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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко: Поліцейська місія
ОБСЄ має забезпечити гарантії безпеки і припинення вогню на
Донбасі
Президент України П. Порошенко повідомив, що обговорив питання
безпекової місії на Донбасі з керівництвом Сполучених Штатів Америки,
Організації Об’єднаних Націй, Європейського Союзу, а також з
президентами Франції, Польщі. «Ми маємо абсолютно чіткий план: ми не
дамо Росії створити імідж у світі, що нібито обидві сторони винні у
невиконанні мінських угод», – підкреслив Президент в інтерв’ю українським
телеканалам.
За словами Президента, коли йдеться про необхідність проведення
виборів, то вони повинні мати чіткі передумови: режим тиші, допуск
представників ОБСЄ по всій території, включно з окупованою частиною
Донбасу, та повне виведення російських військ. «Постійне розміщення
спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, як на лінії зіткнення, що гарантувало
б припинення вогню, та у місцях постійного збереження зброї, яка до цього
часу не виведена Росією, так і вздовж неконтрольованої ділянки українськоросійського кордону. Там мають бути розміщені пости місії ОБСЄ, і вони
мають бути озброєні», – заявив П. Порошенко.
Президент зауважив, що на сьогодні неозброєні спостерігачі ОБСЄ
зазнають атак, а це означає неможливість ефективного виконання ними своїх
функцій.
П. Порошенко зазначив, що звернувся до керівництва Німеччини, яка
нині головує в ОБСЄ, а також найближчим часом порушуватиме це питання
на переговорах у нормандському форматі. «Поліцейські, озброєні підрозділи
ОБСЄ мають гарантувати підготовку та проведення виборів, а також режим
передачі влади обраному за українським законодавством, на вільних,
прозорих і демократичних виборах керівництву, з яким ми будемо мати
справу», – сказав Президент (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 3.04).

Президент України: Новий уряд і коаліція мають бути
сформовані найближчого парламентського тижня
Питання врегулювання політичної кризи, визначення кандидатури
нового Прем’єр-міністра, формування нового уряду й коаліції народні
депутати мають вирішити найближчим часом, наголошує Президент П.
Порошенко. «У Вашингтоні я заявив, що це точно не питання місяців і
тижнів, це питання днів і годин. Наголошую на тому, що бажано першого
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парламентського тижня роботи, країна повинна мати нового Прем’єра, нову
коаліцію, нову програму дій уряду, яка гарантуватиме стабільну роботу
коаліції і уряду», – сказав глава держави в інтерв’ю українським
телеканалам.
П. Порошенко висловив переконання, що нова програма дій Кабінету
Міністрів обов’язково має включати програму реформ, співробітництво з
Міжнародним валютним фондом, імплементацію Угоди про асоціацію
України з Євросоюзом, включно з повноцінним функціонуванням
поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі та Планом дій щодо
запровадження безвізового режиму для українців.
Особлива увага має бути приділена рішучим крокам у боротьбі з
корупцією, також наголосив глава держави. Серед них: запровадження
електронного
декларування,
активізація
роботи
Національного
антикорупційного бюро, забезпечення ефективної діяльності Спеціалізованої
атикорупційної прокуратури. Так само складовою програми роботи нового
уряду й коаліції має бути реалізація мінських домовленостей, додав
П. Порошенко.
Президент переконаний, що у випадку, коли всі ці складові
міститимуться у програмі нового уряду, буде забезпечено і проведення
ініційованої ним конституційної реформи в частині децентралізації та
правосуддя. «Перші кроки ми вже маємо, адже різко зросло фінансове
забезпечення місцевих бюджетів і сьогодні завдяки конституційній реформі
ми маємо цей фінансовий ресурс. І друга позиція, особливо на тлі тих рішень,
які ми останнім часом побачили в судовій системі – це величезна кількість
несправедливих, непрозорих рішень. Тому я наголошую на прискоренні
розгляду мого проекту судової реформи, який передбачає перезавантаження
судової гілки влади і зняття суддівського імунітету, – підкреслив
П. Порошенко. – Але ще раз наголошую, перший крок – це новий уряд, нова
коаліція». Глава держави додав, що за умови формування в Україні нового
уряду, за умови призначення нового Прем’єра й нової коаліції Україна
матиме потужну фінансову підтримку з боку Сполучених Штатів Америки
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 3.04).

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

Поиск путей преодоления политического кризиса
в Украине в оценках СМИ
Распад
парламентской
коалиции,
Премьер-министра и формирования нового

возможность
правительства,

отставки
а также
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перспективы досрочных выборов в Верховную Раду остаются одними из
наиболее обсуждаемых в украинских СМИ тем, связанных с политической
жизнью страны.
Пока
окончательных
договоренностей
между
ключевыми
политическими игроками по этим вопросам достичь не удалось, но, судя по
заявлениям политиков и экспертов, консультации по поводу состава нового
правительства ведутся активно. Итог этого процесса во многом зависит от
того, чем завершатся переговоры между парламентскими фракциями и будет
ли в Верховной Раде создана новая коалиция.
Как заявил Президент Украины П. Порошенко, новый Премьер-министр
страны и новая правящая коалиция должны быть определены в ближайшую
пленарную неделю работы Верховной Рады, которая начнется с 12 апреля.
По его словам, «в первую парламентскую неделю страна должна иметь
нового Премьера, новую коалицию, новую программу действий
правительства, которая гарантирует определенную стабильность в работе
коалиции и правительства».
«Хочу подчеркнуть, что конституция дает мне 30 дней для того, чтобы
отреагировать на отсутствие парламентской коалиции. Подчеркиваю, что у
парламента нет этих 30 дней, я не собираюсь ему их давать», – заявляет глава
государства. Он также подчеркивает, что программа работы нового
правительства должна базироваться на реформах, сотрудничестве с
Международным валютным фондом, имплементации Соглашения об
ассоциации
Украины
с
Евросоюзом,
включая
полноценное
функционирование зоны свободной торговли, а также введении безвизового
режима с Евросоюзом для граждан Украины.
«Все договоренности должны складываться в парламенте между
фракциями, которые существуют. Пока такой договоренности, как мне
известно, нет. Я очень надеюсь, что она в ближайшее время появится», –
заявил недавно о перспективах формирования нового правительства
глава Администрации Президента Б. Ложкин. По его словам, только после
решения, в каком формате будет функционировать парламентское
большинство, можно будет ставить вопрос о кандидатуре нового Премьерминистра. «Поскольку нет договоренностей по коалиции, то нет
соответственно и договоренности о том, кто будет новый Премьер», –
констатирует Б. Ложкин.
Вместе с тем Председатель Верховной Рады В. Гройсман не исключает
создания новой коалиции уже в ближайшее время. Он подчеркивает, что
сегодня парламентские фракции, составлявшие большинство (кроме фракции
«Народный фронт»), не готовы работать с действующим правительством, что
затрудняет ход политического диалога.
По мнению спикера, события в украинском политикуме будут
развиваться по одному из двух возможных сценариев: первый из них –
формирование коалиции и нового правительства, второй – досрочные
парламентские выборы. «Но я думаю, что второй вариант гораздо хуже, чем
шанс через новую коалицию, новое правительство вытащить Украину из того
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положения, в котором она находится», – считает В. Гройсман.
«Я предлагал и еще раз подчеркиваю, что было бы хорошо общаться
с представителем коалиции не через СМИ, а путем прямого диалога. Я
считаю, что было бы абсолютно целесообразно, если бы все члены фракций,
которые входят в коалицию, собрались совместно с Премьер-министром
и правительством и провели дискуссию на тему, как выйти из этой
ситуации», – заявлял недавно В. Гройсман, чья кандидатура, по появившейся
в СМИ информации, рассматривается в качестве одной из наиболее
вероятных на пост главы правительства.
