правоохоронній системі та
українському народу в питанні як конфіскації коштів, так і неможливості
переведення права власності на ці 42 компанії-нерезиденти на когось іншого,
хто потім через судову систему України “відіб’є” ці гроші і поділить – тільки
не в державному бюджеті, а між іншими корумпованими чиновниками»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 16.03).
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***
15 березня на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки
відбулася зустріч міністра оборони України, генерала армії України С.
Полторака й міністра національної оборони Канади Харджит Сінгх
Сейджжана.
У брифінговій залі військового містечка «Центральне» відбулися
переговори делегацій Міністерства оборони України та Міністерства
національної оборони Канади.
«Ситуація навколо України не є простою, і весь світ не має жодних
сумнівів стосовно присутності російських військ на Сході України. У цей час
для нас дуже важлива міжнародна підтримка. Я хочу щиро подякувати уряду
Канади, Надзвичайному і Повноважному Послу Канади в Україні пану Р.
Ващуку, оборонному відомству Канади, громадськості дружньої нам країни
за розуміння та підтримку України з перших днів від початку збройної
агресії», – наголосив під час зустрічі міністр оборони України, генерал армії
України С. Полторак.
Під час зустрічі почесним гостям була доведена інформація про
спроможності Міжнародного центру миротворчості та безпеки, шляхи їх
нарощування. Присутні в залі були також ознайомлені з планом спільної
підготовки підрозділів.
«Я вдячний за детальну розповідь про події, які відбуваються в Україні.
І я особливо задоволений почути про реформування українського оборонного
відомства. Упевнений, що такі динамічні реформи зроблять ЗС України ще
більш професійними та міцними», – підкреслив, звертаючись до української
делегації, міністр національної оборони Канади.
Перебуваючи на полігоні, керівники оборонних відомств обох держав
обговорили перебіг реалізації існуючих програм військового співробітництва
України та Канади. Також визначили перспективні напрями партнерства у
військовій сфері.
Глави оборонних відомств країн також ознайомилися з навчальнотренувальною базою центру, відвідали комплекс лазерної імітації бойових
дій і заняття на декількох навчальних ділянках центру за участі канадських
інструкторів. Зокрема, спостерігали за практичними виконаннями стрільб
українськими та канадськими військовослужбовцями.
Канадські інструктори продемонстрували бездоганне виконання вправ зі
стрілецької зброї та провели показове заняття з надання першої медичної
допомоги в бойових умовах (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 15.03).
***
«Міністерство інформаційної політики України другий рік поспіль
реалізує комплексну програму інформаційної реінтеграції Криму, яка має
на меті чітке формування в світовому порядку денному розуміння того,
що Крим – це Україна. Програма містить у собі соціальні інформаційні
проекти, підтримку кримських ЗМІ, підтримку переселенців тощо», –
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розповів заступник міністра інформаційної політики України А. Біденко під
час круглого столу 16 березня 2016 р. «Другий рік “псевдовесни”», що був
організований Інститутом ім. Горшеніна і проектом Free Crimea.
Заступник міністра також зазначив, що МІП запропонувало визначити
26 лютого як день опору російській окупації. «Ми подали відповідну
ініціативу в Адміністрацію Президента. Я сподіваюся, наступного року цю
дату буде визначено», – додав А. Біденко.
Таким чином, МІП продовжує роботу над офіційним визнанням 26
лютого днем кримського спротиву та його введення до офіційного календаря
заходів України.
Цю ініціативу відомства було підтримано всіма кримськими активістами
й журналістами. За кілька місяців до 26 лютого МІП було проведено ряд
зустрічей з кримськими активістами, журналістами і правозахисниками.
Саме в цей день було проведено головні заходи з Криму – Міжнародний
форум, телемарафони, флешмоби, навчальні заходи у ВНЗ та класах тощо.
Крім того, затверджений план МІП на 2016 р. містить один з ключових
напрямів – інформаційну реінтеграцію тимчасово непідконтрольних
територій України (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
16.03).

ПОЛІТИКА
Послы «большой семерки» в Украине призвали Россию
незамедлительно освободить украинку Н. Савченко. Заявление дипломатов
обнародовано
на
сайте
Посольства
Японии
в
Украине
(http://korrespondent.net/ukraine/3647081-posly-bolshoi-semerky-trebuuitnemedlenno-osvobodyt-savchenko).
Послы, по их словам, серьезно обеспокоены состоянием здоровья
Н. Савченко и призывают российские власти немедленно ее освободить.
Кроме того, от России требуют выполнения обязательств Комплекса мер по
имплементации минских соглашений, касаемо освобождения всех
заложников и незаконно удерживаемых лиц.
В «большую семерку» входят США, Япония, Германия,
Великобритания,
Франция,
Италия,
Канада
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 16.03).
***
В. Нуланд призвала власти Украины объединиться ради программы
реформ.
Президент Украины, Премьер-министр страны и Верховная Рада
должны объединиться ради правительственной программы реформ.