В
частности,
ранее
об
этом
сообщало
британское
издание FinancialTimes, которое упоминало В. Гройсмана как кандидата на
пост Премьер-министра наряду с возглавляющей Министерство финансов
Н. Яресько.
«Яресько получила предложение возглавить правительство…
от представителей Президента П. Порошенко и действующего Премьера
А. Яценюка. Ей предложили поддержку в Верховной Раде со стороны Блока
П. Порошенко и “Народного фронта”», – сообщил источник FinancialTimes.
Но после того как переговоры по этому вопросу якобы зашли в тупик,
Президент П. Порошенко и Премьер-министр А. Яценюк в качестве
альтернативной
кандидатуры
стали
рассматривать
кандидатуру
В. Гройсмана.
Сегодня именно кандидатура спикера парламента рассматривается
наблюдателями как наиболее вероятная, хотя ранее главным претендентом на
пост Премьер-министра считалась нынешняя глава Минфина Н. Яресько,
которую с начала правительственного кризиса в Украине в
пропрезидентском лагере считали подходящей кандидатурой на роль главы
«внепартийного правительства технократов». Но вскоре стало понятно, что
политические мотивы вряд ли позволят участникам переговоров согласиться
на такой шаг, ведь проведение «непопулярных» реформ, о необходимости
которых регулярно заявляют главные участники политического процесса,
станут дополнительным фактором снижения доверия общества к
политикуму, что, учитывая перспективу досрочных парламентских выборов,
может стать дополнительным фактором углубления политического кризиса.
Опасения такого сценария проявились в заявлении лидера Радикальной
партии О. Ляшко, который напомнил, что одним из ключевых требований
Н. Яресько является безусловная поддержка парламентом программы
сотрудничества с МВФ. «Я хочу напомнить, что в этом меморандуме –
повышение пенсионного возраста до 70 лет, продажа земель
сельскохозяйственного
назначения,
продажа
государственных
стратегических предприятий… Мы не собираемся это поддерживать», –
заявил О. Ляшко.
Напомним, ранее, когда в пропрезидентском лагере сообщили, что
возглавить правительство могла бы глава Минфина, Н. Яресько выразила
готовность сформировать новое «технократическое правительство» –
команду «ничьих» людей, которые «не имеют политического прошлого, не
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подчиняются ни одному из олигархов или “друзей” политиков и не имеют
политических амбиций на будущее». «Я готова собрать такую команду,
которая прямо сейчас способна работать в интересах всей страны, всех ее
граждан, а не отдельных политических или бизнес-групп», – заявила
Н. Яресько.
Эксперты отмечали по этому поводу, что назначение Н. Яресько
возможно, но не ожидали принципиальной разницы между ней и
действующим Премьером в политике, которую она намеревалась продолжать
проводить на этом посту.
Как отметил директор Центра прикладной политологии Д. Заборин, «с
точки зрения выгоды для Украины никакой разницы между Яценюком
и Яресько нет, потому что оба они назначаются МВФ и у обоих из них задача
– отдавать долги, не более того». Он также высказал мнение, что требования
Н. Яресько об отсутствии политического давления на будущий Кабмин и
поддержке инициатив правительства всеми фракциями коалиции
обусловлено заинтересованностью части политических сил в досрочных
выборах. «Утопичность» таких требований, по мнению Д. Заборина,
подтверждает то, что сама Н. Яресько вряд ли всерьез рассчитывала занять
пост Премьер-министра. «…Часть политических сил как раз давят на то,
чтобы случились досрочные выборы, чтобы снова увеличить свое
представительство в парламенте, в правительстве, снова сесть на денежные
потоки. И Яресько это прекрасно понимает. И даже если она станет
Премьером, я думаю, что это будет статус и. о., который позволит осенью
проводить выборы», – резюмирует политолог.
Против инициативы выдвижения Н. Яресько на роль кандидата в
Премьер-министры ожидаемо выступили представители Оппозиционного
блока. «Мы не поддерживаем кандидатуры министров, которые не имеют
украинского паспорта или получили его накануне назначения», – отметил
глава фракции «Оппозиционный блок» Ю. Бойко, подчеркнув, что
переформатирование правительства не принесет ожидаемых результатов,
поэтому его политическая сила выступает за проведение досрочных
парламентских выборов, после чего будут сформированы новая коалиция
и Кабмин.
Сторонники идеи назначения Н. Яресько Премьером, напротив, были
склонны рассматривать такие «недостатки» Н. Яресько в положительном
ключе. «Если правительство сформируется не из технократов, а из
представителей политических партий, будет то же самое, потому что они
зависимы от своих политических сил, от карьеры. И тогда мы будем иметь
коррупционные риски. Но если они являются технократам и…
иностранцами, таких рисков будет меньше, – заявил политолог В. Уколов. –
Приглашая иностранцев в правительство, мы решаем сразу две задачи.
Первое – уменьшаем коррупционные риски, второе – расширяем базу
специалистов, среди которых мы можем выбирать. Поэтому идея
с избранием Н. Яресько Премьером… была бы чрезвычайно удачной».
Тем не менее, сегодня большинству наблюдателей представляется, что
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наиболее вероятным кандидатом на пост главы правительства остается
В. Гройсман.
Напомним, с предложением кандидатуры спикера Верховной Рады на
пост Премьер-министра выступила фракция «Блок П. Порошенко», о чем
сообщила, в частности, заместитель главы фракции «Народный фронт»
В. Сюмар, комментируя итоги совещания представителей парламентских
фракций при участии спикера. «Выдвигая этого кандидата, лидер фракции
“Блок П. Порошенко” заявил, что они рассматривали вариант
технократического правительства, но не увидели под него голосов.
Соответственно, они предложили варианты партийного правительства,
которое от БПП мог бы возглавить В. Гройсман», – заявила она, подчеркнув,
что «Народный фронт» принял такое предложение.
«Когда был задан вопрос, кто поддерживает технократическое
правительство во главе с Н. Яресько, ни один из представителей фракций,
которые присутствовали там – ни от “Народного фронта”, ни от
“Батьківщини”, ни от Радикальной партии, ни от Блока П. Порошенко, ни от
“Самопомочі” – готовности голосовать не выразил», – прокомментировал
ход этого совещания народный депутат от «Самопомочі» Р. Сидорович.
Кроме того, по его словам, решения относительно будущего парламентской
коалиции на совещании принято не было.
Б. Ложкин, комментируя инициативу формирования технократического
правительства, заявляет, что не исключает этого, если пост Премьерминистра все-таки займет В. Гройсман. При этом он выражает сомнения в
возможности формирования «политического» правительства. «Если мы
говорим о В. Гройсмане, то он настроен на то, чтобы это было
реформистское правительство, и в этом правительстве, если оно будет
сформировано и проголосовано, будут и технократы, и, возможно, кто-то из
иностранцев, я этого не исключаю», – заявил глава Администрации
Президента, подчеркнув, что главная задача сегодня – решить политический
кризис.
Сам В. Гройсман тем временем сделал ряд заявлений,
свидетельствующих о его готовности возглавить правительство. В частности,
он акцентировал внимание на возможном обновленном кадровом составе
Кабмина. Спикер парламента сообщает, что видит в правительстве экс-вицепремьера и экс-министра финансов Словакии И. Миклоша, первого
замминистра экономического развития и торговли Украины Ю. Ковалив и
заместителя министра экономического развития и торговли М. Нефедова.
Кроме того, В. Гройсман считает необходимым включить в состав будущего
правительства заместителя главы Администрации Президента Д. Шимкива и
депутата от Блока П. Порошенко, первого заместителя председателя
Комитета Верховной Рады по иностранным делам И. Климпуш-Цинцадзе.