Украинцы так тяжело работали и так много сделали, поэтому их лидеры
должны оставаться едиными и придерживаться выбранного курса. Об этом
31

заявила в своем выступлении перед комитетом по иностранным делам сената
на специальном заседании «Украинские реформы: два года после Майдана и
российского вторжения» помощник госсекретаря США по делам Европы и
Евразии В. Нуланд.
Она уверена, что проведенные реформы сейчас ударят по карманам тех,
кто нечестно заработал свое состояние, и отрезают пути коррупции.
В. Нуланд также подчеркнула, что за шесть месяцев Украина ощутимо
стабилизировала свою валюту и восстанавливала собственные резервы.
Чувствуется определенный экономический рост, страна прошла свою первую
зиму без российского газа, приняла бюджет, согласованный с требованиями
МВФ, и назначила новое правление НАК «Нефтегаз», напомнила помощник
госекретаря США.
Однако, по ее мнению, прежде всего Президент П. Порошенко, Премьерминистр А. Яценюк и Верховная Рада должны объединиться, чтобы
продолжить программу реформ, которая воплощает требования Майдана
(УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2016. – 16.03).
***
В. Нуланд рассказала о военной помощи США Украине.
Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки в 2016 г. планируют
организовать обучение украинских пограничников. Об этом заявила
помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии В. Нуланд,
сообщили в пресс-службе Комитета по международным отношениям сената
США
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3646943-nuland-rasskazala-ovoennoi-pomoschy-ssha-ukrayne).
Как отметила В. Нуланд, в минувшем году США предоставили Украине
военную помощь на сумму более 226 млн дол., а также подготовили около
1200 солдат и 750 нацгвардейцев. «130 бронеавтомобилей HMMWV,
150 термоочков и 585 приборов ночного видения, более 300 защищенных
радиоприемников, пять роботов по обезвреживанию взрывоопасных
предметов, 20 минометных радаров и более 100 бронированных гражданских
внедорожников», – уточнила она.
По словам помощника госсекретаря, в текущем году США продолжат
активную поддержку Украины. «В 2016 г. мы планируем обучить и
оснастить больше украинских пограничников, военную и береговую охрану,
чтобы помочь Украине защитить свои границы и предотвратить нападения на
них в будущем, а также реагировать на незаконную контрабанду», – заявила
В. Нуланд (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 16.03).
***
США: МВФ пока не может кредитовать Украину.
Международный валютный фонд, наряду с правительством США, не
может обеспечить дополнительную финансовую помощь Украине из-за
политической нестабильности в стране. Об этом заявила помощник
госсекретаря США В. Нуланд на заседании Комитета сената США по
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международным
отношениям,
сообщает
Sputnik
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3646458-ssha-mvf-poka-ne-mozhetkredytovat-ukraynu).
«МВФ, как и правительство США, не имеет выбора прямо сейчас, до
тех пор пока мы не уверены в том, кто будет нашим партнером на другой
стороне стола», – сказала В. Нуланд.
Кроме того, по мнению Вашингтона, украинские власти должны решить
в текущем году проблемы, связанные с коррупцией и теневой политикой.
«Мы по-прежнему считаем, что 2016 г. может и должен быть годом, когда
Украина покончит с порочным союзом грязных денег и грязной политикой»,
– сказала В. Нуланд (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
15.03).
***
США снова потребовали от РФ вернуть Крым Украине.
Соединенные Штаты Америки не признают силовой передел границ в
XXI в. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента ко
второй годовщине аннексии Крыма Россией. В Госдепе заверили, что
санкции против России из-за Крыма будут действовать, пока будет
продолжаться оккупация, и опять призвали РФ вернуть Украине полуостров.
«Мы не примем перекраивание границ силой в XXI в. Санкции, связанные с
Крымом, останутся в силе, пока продолжается оккупация. Мы вновь
призываем Россию прекратить ее и вернуть Крым Украине», – заявил
официальный
представитель
госдепа
Д.
Кирби
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3646952-ssha-snova-potrebovaly-ot-rfvernut-krym-ukrayne).
США подтвердили, что не признают псевдореферендум 16 марта 2014 г.
«Мы по-прежнему обеспокоены ситуацией в Крыму, где власти подавляют
инакомыслие, а этнические и религиозные меньшинства сталкиваются с
серьезными и продолжающимися репрессиями, особенно крымские татары и
этнические украинцы», – отметил представитель Госдепа.
Как ранее сообщалось, Госдепартамент США продолжит изучать, какие
еще санкции можно ввести против России из-за аннексии Крыма
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 16.03).
***
Россия не видит причин для новых встреч по газу.
Предмета для нового раунда трехсторонних переговоров России,
Украины и Еврокомиссии по газу пока нет, заявил РИА «Новости» постпред
РФ при ЕС В. Чижов. Он отрицательно ответил на вопрос, определена ли уже
дата переговоров по газу. «Нет не только даты, но и по большому счету
предмета
для
таких
переговоров»,
–
сказал
В.
Чижов
(http://korrespondent.net/business/economics/3647175-rossyia-ne-vydyt-prychyndlia-novykh-vstrech-po-hazu).