Некоторые СМИ сообщают, что И. Миклош, который в последнее время
являлся консультантом украинских министров финансов и экономики, дал
предварительное согласие на участие в будущем правительстве при условии
сохранения за ним словацкого гражданства. По его словам, речь о его
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возможном назначении вице-премьером и министром финансов шла на
встрече с Президентом П. Порошенко и В. Гройсманом.
Комментируя свое возможное назначение главой правительства,
В. Гройсман отмечает, что такой вариант представляется более
предпочтительным, чем роспуск парламента и досрочные выборы. «Ситуация
очень сложная, но есть два варианта. Первый – берешь на себя
ответственность, если тебе доверяет коалиция. Многие говорят: “Зачем ты
берешь на себя ответственность, тебя спалят. Пусть лучше будут досрочные
выборы”. А досрочные выборы могут сейчас, в этот промежуток времени
“сжечь” всю страну», – подчеркивает он.
Что касается перспектив формирования новой парламентской коалиции,
то, по мнению В. Гройсмана, в ее состав, помимо фракций «Блок
П. Порошенко» и «Народный фронт», могут войти «Батьківщина» и
Радикальная партия. «Я считаю, что коалиция должна быть результативной и
эффективной. Сегодня не идет речь о том, чтобы создать коалицию и
правительство, которые не будут эффективны. Если будет коалиция на две
фракции, это не исключает того, что в коалиции могут быть другие фракции,
в частности “Батьківщина” и Радикальная партия», – заявляет спикер.
Эксперты, комментируя ход переговорных процессов по поводу
будущего коалиции и нового Кабмина, отмечают, что назначение
В. Гройсмана Премьер-министром может иметь серьезные последствия для
политической карьеры Президента, членом команды которого является
кандидат на пост главы правительства. «Думаю, что Гройсман-премьер – это
закат для Президента Порошенко, – прогнозирует директор Украинского
института анализа и менеджмента политики Р. Бортник. – Это означает, что к
концу года рейтинги Президента просядут ниже 10 %, поскольку ему
придется понести полную ответственность за деятельность социально
непопулярного правительства, которое в той или иной мере все же будет
вынуждено выполнять указки МВФ и проводить непопулярную социальную
политику». По мнению политолога, В. Гройсман столкнется с выбором:
беспрекословно выполнять требования МВФ и Президента, что сопряжено с
постепенной потерей электоральной поддержки и сужением перспектив
дальнейшей политической карьеры, или вступить в конфликт с «западными
кураторами и попытаться повторить судьбу Тимошенко, то есть стать
популистом, о котором что-то помнят хорошее».
В украинском политикуме хорошо понимают, что от перспектив
формирования нового правительства напрямую зависит ход дальнейшего
сотрудничества с МВФ, кредитование со стороны которого сегодня имеет
критическое значение для украинской экономики.
Министр иностранных дел Украины П. Климкин подтвердил недавно,
что Украина сможет рассчитывать на получение от МВФ очередного транша
только после формирования нового правительства и подтверждения его
приверженности реформам, которые будут согласованы с руководством
фонда. При этом глава внешнеполитического ведомства подчеркивает, что
США поддерживают не кого-то конкретного на должность Премьер8

министра страны, «а приверженность реформам».
Таким образом, ожидаемая отставка Премьер-министра А. Яценюка не
повлечет принципиальных изменений ни во внешнеполитическом курсе
страны, ни в ее экономической и социальной политике. В то же время
уверенность в том, что действующий глава правительства вскоре покинет
свой пост, сегодня разделяют почти все участники политического процесса в
Украине.
«После последних консультаций я исключаю, что А. Яценюк может
остаться Премьер-министром на третий год. Мне кажется, что и он сам, и
фракция “Народный фронт” осознали, что правительство фактически
недееспособно. И последние консультации происходят только о том, какой
формат следующего правительства будет принят в парламенте», – сообщал
недавно глава фракции «Блок П. Порошенко» Ю. Луценко.
По его словам, первый вариант, который рассматривала президентская
фракция, общество и западные партнеры, – это формат технократического
правительства во главе с Н. Яресько, которая может сформировать
«беспартийное» правительство. «К сожалению, этот вариант не
поддерживается фракцией «Самопоміч», которая отказывается входить в
любую коалицию, под любое правительство, включая… Яресько», – отметил
Ю. Луценко. Политик подчеркивает, что «Народный фронт» также выступает
против технократического правительства и предлагает сформировать новое
«партийное правительство» из числа министров от фракций Верховной Рады.
«Это, конечно, не дает гарантий быстрых реформ, но, тем не менее, смена
Премьер-министра, смена правительства является тем минимумом, которого
добивается БПП», – заявляет глава фракции БПП.
Что касается позиции А. Яценюка в этом вопросе, то она до последнего
времени оставалась однозначной. «Никаких досрочных выборов. Никаких
“темных” договоренностей. Никаких игр за рейтинг, потому что этот рейтинг
не будет иметь смысла, если не будет государства», – заявляет Премьерминистр. По его мнению, переговоры о будущем правительства должны
перейти в публичную плоскость в рамках Верховной Рады. А. Яценюк
выражает готовность к переговорам с партнерами по коалиции в любом
формате, но ответственные коалиционные решения, по его мнению, должны
приниматься в рамках коалиции. Он подчеркивает также, что поддержит
любое законное решение парламента –
либо пополнение правительства новыми членами, либо формирование
коалиции конституционным способом, назначение нового Премьерминистра, формирование нового состава Кабмина и разработка новой
программы. «Недопустимым, потому что безответственным, является лишь
один вариант: временное правительство и парализованная исполнительная
власть», – считает Премьер-министр.
«Если Президент не хочет работать со мной и если его фракция
категорически против этого правительства и этого Премьера... При всем
уважении, прошу взять на себя ответственность сформировать
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правительство, представить украинскому народу программу нового
правительства и сформировать новую коалицию», – заявил недавно
А. Яценюк в интервью FinancialTimes.
Заявление Премьер-министра, озвученное через иностранную прессу,
критически восприняли представители фракции БПП. «Писать письма
Президенту Украины от Премьер-министра через FinancialTimes – это, мягко
говоря, странно. Предлагать в статье в американской газете Президенту
подумать над сменой Премьера может только человек, который забыл, что
это парламентско-президентская республика, где правительство нанимает на
работу не Президент, а парламент», – прокомментировал заявление А.
Яценюка Ю. Луценко, подчекнув, что «когда Премьер теряет доверие, он
должен подать в отставку».
Ранее, комментируя возможность сложения с себя полномочий главы
правительства А. Яценюком, некоторые наблюдатели указывали, что это
может произойти в случае распада фракции «Народный фронт», либо в
результате разочарования в политике Премьера со стороны западных
партнеров Украины. «Но ни первое, ни второе пока не выглядит вероятным.
Потому что с кем будет работать МВФ и другие организации? С Премьером
Гройсманом? Но они понимают, что это человек Президента, и это будет
означать, что главой правительства будет Президент. Кабмином Яресько? Но
она не имеет достаточной поддержки в парламенте, поэтому правительство
будет обречено на постоянную обструкцию в Верховной Раде. Иностранцы –
тоже не выход. Поэтому быть Яценюку и дальше Премьером, – заявил в
комментарии ВВС Украина директор Института глобальных стратегий
В. Карасев. – Выхода из кризиса доверия к правительству нет. В стране есть
не только кризис доверия к правительству, но и кризис выхода из кризиса
доверия правительству». Исходя из этого, политолог прогнозировал создание
новой коалиции и переформатирование правительства при сохранении
А. Яценюка на посту его главы.