Ранее глава Минэнерго В. Демчишин заявлял, что встреча
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Еврокомиссии, России и Украины по газу состоится до конца марта. По его
словам, на встрече будет обсуждаться весь пакет газовых вопросов, в том
числе транзита российского газа и его закупки Украиной.
В конце января глава Минэнерго РФ заявлял, что Москва не видит
необходимости в дополнительной трехсторонней встрече с Украиной и ЕС
по газовому вопросу (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
16.03).
***
В списках пропавших без вести значится 693 жителя Украины. Об
этом заявила представитель Украины в политической подгруппе
трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на
Донбассе, народный депутат из фракции «Блок П. Порошенко» И. Геращенко
на пленарном заседании Верховной Рады Украины в среду в Киеве.
Она отметила, что в настоящее время проводится большая работа, чтобы
«начать настоящий поиск пропавших без вести». По словам И. Геращенко,
Украина добивается допуска представителей Международного комитета
Красного Креста на оккупированные территории (Четверта Влада
(http://4vlada.net). – 2016. – 16.03).
***
Ю. Тимошенко опередила по рейтингу П. Порошенко – опрос.
Если бы выборы Президента проходили в марте, то 10,9 % украинцев
проголосовали бы за лидера ВО «Батьківщина» Ю. Тимошенко и 9,3 % – за
действующего главу государства П. Порошенко. Об этом свидетельствуют
данные опроса, проведенного Киевским международным институтом
социологии
(КМИС),
передает
УНИАН
(http://korrespondent.net/ukraine/3647111-tymoshenko-operedyla-po-reitynhuporoshenko-opros).
По данным исследования, 6,3 % респондентов на выборах проголосовали
бы за лидера Радикальной партии О. Ляшко; 5,4 % – за лидера «Самопомочі»
А. Садового; 5 % – за председателя партии «Гражданская позиция»
А. Гриценко, 4,9 % – за председателя партии «Оппозиционный блок»
Ю. Бойко, 2,1 % – за лидера ВО «Свобода» О. Тягныбока, 2 % – за лидера
партии «Национальное движение Дмитрия Яроша» Д. Яроша.
При этом лишь 1,8 % – за бывшего министра социальной политики
С. Тигипко, 1,0 % – за экс-председателя КПУ П. Симоненко, 0,7 % – за
бывшего лидера партии «УКРОП» Г. Корбана, 0,6 % – за лидера
Антикоррупционного движения В. Наливайченко.
Других кандидатов в целом поддержали бы 2,1 % опрошенных.
Опрос проведен КМИС с 23 февраля по 8 марта 2016 г. Были опрошены
2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов
Украины (кроме Крыма).
Ранее сообщалось, что рейтинг доверия граждан Украины к
П. Порошенко с момента инаугурации упал более чем вдвое
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(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 16.03).
***
Апелляционный суд Киева оставил решение Днепровского районного
суда Киева о продлении члену Политсовета партии «УКРОП» Г. Корбану
срока содержания под стражей до 15 апреля. Об этом сообщает пресссекретарь партии Е. Кравчук.
«В соответствии с решением, которое на заседании 15 марта объявил
судья-докладчик В. Глиняный, постановление судьи Днепровского
районного суда Киева Н. Чауса оставлено без изменений, жалобы адвокатов
суд оставил без удовлетворения», – написала она на своей странице в
Facebook (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2016. – 15.03).
***
Б. Ложкин написал книгу о том, зачем Европе нужна Украина.
Глава Администрации Президента Б. Ложкин сообщил о выходе в свет
18 марта своей новой книги под названием «Четвертая республика». Об этом
он
написал
на
своей
странице
в
Facebook
(http://korrespondent.net/ukraine/3647006-lozhkyn-napysal-knyhu-o-tom-zachemevrope-nuzhna-ukrayna).
Как отметил Б. Ложкин, книга была написана при участии журналиста
В. Федорина в мае – декабре 2015 г.
«Главная задача книги – ответить на вопрос, вынесенный в ее
подзаголовок: почему Европе нужна Украина, а Украине – Европа? Она – о
том, что с Украиной можно и нужно иметь дело. Наша страна не должна
превратиться в failed state. Наоборот, в ней – решение проблем для Европы, а
не их источник. Украине нужна Европа – как союзник и источник ценностей.
Европе нужна Украина – как напоминание о смысле самого европейского
проекта и о том, что история не окончена. Я хочу доказать, что у Украины
есть будущее, показать, каким оно мне представляется, и рассказать, что
именно делается и должно быть сделано для того, чтобы это будущее было
достигнуто», – отметил он.
Б. Ложкин также подчеркнул, что одним из побудительных мотивов для
написания книги стало желание предоставить активным, стремящимся к
изменениям людям, живущим в Украине, основу для размышлений о том,
куда должна двигаться страна, дать набор практических идей, помогающих
решать возникающие на этом пути проблемы.
«В течение первого года моей работы в АП мне приходилось много
дискутировать об истории Украины, ее стратегии, реформах, необходимых
для строительства нормальной европейской страны. К концу этого года я
накопил опыт и знания, которые, без преувеличения, можно назвать
уникальными. И у меня появилась потребность ими поделиться», – написал
он.
По словам Б. Ложкина, работа над книгой дала ему хорошую
возможность «порассуждать стратегически, выйдя за рамки ежедневных
35

задач». «Я не вижу себя в публичной политике и не считаю необходимым
ретушировать свой образ для предстоящих политических битв. “Четвертая
республика” – не мемуары и не отчет о проделанной работе. Это
откровенный разговор о глубокой трансформации, которую переживает
Украина»,
–
подчеркнул
глава
АП
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 16.03).
***
Одесситы собрали уже около 35 тыс. подписей за отставку
М. Саакашвили.
Около 35 тыс. одесситов уже подписались под обращением к Президенту
Украины П. Порошенко с просьбой отправить в отставку главу Одесской
облгосадминистрации М. Саакашвили, сообщил агентству «ИнтерфаксУкраина» источник среди организаторов сбора подписей.
Инициатором сбора подписей выступил народный депутат Украины от
Блока П. Порошенко Д. Голубов.
Сбор подписей стартовал 3 марта. Для этой цели в Одессе были
установлены 20 палаток с карикатурой на М. Саакашвили и надписью
«Выперли из Тбилиси – вышвырнем из Одессы!» (Четверта Влада
(http://4vlada.net). – 2016. – 13.03).
***
Во Львове проходит акция протеста против уничтожения науки в
Украине.
Как сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на «Вголос», в мероприятии
принимают участие несколько сотен ученых из 15 учреждений
Национальной академии наук. Основным их требованием является
возобновление финансирования НАНУ.
Ученые держат плакаты с надписями «Украина без науки – страна
третьего мира», «Уничтоженная наука – уничтоженное государство»,
«Яценюк хочет уничтожить академию и науку! На очереди образование» и
др.
Инженер Института прикладных проблем механики и математики
им. Я. Подстригача НАН Украины О. Макар рассказала: «У нас сейчас очень
сложное положение с Национальной академией наук. Мы работаем только
девять дней в месяц. Мой оклад – 1753 грн, из-за сокращения рабочих дней
получаю только половину».
В свою очередь директор института, член-корреспондент НАН
Р. Кушнир добавил: «Наша акция – это протест отчаяния, который призывает
руководителей государства посмотреть на нищенское состояние украинской
науки. Возникает вопрос, способны ли правительственные руководители
понять потребности в науке, декларируя инновационное развитие, создание
новых технологий. Мы видим, что нет понимания со стороны нашего
государства. Чиновники не могут понять роль математической, прикладной,
гуманитарной науки».
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Ученые Львовщины называют акцию бессрочной. Они призывают
сотрудников Национальной академии наук из других городов Украины
выйти на улицу и заявить протест. Если же к ученым не прислушаются, они
готовы ехать в Киев (Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua). – 2016. – 16.03).

ЕКОНОМІКА
Правление Национального банка Украины 15 марта утвердило
концепцию упрощенного присоединения банков. Об этом сообщил
заместитель директора департамента регистрационных вопросов и
лицензирования банка А. Бевз.
«Концепция утверждена, но процедура заработает только после того,
как ее утвердит парламент… Мы рассчитываем, что закон будет внесен в
парламент в течение апреля», – сказал он в ходе круглого стола в Киеве в
среду, 16 марта.
По словам А. Бевза, указанной концепцией предусматривается, что
процедура присоединения банков может быть проведена за три-четыре
месяца. Он также сообщил, что НБУ рассматривает возможность
трансформации банка в финансовую компанию, если он не выполняет
нормативы по капиталу и не принял решение о слиянии с другим банком.
«Национальный банк Украины рассматривает возможность лишения банка
лицензии с возможностью продолжить деятельность в финансовой сфере как
финансовой компании без ликвидации его как юридического лица», – сказал
он (Минпром (http://minprom.ua). – 2016. – 15.03).
***
Доходы сводного бюджета возросли на 21 млрд грн.
В январе – феврале 2016 г. в сводный бюджет поступило 83,4 млрд грн,
что на 21 млрд грн, или на 33,6 %, больше января – февраля 2015 г., в том
числе в государственный бюджет обеспечено 64,4 млрд грн, в местные
бюджеты – 19 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Государственной
фискальной службы.
Как отмечается, поступления в общий фонд государственного бюджета
составили 64,4 млрд грн, индикативные показатели Министерства финансов
выполнены на 114,5 %, дополнительно обеспечено 8,2 млрд грн.
В полном объеме выполнено задание Министерства финансов по НДС с
ввезенных на территорию Украины товаров – 106,1 % (+1,4 млрд грн), налога
и сбора на доходы физических лиц – 121,3 % (+1,4 млрд грн), акцизного
налога с произведенных в Украине подакцизных товаров – 118,9 %
(+1,2 млрд грн).