Но, как отмечают некоторые эксперты, идея переформатирования
украинского Кабмина не пользуется достаточным успехом, в частности ее не
поддерживают в США. По мнению политолога Р. Бортника, администрация
Б. Обамы не хочет брать на себя ответственность за последствия очередного
эпизода трансформации власти в Украине. «Естественно. Б. Обама хочет
сохранить свои интересы в Украине, но как это будет происходить, какой
будет сформирован баланс сил? Сегодня все это сконцентрировано в руках
нашего Президента и наших политиков», – подчеркивает политолог. По его
мнению, решение о формировании новой коалиции и нового состава
правительства США «отдало в руки Порошенко», чтобы он самостоятельно
нес за все ответственность. Комментируя итоги последнего визита
украинского Президента в США, Р. Бортник заявил, что «П. Порошенко из
США приедет очень недовольным» и попытается «поставить всех на место и
запустить новое правительство». «Поэтому эта встреча в США вряд ли что-то
кардинально изменит в формировании коалиции», – резюмирует политолог.
Тем временем наблюдатели констатируют, что позиции участников
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переговоров по преодолению политического кризиса и определению нового
состава Кабинета Министров могут быть существенно трансформированы с
набирающим в Украине обороты крупным коррупционным скандалом,
одним из фигурантов которого стал Президент П. Порошенко.
Дело о «панамских офшорах» может стать дополнительным фактором
дестабилизации политической обстановки в стране и оказать влияние на ход
преодоления коалиционного кризиса.
Как отмечает депутат С. Залищук, в результате этого скандала «страну
ждет обвал акций на международной бирже доверия» и теперь коалиционный
кризис рискует перерасти в государственный. «Президент на фоне
правительства и парламента казался институтом, который держит
относительное доверие. Война всех против всех заходит в новую опасную
фазу. Шансы на новую коалицию без выборов значительно уменьшились», –
заявляет политик.
По мнению политолога А. Золотарева, фамилия П. Порошенко не
случайно оказалась в списке участников международного коррупционного
скандала. Он считает, что информацию о «панамских офшорах»
журналистам слили западные спецслужбы и в случае с украинским
Президентом – это «толчок от западных коллег». «Слишком долго звучали
предупреждения со стороны западных политиков о том, что бесконечно
верить, что украинская власть покончит с коррупцией, нельзя. За словами
последовало действие. Тут для украинцев ничего удивительного нет. Для
высших представителей украинской политики бизнес и политика прочно
срослись. Сама по себе политика представляет собой разновидность бизнеса,
когда бизнес развивается за счет использования политической ренты», –
считает эксперт.
Политолог В. Фесенко, комментируя сложившуюся ситуацию, сделал
прогноз, что противники действующего Президента используют
информацию об офшорах в информационной атаке на него, что затруднит
процесс формирования новой коалиции и приведет в итоге к досрочным
выборам, в целесообразности которых П. Порошенко неоднократно
высказывал сомнение.
Этот прогноз подтвердился почти мгновенно: так, стало известно, что
лидер Радикальной партии Украины О. Ляшко заявил об инициативе
процедуры импичмента Президента. «Фракция Радикальной партии
инициирует начало процедуры импичмента Президента П. Порошенко в
порядке, предусмотренном ст. 111 Конституции Украины. Мы требуем
создания в парламенте специальной временной следственной комиссии по
расследованию фактов существования тайных офшорных компаний и счетов
Президента Украины П. Порошенко», – заявил О. Ляшко.
Кроме
того,
стало
известно
также,
что
Национальное
антикоррупционное бюро Украины не будет рассматривать дело, касающееся
офшорных счетов Президента, поскольку оно находится не в его
компетенции. Такое заявление, разумеется, сыграет на руку оппонентам
П. Порошенко и поставит под сомнение эффективность мер по борьбе власти
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с коррупцией, преодоление которой – одно из главных требований
зарубежных партнеров Украины.
Все эти факторы, по оценкам наблюдателей, могут оказать решающее
влияние на ход переговоров о переформатировании коалиции и Кабинета
Министров, что, в свою очередь, может осложнить задачу по выходу из
политического кризиса.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Суспільство очікує від перезавантаження уряду й коаліції
формування відповідальної влади, яка демонструватиме ефективну
роботу і здійснюватиме відкриту комунікацію з громадянами. Про це
заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман в ефірі телеканалу
«Україна» в неділю, 3 квітня.
«Зараз момент істини. Сьогодні ситуація в країні є достатньо складною, і
затягування процесу формування влади і ефективної роботи неприпустиме.
За великим рахунком, люди сьогодні хотіли би отримати не просто
перезавантаження – люди хочуть отримати владу, яка буде відповідальна, яка
буде кожен місяць демонструвати, що вони роблять і навіщо, робити це
достатньо відверто в якісному діалозі з суспільством», – заявив В. Гройсман.
Голова парламенту зазначив, що основними проблемами України з
моменту здобуття незалежності є популізм політиків і корупція. «Дві речі, які
завели ситуацію у країні у глухий кут за 24 роки незалежності: це голий
популізм…, і друга позиція – це корупція, яка фактично пронизала кожну
сферу життя», – зазначив В. Гройсман, додавши, що саме відсутність
популізму й реальна боротьба з корупцією мають стати основою для
об’єднання коаліції та формування уряду.
Голова Верховної Ради зауважив, що чинна Коаліційна угода є достатньо
якісною, питання лише у її виконанні. «Є дві частини: перша – це плани, які
сформовані, в принципі, у Коаліційній угоді, вона є якісною, і друга позиція –
виконання цих планів. У нас є проблема з тим, що влада повинна відповідати
за свої слова. Взяли на себе зобов’язання – виконуйте. Ні – пишіть заяву,
йдіть», – наголосив він.
Керівник парламенту висловив переконання, що, за умови формування
«якісного уряду з реформістським ядром» і політичної підтримки коаліції у
здійсненні справжніх реформ у напрямі європейської інтеграції та
макрофінансової стабільності, «за рік роботи такого уряду можна
забезпечити економічне зростання і глибину усіх реформ, які сьогодні
потрібні».
«Податкова, митниця, антикорупція, суди, відродження національної
економіки – це усі завдання, які можливо виконати, але ми навколо цього
маємо об’єднатися. Тому що один чарівник – таких людей у нас немає», –
підкреслив В. Гройсман.
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Разом з тим керівник парламенту зауважив, що при перезавантаженні
влади визначальним мають бути не посади, а відповідальність політиків і
чіткий План дій. В. Гройсман зазначив, що коли влада буде відверто
спілкуватися із суспільством, то громадяни розумітимуть і довірятимуть їй.
«Але коли люди будуть бачити, що з екранів [телевізорів] їм розповідають,
що усе дуже добре, а поряд у повсякденному житті є багато
несправедливості, є багато недовіри до влади, є багато спекуляцій, люди
ніколи не будуть довіряти владі. Тому дуже важливо нам бути об’єднаними»,
– зазначив Голова Верховної Ради (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 3.04).
***
Фракции Ю. Тимошенко и О. Ляшко могут войти в коалицию.
В новую парламентскую коалицию, помимо фракций «Блок
П. Порошенко» и «Народный фронт», могут войти «Батьківщина» и
Радикальная партия, заявил Председатель Верховной Рады В. Гройсман в
эфире
одного
из
телеканалов,
передает
ZN.ua
(http://korrespondent.net/ukraine/3662298-fraktsyy-tymoshenko-y-liashko-mohutvoity-v-koalytsyui).
«Я считаю, что коалиция должна быть результативной и эффективной.