Также выполнено задание по рентной плате за пользование недрами –
145,8 % (+2,2 млрд грн), акцизного налога с ввезенных на таможенную
территорию Украины подакцизных товаров – 106,1 % (+0,2 млрд грн),
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ввозной пошлины – 108,1 % (+0,2 млрд грн), части чистой прибыли, которая
изымается в госбюджет – 162,2 % (+0,3 млрд грн) (УкрРудПром
(http://www.ukrrudprom.ua). – 2016. – 14.03).
***
ПАТ «Аграрний фонд» закупить зерно нового врожаю.
ПАТ «Аграрний фонд» оголошує про початок весняної форвардної
програми закупівлі зернових врожаю 2016 р. Про це йдеться на офіційному
сайті товариства.
Загальний обсяг закупівель має становити 640 тис. т зерна. З них
580 тис. т – пшениця ІІ та ІІІ класів, 50 тис. т – жито І, ІІ і ІІІ класів та 10 тис.
т – гречка.
Загальна сума коштів, яка буде витрачена на придбання зерна, має
становити 1,5 млрд грн. Закупівельні ціни, виходячи з яких здійснюється
передплата за договорами, для жита становлять 2800 грн/т, пшениці ІІ класу
– 3500 грн/т, ІІІ класу – 3400 грн/т.
Розмір попередньої оплати – не менше 45 % і не більше 65 % від
загальної вартості поставки за договором. Вартість користування коштами
попередньої оплати (авансу) за біржовими договорами становитиме до 30 %
річних.
Нагадаємо, що в межах осінньої форвардної програми 2016 р. ПАТ
«Аграрний фонд» закупив 418,4 тис. т зернових (Agravery
(http://agravery.com). – 2016. – 16.03).
***
Українські порти співпрацюватимуть з болгарськими.
Під час робочого візиту фахівців Адміністрації морських портів України
в Республіку Болгарія підписано меморандум про співпрацю між АМПУ й
Болгарською портовою інфраструктурною компанією (болгарський аналог
АМПУ). Про це повідомила прес-служба АМПУ.
Як зазначено в повідомленні, сторони домовилися зміцнювати
співробітництво і розвивати ділові відносини. Зокрема, у рамках підписаного
меморандуму заплановано пілотні проекти обміну інформацією між двома
компаніями по процедурам підходу/відходу суден, тарифною і статистичною
аналітикою,
тарифною
політикою
використання
інфраструктури,
особливостей портового законодавства.
«Крім того, сторонами буде запущено проект з інформаційної взаємодії
між Інформаційною системою портового співтовариства України і Морським
єдиним вікном Болгарії при оформленні приходу/відходу поромів», –
уточнюється в інформації (Agravery (http://agravery.com). – 2016. – 16.03).
***
Украина увеличит производство подсолнечного масла.
Согласно данным «Укроліяпром», производство подсолнечного масла в
38

Украине в 2015/2016 МГ превысит 4,5 млн против 4,2 млн т в 2014/2015 МГ.
Это стало возможным в первую очередь за счет валового сбора семян
подсолнечника урожая 2015 г., который в зачетном весе составляет
11,165 млн против 10,133 млн т в 2014 г. Об этом сообщает
«Инфоиндустрия».
Продолжают расти и мощности по переработке подсолнечника. Так, по
состоянию на 1 января 2016 г. они уже достигли 16,5 млн т, тогда как в 1998
г. было всего 2,5 млн т, и демонстрируют тенденцию к дальнейшему росту. В
2014/2015 маркетинговом году (сентябрь 2014 – конец августа 2015 г.)
масложировые заводы в Украине произвели 4,2 млн т масла. При этом за
указанный период экспортировали 3,9 млн т масла (Инфоиндустрия
(http://infoindustria.com.ua). – 2016. – 16.03).
***
Підприємства Держрезерву планують доходи в 408 млн грн в 2016 р.
План з чистого доходу підприємств Держрезерву становить 408 млн грн
у поточному році. Про це під час прес-конференції повідомив голова
Держрезерву
В.
Мосійчук,
передає
кореспондент
УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1555225-pidpriyemstva-derzhrezervu-planuyutdokhodi-v-408-mln-grn-v-2016-rotsi).
«Чистий дохід наших підприємств у 2014 р. склав 245 млн грн, уже в
2015 – 351 млн грн, вже план на цей рік – 408 млн грн», – сказав В. Мосійчук.
Він додав, що найближчим часом уряд розгляне концепцію
реформування Державного резерву України (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 15.03).
***
Абсолютный рекорд импорта пестицидов в Украину.
Начало 2016 г. выдалось весьма плодотворным для импортеров СЗР в
Украину. Суммарный импорт пестицидов превысил отметку в 10 тыс. т, что
является абсолютным рекордом для этого периода. Рост импорта составил
36 % по сравнению с январем прошлого года. По оценкам игроков («Август
Украина», «Адама Украина», «Сингента»), рынок пестицидов Украины в
2015 г. колеблется в пределах 650–670 млн дол., а увеличение объема
импорта указывает на то, что импортеры ожидают увеличения рынка в
2016 г. как минимум на 5 %.