Сегодня не идет речь о том, чтобы создать коалицию и правительство,
которые не будут эффективны. Если будет коалиция на две фракции, это не
исключает того, что в коалиции могут быть другие фракции, в частности
“Батьківщина” и Радикальная партия», – отметил спикер парламента.
Комментируя свое возможное премьерство, политик подчеркнул, что
этот вариант является более предпочтительным, чем роспуск Верховной
Рады и досрочные выборы. «Ситуация очень сложная, но есть два варианта.
Первый – берешь на себя ответственность, если тебе доверяет коалиция.
Многие говорять: “Зачем ты берешь на себя ответственность, тебя спалят.
Пусть лучше будут досрочные выборы”. А досрочные выборы могут сейчас,
в этот промежуток времени “сжечь” всю страну»,– резюмировал В. Гройсман
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 4.04).
***
В. Гройсман зазначає, що парламент протягом тижня ухвалив ряд
важливих для національної економіки законів.
Рішення, ухвалені Верховною Радою України, зокрема щодо розв’язання
проблем шахтарів, сімейних фермерських господарств і підвищення
вивізного мита на металобрухт, сприятимуть розвитку національної
економіки та створенню національного продукту. Про це заявив Голова
Верховної Ради В. Гройсман в інтерв’ю телеканалу «Рада» в п’ятницю,
1 квітня.
Так, народні депутати ухвалили ряд фінансово-економічних рішень,
зокрема щодо реструктуризації боргів позичальників, стабілізації ситуації у
фінансовому секторі, страхового ринку, нагадав керівник парламенту. «Все
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те, що сьогодні може створити якісні інструменти для фінансового розвитку
нашої країни», – зазначив він.
Також народні депутати ухвалили законопроект щодо сімейних
фермерських господарств. «Це означає, що напряму вже сімейні фермерства
– це люди, які виробляють свою власну продукцію – вже можуть юридично
працювати з переробниками, з тими, кому вони можуть постачати свою
продукцію. Це буде робитися швидко і якісно», – зазначив він.
Крім того, Верховна Рада ухвалила рішення про підвищення вивізного
мита на металобрухт. «Ми сьогодні таким рішенням дали можливість
розвивати національний продукт, тут більше створювати робочих місць. Це
означає: і зарплата, і конкурентоспроможна економіка», – зауважив керівник
парламенту.
Голова Верховної Ради наголосив, що ряд прийнятих парламентом
законів стали наслідком практичного обговорення й пошуку рішень щодо
конкретних проблем. Так, за результатами роботи народних депутатів, що
тривала протягом декількох тижнів, і проведених напередодні зустрічей з
представниками вугільної промисловості парламент ухвалив рішення щодо
виплати заборгованостей із заробітних плат шахтарям та виділення
фінансування на будівництво Нововолинської шахти № 10, що триває
десятки років. «Перших 100 млн [на фінансування будівництва шахти]
закладені у бюджет. Я би сказав, це символ», – наголосив В. Гройсман
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 1.04).
***
В. Гройсман зазначає, що парламент надасть територіальним
громадам право управляти землею у межах і поза межами населених
пунктів.
Верховна Рада України планує ухвалити закон щодо передачі в
управління об’єднаним територіальним громадам і громадам, які поки ще не
об’єдналися, земель, що перебувають у межах і поза межами населених
пунктів, що забезпечить право громад на управління власними ресурсами.
Про це заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман в інтерв’ю
телеканалу «Рада» в п’ятницю, 1 квітня.
В. Гройсман зазначив, що законопроект, напрацьований спільно
народними депутатами України, передбачатиме, «що усім об’єднаним
територіальним громадам будуть повністю передані у власність усі землі, які
знаходяться у межах і поза межами населених пунктів цієї громади». «Це
історичне рішення. Маємо за декілька тижнів прийняти цей закон і землю в
управління передати громадам. Громади мають [отримати] право управляти
своїм ресурсом», – наголосив Голова Верховної Ради.
Також законопроект передбачає передачу всіх земель у поки
необ’єднаних територіальних громадах в управління сільським радам. «Тобто
кожна сільська рада буде управляти в межах і поза межами населених
пунктів своєю землею. Раніше за них це робили чиновники
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Держгеокадастру», – зазначив керівник парламенту.
В. Гройсман зазначив, що минуло два роки з моменту прийняття
реформи місцевого самоврядування в Україні, одним з авторів та ініціаторів
якої він був. «З того моменту почалася реальна боротьба за місцеве
самоврядування, – зазначив керівник парламенту. – Я вважаю, що це
ключова реформа, яка поверне важелі впливу на владу громадянам».
За цей час, зазначив В. Гройсман, на місця були передані значні
повноваження, зокрема щодо реєстрації бізнесу та надання адміністративних
послуг. Також у 2015 р. була запроваджена фінансова децентралізація, що
збільшила надходження до місцевих бюджетів на 40 %. «Це означає, що
громади уже мають право вимагати, щоб будували дороги, тротуари,
садочки, школи. Там є ресурс, який теж буде основою розвитку місцевої
економіки і робочих місць», – зауважив Голова Верховної Ради.
Крім того, в Україні створили основу для об’єднання територіальних
громад і уже 159 громад було утворено в минулому році. Ще 10 громад цієї
неділі провели вибори, нагадав В. Гройсман. «Все буде непросто у них, але
вони пройдуть цей шлях і стануть сильнішими», – висловив переконання
спікер
ВР
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 1.04).
***
Партия «Народный фронт» заинтересована в скорейшем создании
новой демократической коалиции и недопущении досрочных выборов. Об
этом заявил лидер фракции «Народный фронт» М. Бурбак.
«Народный фронт» заинтересован как можно скорее создать новую
коалицию, которая бы могла поддержать потенциальное новое правительство
и, наконец, разрешить политический кризис. Премьер А. Яценюк постоянно
отмечает, что он примет любое решение, которое стабилизирует ситуацию и
даст возможность стране двигаться вперед», – сказал М. Бурбак.
По его мнению, задержка с созданием новой парламентской коалиции
вызвана неготовностью других демократических фракций окончательно
предложить поправки к коалиционному соглашению, состав будущего
правительства и его программу действий.
М. Бурбак также отметил неприемлемость преждевременных
парламентских выборов вследствие неформирования новой парламентской
коалиции в конституционный срок. «Народный фронт» постоянно говорит об
опасности преждевременных выборов для Украины. Именно поэтому мы
были шокированы, когда наши партнеры развалили коалицию «Европейская
Украина». Президент П. Порошенко также последовательно выступал против
любых преждевременных выборов. Надеюсь, его позиция не изменилась», –
резюмировал политик. Стоит отметить, что, по данным социологических
служб, рейтинг «Народного фронта» сегодня находится ниже 5-процентной
отметки, преодоление которой необходимо для прохода политсилы в
Верховную Раду на возможных досрочных выборах (Минпром
(http://minprom.ua). – 2016. – 4.04).
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***
Фракция Радикальной партии инициирует начало процедуры
импичмента Президента П. Порошенко в порядке, предусмотренном ст.
111 Конституции Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил
лидер радикалов О. Ляшко.
«Мы требуем создания в парламенте специальной временной
следственной комиссии по расследованию фактов существования тайных
офшорных компаний и счетов Президента Украины П. Порошенко», – заявил
он.
О. Ляшко также добавил, что отказ НАБУ расследовать действия
Президента «свидетельствует о его зависимости от власти и имитации
борьбы с коррупцией».
Напомним, журналисты во время расследования выяснили, что
Президент П. Порошенко, вопреки заявлениям, до сих пор не передал свои
активы в траст. Однако начал реструктуризацию своих активов Roshen,
создав
для
этого
три
офшорные
компании
(Главком
(http://glavcom.ua/news/373410.html). – 2016. – 4.04).
***
Фракція «Самопоміч» ініціює створення тимчасової слідчої комісії у
Верховній Раді для об’єктивного розслідування «офшорного скандалу», а
також наполягає на негайному прийнятті закону про тимчасові комісії
Верховної Ради України. Про це йдеться на сторінці «Самопомочі» у
Facebook.
«Ми також звертаємося до громадськості з проханням здійснювати
моніторинг та контроль за таким розслідуванням – зловживання владою та
сваволя можливі лише там, де люди готові з цим миритися.
Фракція “Самопоміч” наполягатиме на прийняті закону про Президента
України, який має врегулювати діяльність Президента та його допоміжних
органів і захистити інститут Президента від фатальних помилок. А також на
прийнятті закону про вибори народних депутатів на пропорційній основі за
відкритими списками, який покращить якість іншого базового інституту,
представницького органу українського народу – парламенту.
Ми впевнені, що запропонований механізм зможе зупинити політичний
хаос та повернути довіру до інститутів влади», – ідеться в повідомленні
(Інститути президента, як глави держави, та парламенту, як
представницького органу народу, є основою розвитку та гарантією
безпеки
держави
//
Об’єднання
«Самопоміч»
/
Facebook
(https://www.facebook.com/samopomich.ua/?fref=ts). – 2016. – 4.04).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо стимулювання створення та діяльності
сімейних фермерських господарств».
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Законом передбачається внесення змін і доповнень до законів України
«Про фермерське господарство» та «Про особисте селянське господарство» з
метою створення правових, економічних та соціальних передумов
трансформації особистих селянських господарств в сімейні фермерські
господарства з набуттям статусу юридичної особи чи фізичної особипідприємця – виробника сільськогосподарської продукції, забезпечення їм
повноцінної участі в аграрному ринку та посилення соціального захисту
членів таких господарств, стимулювання створення на їхній основі
життєздатної системи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації та
подальшого
забезпечення
комплексного
розвитку
малих
форм
господарювання в сільській місцевості.
Документом забезпечується спрощений порядок трансформації
особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства,
спрощення реєстрації та організації їхньої господарської діяльності,
спрощення процедури отримання дозвільних документів.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 1599 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 31.03).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту
брухту чорних металів на внутрішньому ринку з метою першочергового
забезпечення потреб оборонної промисловості та відбудови об’єктів
інфраструктури».
Законопроектом шляхом внесення зміни до ст. 13 Закону України «Про
зовнішньоекономічну діяльність» пропонується встановити, що «експортні
операції з металобрухтом здійснюються відповідно до цього закону, з
урахуванням особливостей, визначених у Законі України «Про металобрухт»
і Законі України «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних
металів».
Крім того, пропонується встановити, що:
– тимчасово, терміном на три роки з дня набрання чинності цим законом
ставки вивізного (експортного) мита на товари, зазначені в п. 1 Закону
України «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів»,
становлять 35 євро за 1 т;
– тимчасово, терміном на три роки з дня набрання чинності цим законом
зупиняється дія ч. 1 ст. 9 Закону України «Про металобрухт», згідно з якою
«контракти (договори, угоди) на експорт металобрухту підлягають реєстрації
в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України». Відповідний
законопроект зареєстровано за № 3868 (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 31.03).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону України
«Про фінансову реструктуризацію».
17

Метою законопроекту є створення ефективного й дієвого механізму
добровільної фінансової реструктуризації боргів підприємств України і їх
досудової санації.
Законопроект розроблено за участі експертів Світового банку та
Європейського банку реконструкції та розвитку з урахуванням міжнародних
стандартів і світового досвіду проведення фінансової реструктуризації.
Законопроектом, зокрема, пропонується визначити:
– умови участі боржника й кредиторів у процедурі фінансової
реструктуризації, а також участь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
та державних банків у такій процедурі;
– основні засади співробітництва між кредиторами під час проведення
процедури фінансової реструктуризації;
– зобов’язання боржника щодо надання інформації та проведення огляду
його господарської діяльності;
– умови отримання боржником фінансування під час проходження
процедури фінансової реструктуризації.
Законопроектом також пропонується визначити інституційну роль
спостережної ради та секретаріату як спеціальних органів, що створюються
для організації і проведення процедури фінансової реструктуризації та
регламентують процес вирішення спорів в арбітражі.
Відповідно до положень законопроекту міжвідомча спостережна рада
включатиме
представників
Національного
банку,
Мінфіну,
Мінекономрозвитку України та Мін’юсту.
При цьому законопроектом встановлено, що фінансова реструктуризація
здійснюється на основі договору. Для підвищення ефективності розгляду
спорів, що виникають під час процедури фінансової реструктуризації,
законопроектом передбачено особливий порядок вирішення спорів в
арбітражі, а саме створення арбітражного комітету, який призначатиме
арбітрів зі списку, затвердженого спостережною радою. Спори
вирішуватимуться
відповідними
арбітрами.
Арбітражний
процес
регулюватиметься спеціальним арбітражним регламентом.
З метою створення додаткових стимулів для участі у процедурі
фінансової реструктуризації положеннями законопроекту передбачено
особливий податковий режим при оподаткуванні окремих операцій,
пов’язаних з проведенням процедури фінансової реструктуризації, та захист
від визнання правочинів недійсними.
Законопроектом пропонується визначити термін дії закону «Про
фінансову реструктуризацію» протягом трьох років з дати набрання ним
чинності. Такий термін дасть можливість оцінити успішність проведення
процедури фінансової реструктуризації в Україні та порівняти результати з
досвідом інших країн. У разі отримання позитивних результатів термін дії
цього закону може бути подовжено.
Законопроект зареєстровано за № 3555 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 31.03).
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***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо регульованих
ринків та деривативів)».
Законопроектом пропонується уточнити визначення окремих термінів і
норм щодо функціонування «регульованого ринку», а також операцій з
«фінансовими інструментами» у Податковому кодексі.
Проект закону зареєстровано за № 3499 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 31.03).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону України
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (щодо регульованих
ринків та деривативів).
Законопроектом пропонується в абзаці 1 ч. 9 ст. 16 Бюджетного кодексу
України, згідно з яким «умови випуску та обігу державних цінних паперів і
цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною
міською радою, визначаються з урахуванням Закону України «Про цінні
папери та фондовий ринок», «слова «про цінні папери та фондовий ринок»
замінити словами «про ринки капіталу та інші регульовані ринки».
Відповідний законопроект зареєстровано за № 3500 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 31.03).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону України
«Про внесення зміни до Митного кодексу України (щодо регульованих
ринків та деривативів)».
Законом пропонується привести с. 53 Митного кодексу у відповідність
до термінології, яка запроваджується проектом закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих
ринків та деривативів)» (реєстр. № 3498 від 20.11.2015 р.). Слова «біржових
організацій» у п. 8 ч. 3 цієї статті замінити словами «операторів регульованих
ринків».
Проект закону зареєстровано за № 3516 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 31.03).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону України
«Про страхування».
Законопроектом пропонується визначити загальні правові засади
здійснення страхування (перестрахування), провадження посередницької
діяльності у страхуванні, особливості державного регулювання та нагляду в
цій сфері.
Нова редакція Закону України «Про страхування» враховує базові
рекомендації Директиви 2009/138/ЄС Європейського парламенту та Ради від
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25 листопада 2009 р. «Про початок і ведення діяльності у сфері страхування і
перестрахування включаючи платоспроможність II» (назва документа – за
першоджерелом).