По данным компании «Инфоиндустрия», в структуре импорта
пестицидов в январе преобладали гербициды, их импорт составил 69 %.
«Высокий объем импорта этой группы пестицидов объясняется тем, что
компании-импортеры готовятся к началу сезона», – комментирует
И. Герасименко, аналитик рынка СЗР. Импорт фунгицидов в январе заметно
упал и составил всего 2,2 тыс. т. Импорт инсектицидов также снизился и
составил всего 720 т.
Эксперт отмечает, что в начале года мультинациональные компании
интенсивно наращивали свой импорт и достигли тотального превосходства
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над генерическими компаниями. «Доля импорта мультинациональных
компаний составила 79 %, тогда как генерические компании смогли
импортировать лишь 21 %. Рост импорта произошел именно из-за
увеличения
объемов
поставок
пестицидов
мультинациональными
компаниями, для которых традиционным является импорт пестицидов в
начале и конце года», – говорит И. Герасименко (Инфоиндустрия
(http://infoindustria.com.ua). – 2016. – 15.03).
***
Понад 900 мільйонерів зареєстровано в Україні.
За оперативними даними ДФС, станом на 11 березня, доходи в понад
1 млн грн у 2015 р. отримали 903 людини. Загальна сума задекларованого
ними доходу становить 4,6 млрд грн.Про це УНН повідомили у прес-службі
ДФС України (http://www.unn.com.ua/uk/news/1555510-bilshe-900-milyonerivzareyestrovano-v-ukrayini).
Сума податку на доходи фізичних осіб, яку ці особи самостійно
визначили до сплати до бюджету, – 84,2 млн грн, військового збору –
9,8 млн грн.
Як повідомляється, загалом українці подали майже 105 тис. декларацій
про майновий стан і доходи. Найактивніше декларували свої статки жителі
Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської і Полтавської областей.
Загальна сума задекларованого громадянами доходу становить
8,2 млрд грн. Це на 1,1 млрд грн, або на 15 %, більше, ніж за аналогічний
період минулого року.
Сума податку на доходи фізичних осіб, визначених громадянами до
сплати самостійно у 2016 р., становить 233,7 млн грн. Порівняно з
аналогічним періодом минулого року вона збільшилася на 81,8 млн грн, або
на 54 %. Найбільші суми до сплати задекларовано в Києві, Харківській і
Дніпропетровській областях.
Також, за даними декларацій, громадянами задекларовано до сплати
43,3 млн грн військового збору.
З початку деклараційної кампанії майже 26 тис. осіб скористалися
правом на отримання податкової знижки. Задекларована сума податку на
доходи фізичних осіб, яка підлягає поверненню – 38,3 млн грн, що на
3,1 млн грн менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, минулого року, станом на 5 березня 2015 р., доходи в розмірі
понад 1 млн грн вказали у своїх податкових деклараціях 258 українців
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 16.03).
***
Украинская соя пользуется скромным спросом.
Спрос на украинскую сою остается довольно умеренным как внутри
страны, так и за ее пределами. За неделю (2–9 марта) цены на сою просели на
внутреннем рынке в среднем на 100 грн/т. Об этом сообщает
«Инфоиндустрия».
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На внутреннем рынке торговая активность также невысокая, хотя
большинство
фермеров
готовы
продавать
по
ценам
спроса,
крупнотоннажные партии продать довольно сложно. Стоит отметить, что
аграрии надеялись в текущем году продавать сою переработчикам, но в связи
с тем, что переработка оказалась низкорентабельной, данный рынок
практически закрыт. Несмотря на это, за первые четыре месяца 2015/2016 МГ
переработка соевых бобов в Украине достигла 351,6 тыс. т, что на 22,2 %
больше, чем в аналогичном периоде минувшего сезона.
Экспорт же бобов составил 1038,1 тыс. т, или на 18,1 % меньше, чем за
тот же период в прошлом маркетинговом году. В свою очередь, география
экспорта украинской сои радикально не изменилась. В текущем сезоне
основным покупателем бобовых традиционно является Турция, а также
Египет, Иран и другие ближневосточные страны.
В
январе
месяце
Украина,
по
предварительным
данным
Госветфитослужбы, экспортировала 170,1 тыс. т соевых бобов, что
практически соответствует объему экспорта масличной в январе текущего
года (168,7 тыс. т) (Инфоиндустрия (http://infoindustria.com.ua). – 2016. –
15.03).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

«Нефтегаз» ответил «Газпрому» увеличением претензий.
«Нефтегаз Украины» по итогам І квартала 2016 г. увеличит исковые
требования к «Газпрому» по транзитному контракту на 1 млрд дол. Об этом в
Facebook сообщил директор Украинской компании по развитию
Ю. Витренко (http://korrespondent.net/business/companies/3646432-naftohazotvetyl-hazpromu-uvelychenyem-pretenzyi).
«За І квартал 2016 г. мы насчитаем “Газпрому” около 1 млрд дол. как
недоплату за услуги по транзиту», – написал он. По словам Ю. Витренко,
также будут увеличены исковые требования к «Газпрому» по контракту на
закупку газа.
«До окончания арбитражного процесса в Стокгольме обе стороны будут
увеличивать свои исковые требования. “Газпром” будет насчитывать нам
дополнительные сумы за тот газ, который они хотели нам продать, а мы у
них его не купили… А мы им будем насчитывать дополнительные сумы как
компенсацию за нашу переплату (по сравнению со справедливой ценой) за
поставленный нам газ (например, в 2015 г.) и их недоплату за
предоставленные нами услуги по транзиту», – отметил представитель
«Нефтегаза».
Как сообщалось, накануне «Газпром» увеличил требования к
«Нефтегазу» в Стокгольмском арбитраже до 32 млрд
дол.
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(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 16.03).
***
ЕС выделит пакет гуманитарной помощи в размере 20 млн евро для
населения, пострадавшего в результате конфликта на Донбассе. Об этом
сказано в сообщении пресс-службы ЕК. Европейский Союз продолжает
поддерживать украинский народ. Украина остается в его повестке дня.
Сделано объявление о новой поддержке пострадавшим в результате
конфликта людям, заявил еврокомиссар Х. Стилианидис. По оценкам ЕС, в
помощи на сегодняшний день нуждается около 3,1 млн человек – в Украине
и также соседних странах. Около 55 % гумпомощи необходимо
проживающим на неконтролируемой Украиной территорией. Как сообщал
«УРА-Информ», ЕС ожидает от Украины политической стабильност (УРАИнформ (http://ura-inform.com). – 2016. – 16.03).
***
Нацбанк заменит стабкредиты новым инструментом.
Национальный банк намереж, вместо стабилизационных кредитов,
внедрить новый инструмент поддержки ликвидности банков. Об этом на
встрече НБУ с топ-менеджерами 40 банков рассказал заместитель главы
Нацбанка О. Чурий.
Новый инструмент называется Emergency Liquidity Assistance.
«Это будет восстановительная краткосрочная кредитная линия, которой
банки смогут воспользоваться в случае оттока депозитов. Правление НБУ
уже утвердило концепцию ELA, и сейчас этот инструмент в процессе
внедрения», – отметил О. Чурий.
В феврале 2016 г. Нацбанк расширил доступ к рефинансированию.
Регулятор разрешил банкам рефинансировать и корректировать предыдущие
кредиты (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 15.03).
***
НБУ приостанавливает продажу залогов.
Национальный банк временно приостанавливает продажу активов
неплатежеспособных банков, которые находятся в залоге у регулятора под
выданные кредиты рефинансирования. Об этом говорится в письме за
подписью замглавы НБУ Я. Смолия, сообщает Finclub.
Фонду гарантирования вкладов об этом сообщили 11 марта.
«Нацбанк действительно заморозил продажу активов, которые находятся
у них в залоге. Мы пока не знаем, до какого срока», – рассказал директорраспорядитель Фонда гарантирования вкладов К. Ворушилин.
В Нацбанке обещают возобновить торги после начала работы в ФГВФЛ
обновленного подразделения по продаже активов банков (1 апреля). Однако
директор департамента консолидированной продажи и управления активами
фонда Ю. Берещенко может не успеть за ближайшие две недели завершить
создание новой модели продажи активов, утвердить все процедуры,
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регламенты и положения.
Основанием для остановки продаж названа неэффективная работа фонда
по продаже залогов. С сентября 2015 г. НБУ, как залогодержатель,
согласовал продажу 432 объектов имущества на сумму 2,8 млрд грн. Фонд
продал только 45 объектов на 251,1 млн грн – 9 % от плана.
В Нацбанке заявляют о «случаях непрозрачного проведения
организациями, привлеченными фондом, торгов по реализации заложенного
в Нацбанке имущества». «Несмотря на поручение Премьера проработать
вопрос привлечения к продаже имущества исключительно госпредприятия
CETAM, фонд никаких предложений по этому поводу не предоставил», –
отмечено в письме.
В фонде не считают, что вина полностью лежит на них (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2016. – 15.03).
***
Банк «Союз» ликвидируют.
Национальный банк отзывает банковскую лицензию и ликвидирует банк
«Союз» за систематическое нарушение законодательства в сфере
финансового мониторинга.
По данным НБУ, банк «Союз» в течение двух последних лет
неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований
законодательства по финмониторингу. При этом он создавал помехи
проведению проверки в марте 2016 г.
Выводы Нацбанка о финансовых операциях клиентов банка (по
результатам проверки в 2015 г.) прикреплены к материалам уголовного дела
(по признакам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч.
5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 УК).
Регулятор утверждает, что ликвидация банка не повлияет на
стабильность финансового рынка. По состоянию на 1 февраля в банке
насчитывалось менее 300 вкладчиков-физлиц, вклады которых возмещаются
Фондом гарантирования (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. –
16.03).
***
Минэкономики объяснило причины дефляции.