Проектом пропонується забезпечити розв’язання таких проблем:
– реєстрація страховиків виключно у формі акціонерного товариства та
введення нового порядку їх реєстрації;
– визначення класифікації галузей і видів страхування відповідно до
рекомендації І Директиви Ради 73/239/ЄЕС;
– створення інституту професійних перестраховиків і виділення у зв’язку
з цим перестрахування окремо серед інших видів страхування, для
здійснення якого необхідно отримати ліцензію;
– встановлення порядку розкриття інформації страховиками для
забезпечення надійного захисту страхувальників і введення пруденційного
нагляду за страховою діяльністю;
– встановлення вимог платоспроможності, що враховують якість активів
страховика, його системи управління та розкриття інформації;
– визначення умов доступу до діяльності на території України
страховиками-нерезидентами;
– надання дозволу на здійснення транскордонного страхування у
випадках, установлених законодавством України;
– встановлення вимог до власників істотної участі та порядку набрання
істотної участі у страховика;
– встановлення вимог до системи корпоративного управління
страховика;
– визначення порядку регулювання посередницької діяльності на
території України у відповідності до законодавства ЄС;
– визначення правового статусу актуаріїв, аудиторів у сфері
страхування;
– надання можливості впровадження інституту саморегулювання для
страховиків тощо.
Проект закону зареєстровано за № 1797-1 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 31.03).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Рекомендації
парламентських слухань на тему: “Реформи галузі інформаційнокомунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору
України”».
Верховна Рада схвалила Рекомендації парламентських слухань на тему:
«Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток
інформаційного простору України».
Зокрема, згідно з Постановою, Кабінету Міністрів України
рекомендовано під час підготовки програм діяльності Кабінету Міністрів
України, а також розробки проектів державних програм економічного і
соціального розвитку України та проектів законів про Державний бюджет
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України на 2017 рік та наступні роки, інших проектів законів України,
прийнятті нормативно-правових актів, які стосуються галузі інформаційнокомунікаційних технологій та інформаційного простору України,
враховувати рекомендації, зауваження і пропозиції, висловлені учасниками
парламентських слухань.
Також Кабінету Міністрів України рекомендовано до 1 липня та до
1 грудня 2016 р. поінформувати Верховну Раду України щодо виконання
Рекомендацій парламентських слухань, схвалених цією Постановою.
Відповідний проект зареєстровано за № 4198 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 31.03).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону України
«Про внесення змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти».
Відповідно до ст. 17 такого закону, реалізація державної політики у
сфері забезпечення якості вищої освіти покладається на нову демократичну
інституцію – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти як
постійно чинний колегіальний орган, уповноважений законом на виконання
ряду заходів, пов’язаних з практичною реалізацією завдань державної
політики забезпечення якості освіти.
Основною метою розробки зазначеного проекту закону є створення
правових умов для забезпечення формування якісного складу Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти, що буде спроможний
протистояти наявним у системі вищої освіти негативним явищам і здатний
сформувати в Україні нові механізми і стандарти забезпечення якості вищої
освіти.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2280-а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 29.03).
***
Підписано Меморандум про взаємодію та співпрацю між Комітетом
з питань інформатизації та зв’язку і представниками міністерств та
відомств, енергетичних компаній, власників об’єктів енергетичної
інфраструктури, операторів і провайдерів телекомунікацій, а також
профільних асоціацій.
У Верховній Раді відбулося підписання Меморандуму про взаємодію та
співпрацю між Комітетом з питань інформатизації та зв’язку та
представниками Міністерства енергетики та вугільної промисловості
України, Антимонопольного комітету України, Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та
інформатизації, енергетичних компаній, власників об’єктів енергетичної
інфраструктури, операторів і провайдерів телекомунікацій, профільних
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асоціацій.
Метою цього Меморандуму є:
– консолідація зусиль, спрямованих на визначення спільного бачення
щодо розбудови інформаційного суспільства України;
– необхідність створення нової та удосконалення чинної нормативноправової бази з розміщення об’єктів телекомунікаційних мереж на об’єктах
енергетичної інфраструктури;
– необхідність розвитку телекомунікаційних мереж як невід’ємної
складової виробничої та соціальної інфраструктури України;
– спільне бажання забезпечити споживачам вільний і прозорий вибір та
доступ до послуг телекомунікацій;
– важливість конструктивного співробітництва;
– необхідність якнайшвидшого розв’язання нагальних проблем і,
керуючись принципом доцільності, об’єднання зусиль для досягнення
поставленої мети.
З метою практичної реалізації Меморандуму було досягнуто
домовленості щодо:
– створення спільних робочих груп задля опрацювання проектів
нормативно-правових актів з питань, що є предметом цього Меморандуму, та
вироблення пропозицій щодо їх удосконалення;
– ініціювання розробки нових проектів нормативно-правових актів з
питань, що є предметом цього Меморандуму;
– ініціювання встановлення взаємоузгоджених Правил використання
об’єктів енергетичної інфраструктури для розміщення телекомунікаційних
мереж;
– проведення спільних консультації з питань, які стосуються сфери
діяльності сторін;
– при підготовці документів нормативного характеру, що подаються до
органів державної влади;
– участі в планових і позапланових засіданнях, нарадах з розгляду
проектів законів та інших нормативно-правових актів, обговорення питань
щодо напрямів і підходів до регулювання використання об’єктів
енергетичної інфраструктури, а також інших питань, які представляють
спільний інтерес;
– надання взаємної допомоги в розробці нормативно-правових актів;
– консолідації спільних зусиль при опрацюванні проекту закону «Про
доступ
до
інфраструктури
об’єктів
будівництва,
транспорту,
електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж» (№ 4159);
– обміну інформацією з питань, що становлять взаємну зацікавленість,
проведення спільних консультацій, встановлення необхідних зв’язків з
третіми особами та інформування один одного про результати цих контактів;
– виконання рішень, ухвалених спільними робочими групами, у рамках
роботи відповідно до цього Меморандуму;
– вжиття інших заходів, за домовленістю, спрямованих на реалізацію
цього Меморандуму;
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– здійснення контролю за виконанням спільних рішень і домовленостей
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 1.04).
***
Проблеми залучення інвестицій для модернізації житловокомунального господарства та шляхи їх розв’язання розглянуто на
слуханнях у Комітеті з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства.
У комітетських слуханнях 30 березня взяли участь народні депутати,
уповноважені особи Рахункової палати, Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства
енергетики та вугільної промисловості, Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, Київської
міської державної адміністрації, представники профільних асоціацій і
Харківської міської ради, керівники ДП «Центр розвитку державноприватного партнерства», ПАТ «Київводоканал».
Запрошені керівники й експерти представництв в Україні Європейського
Союзу, ЄБРР, ЄІБ, Швейцарського бюро співробітництва в Україні,
Кредитної установи для відбудови (KfW) в Україні, Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) та інших міжнародних фінансових
організацій визначили коло проблемних питань, що гальмують інвестиційну
діяльність в Україні, зокрема щодо невідповідної стандартам ЄС нормативноправової бази в частині вимог до енергоефективності, недоліків підготовки
проектних пропозицій, організації й проведення тендерних закупівель,
фахового рівня консультантів і персоналу, відповідальних за реалізацію
інвестиційних проектів.
Учасники слухань у виступах зазначали, що реконструкція, модернізація
підприємств тепло-, водопостачання на рівні держави потребують значних
коштів. Наголошувалося, що вирішення цього питання лише за допомогою
коштів держави або місцевих громад є неможливим, оскільки несе істотне
фінансове навантаження як на бюджет країни в цілому, так і на місцеві
бюджети.
Для сталого забезпечення споживачів комунальними послугами
належної якості, наголошували доповідачі, нагальним є залучення в галузь
значного обсягу інвестицій (у тому числі за рахунок кредитних коштів).