Дефляция на уровне 0,4 %, зафиксированная в феврале этого года,
обусловлена насыщенностью внутреннего рынка в связи с торговыми
ограничениями со стороны России, а также низкими мировыми ценами на
продовольственную продукцию. Соответствующая информация содержится
в аналитическом материале, опубликованном на сайте Министерства
экономического развития и торговли, пишет УНИАН.
При этом в Минэкономразвития отметили, что дополнительными
факторами снижения цен стали низкий уровень платежеспособности
населения, ослабление инфляционных ожиданий, снижение отдельными
производителями цен на готовую продукцию, а также жесткая монетарная и
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фискальная политика.
В то же время, по мнению аналитиков министерства, главным фактором
ускорения инфляции может стать девальвация национальной валюты в связи
с задержкой финансирования от Международного валютного фонда и
политической нестабильностью (УкрРудПром (http://www.ukrrudprom.ua). –
2016. – 14.03).
***
В Украине уровень безработицы уже три месяца сохраняется на
уровне 1,9 %.
Уровень безработицы в феврале сохранился на уровне января 1,9 %. Об
этом сообщили в пресс-службе Государственной службы статистики
(http://korrespondent.net/ukraine/3647158-v-hosstate-rasskazaly-o-bezrabotytse-vukrayne).
Если по состоянию на 1 февраля было зарегистрировано
508,6 тыс. безработных, то по состоянию на 1 марта – 508,2 тыс.
безработных.
В феврале помощь получили 416,7 тыс. безработных. Средний размер
помощи составил 1509 грн.
Отметим, в ноябре рост безработицы был зарегистрирован впервые в
2015 г. Работы лишились почти 40 тыс. украинцев.
В декабре было зарегистрировано 490,8 тыс. безработных (против
433,5 месяцем ранее). Таким образом, количество безработных возросло на
57,3 тыс. человек.
Ранее в ходе лекции профессор Университета Райса М. Варди заявил,
что непрерывное усовершенствование роботов приведет к стремительному
возрастанию безработицы. По его мнению, уже к 2045 г. процент
безработицы
может
составить
50
%
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 16.03).
***
У січні – лютому обсяги сільгоспвиробництва впали на 2,1 %.
Обсяги сільгоспвиробництва в Україні в січні – лютому 2016 р.
скоротилися на 2,1 % порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про
це повідомляється на офіційному сайті Державної служби статистики,
передає УНН.
За інформацією відомства, зокрема, за два місяці сільськогосподарські
підприємства зменшили обсяги виробництва на 2,4 %, а господарства
населення – на 1,7 %.
Найбільше падіння було зафіксовано в Луганській області – 18 %,
Херсонській – 13,6 %, Хмельницькій – 10,3 %.
Водночас у частині регіонів спостерігалося зростання обсягів
сільгосппродукції: у Кіровоградській області – 5,4 %, Вінницькій – 3,4 %,
Черкаській – 2 %, Житомирській – 1,9 %, Харківській – 1,3 %, Сумській – 0, 9
%, Волинській області – 0,2 %.
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Нагадаємо, Україна займає за обсягом експорту зернових третє місце у
світі у 2014–2015 маркетинговому році (Agravery (http://agravery.com). –
2016. – 15.03).
***
В феврале украинские морпорты сократили перевалку на 8 %.
В феврале 2016 г. морские торговые порты Украины сократили
переработку грузов на 8,3 % по сравнению с тем же месяцем 2015 г. (на
порядка 1 млн т) – до 11,097 млн т. Об этом говорится в сообщении
Администрации морских портов Украины.
Переработка экспортных грузов увеличилась на 6,2 % – до 8,7 млн т,
импортных – сократилась на 16,6 %, до 1,4 млн т, транзитных – снизилась на
42,95 %, до 0,98 млн т. Переработка грузов внутреннего сообщения
сократилась на 95,5 % – до 0,024 млн т.
За первые два месяца текущего года украинские морпорты сократили
перевалку грузов на 15,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. –
до 19 851 млн т.
Как сообщалось, в 2015 г. морские торговые порты страны увеличили
переработку грузов на 1,4 % (на чуть более 2 млн т) – до 144,8 млн т
(Минпром (http://minprom.ua). – 2016. – 16.03).
***
Экспорт украинских товаров в Евросоюз в январе 2016 г. в сравнении
с январем 2015 г. уменьшился на 11,7 %. Об этом сообщили в Госслужбе
статистики Украины.
По данным Госстата, в январе 2016 г. по сравнению с январем 2015 г.
года экспорт товаров Украины в государства Европейского Союза снизился
на 11,7 % – до 950,9 млн дол. В ведомстве также отмечают, что доля экспорта
товаров в страны Европейского Союза в общем экспорте составляет 46,5 %.
Известно также, что данные приведены без учета оккупированной
территории Крыма, Севастополя и части зоны антитеррористической
операции. Как сообщал «УРА-Информ», в январе в Украине вступил в силу
запрет на ввоз товаров из России (УРА-Информ (http://ura-inform.com). –
2016. – 16.03).
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