Під час слухань також обговорено проблемні питання, що заважають
успішній реалізації інвестиційних проектів, окреслено напрями та засоби їх
вирішення. Пропонувалося парламентському комітету в першу чергу
визначити для комітету необхідні кроки для налагодження тісної співпраці з
МФО, органами державної влади, що має на меті докорінну модернізацію
житлово-комунального господарства та формування для цього нормативноправової бази з урахуванням рекомендацій Європейського Союзу.
За підсумками обговорення учасниками заходу була підтримана
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пропозиція комітету спільно доопрацювати підготовлений проект
рекомендацій, надати свої пропозиції до нього протягом тижня, щоб на
наступному засіданні комітету народні депутати могли його розглянути й
затвердити їхіа надіслати відповідальним органам для виконання (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 1.04).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Під час Саміту ядерної безпеки у Вашингтоні Президент України
П. Порошенко провів зустріч з президентом Сполучених Штатів
Америки Б. Обамою.
Глави
держав обговорили ситуацію на Донбасі та в Криму і
скоординували зусилля для повної імплементації Росією мінських
домовленостей.
Президенти також обговорили питання розвитку стратегічного
партнерства між Україною і США.
Окрему увагу було приділено необхідності якнайшвидшого
формування зорієнтованих на реформи коаліції та уряду в Україні.
Президент Б. Обама підтвердив готовність надати третій транш
кредитних гарантій у розмірі 1 млрд дол. США після завершення процесу
формування уряду в Україні (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 1.04).
***
У рамках робочого візиту до Вашингтона Президент України
П. Порошенко провів зустріч з президентом Республіки Польща А. Дудою.
Сторони узгодили плани щодо подальших українсько-польських контактів на
найвищому рівні протягом поточного року.
Президент України зазначив, що розраховує на польську підтримку
рішення Єврокомісії щодо запровадження безвізового режиму з
Європейським Союзом.
Окрему увагу було приділено шляхам активізації діалогу в контексті
відносин України з НАТО. Сторони відзначили важливість проведення під
час Варшавського саміту Альянсу в липні цього року засідання Комісії
Україна – НАТО на найвищому рівні.
Президент України висловив сподівання на застосування Польщею та
іншими країнами Європи персональних санкцій щодо осіб, причетних до
фабрикування справ проти Н. Савченко, О. Сенцова та інших українських
громадян, незаконно утримуваних у Росії.
Глави держав двох країн обговорили ситуацію на Донбасі та ініціативу
України щодо механізму деокупації Криму. Було відзначено необхідність
посилення міжнародного тиску на Росію з метою повного виконання нею
мінських домовленостей.
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Сторони погодилися щодо доцільності збереження режиму санкцій
щодо РФ до повного відновлення Україною суверенітету над Донбасом і
Кримом (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 2.04).
***
У Вашингтоні Президент П. Порошенко провів зустріч з
Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Пан Гі Муном.
Глава Української держави наголосив, що нинішній Саміт з ядерної
безпеки відбувається на тлі безпрецедентних порушень, що руйнують
систему міжнародної безпеки і ставлять під загрозу ядерне
нерозповсюдження.
Агресія Росії проти України, загроза розміщення ядерної зброї в
українському Криму прямо суперечить не тільки Будапештському
меморандумом, а й порушує основні принципи Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї. «Україна відмовилася від третього за
розміром ядерного арсеналу, але не отримала захисту від російської агресії»,
– заявив П. Порошенко.
Співрозмовники обговорили питання більшого залучення інструментів
та інституцій системи ООН для припинення російської агресії, зокрема
розгортання міжнародної безпекової місії на Донбасі.
Президент України закликав призначити доповідача ООН щодо
розслідування фактів тортур насильно утримуваних у Росії громадян
України.
Глава держави підтримав новий План гуманітарного реагування ООН в
Україні на 2016 рік, який передбачає надання допомоги громадянам України
– найбільш постраждалим унаслідок російської агресії.
Співрозмовники приділили окрему увагу питанню захисту прав людини
на тимчасово окупованих українських територіях, а також усіх незаконно
утримуваних у РФ українців, у тому числі Н. Савченко. «Савченко має бути
звільнена. Це частина мінських домовленостей», – заявив Пан Гі Мун,
відзначивши, що мінські угоди мають бути виконані повністю.
У цьому контексті було наголошено на необхідності активізації зусиль
міжнародного співтовариства з метою забезпечення негайного та
безумовного звільнення всіх українських політичних в’язнів і пошуку
зниклих безвісти.
Генеральний секретар ООН високо оцінив активну позицію України як
непостійного члена Ради Безпеки ООН.
Президент України запросив керівництво Секретаріату ООН взяти
участь у заходах у зв’язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 1.04).
***
У рамках Саміту з ядерної безпеки у Вашингтоні Президент
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П. Порошенко провів коротку зустріч з головою Китайської Народної
Республіки Сі Цзіньпіном.
Глави двох держав обговорили питання активізації співпраці України та
КНР, проведення Українсько-китайської комісії з питань торговельноекономічного співробітництва.
П. Порошенко запросив Сі Цзіньпіна відвідати Україну з візитом
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 2.04).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч у форматі робочого
ланчу з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Д. Байденом за
участі державного секретаря США Д. Керрі.
Співрозмовники обговорили розвиток ситуації на Донбасі в контексті
російської агресії. Держсекретар Д. Керрі поінформував про особливості
останніх переговорів у Москві.
Співрозмовники погодилися, що для імплементації політичної частини
мінських домовленостей необхідне виконання Росією безпекових умов.
П. Порошенко й Д. Байден обговорили можливість введення
міжнародної безпекової місії на Донбас. Сторони наголосили на необхідності
звільнення Н. Савченко й негайного допуску лікарів до неї.
Співрозмовники погодилися з необхідністю продовження санкцій проти
Росії до повного виконання Москвою мінських домовленостей, а також
обговорили шляхи більшого долучення США до мінського процесу.
Д. Байден запевнив у незмінності позиції Сполучених Штатів Америки щодо
невизнання окупації Криму.
Д. Байден також повідомив про рішення США виділити додатково
335 млн дол. США на реформування безпекового сектору України, зокрема
Збройних сил України, Національної гвардії й Державної прикордонної
служби.
Окрему увагу було приділено внутрішньополітичній ситуації в Україні.
Віце-президент США привітав зусилля Президента України щодо подолання
урядової кризи. За словами Д. Байдена, формування нового уряду,
зорієнтованого на реформи і співпрацю з МВФ, відкриває можливості для
виділення третього траншу кредитних гарантій у розмірі 1 млрд дол. США, а
також допомоги інших міжнародних фінансових інституцій.
Президент України наголосив на пріоритетності для української влади
боротьби з корупцією і створенні ефективної антикорупційної системи.
Співрозмовники домовилися про подальший розвиток стратегічного
партнерства між Україною і США, чому сприятиме візит до України
держсекретаря США Д. Керрі найближчим часом (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 31.03).
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***
Президент України та міністр фінансів США обговорили прогрес
України на шляху реформ і ситуацію в окремих районах Донецької й
Луганської областей.
П. Порошенко відзначив роль США як стратегічного партнера України,
у тому числі в питаннях програм фінансування МВФ і забезпечення
фінансової й економічної стабільності України.
Глава держави докладно поінформував про перебіг реформ в Україні,
зокрема в контексті протидії корупції, і запевнив, що Україна міцно стала на
шлях внутрішніх трансформацій.
Д. Лью відзначив прогрес, якого вдалося досягти в реформуванні
України, і наголосив на важливості подальшої відданості курсу реформ
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 1.04).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з міністром
торгівлі Сполучених Штатів Америки П. Пріцкер під час робочого візиту
до США.
Глава держави поінформував про перебіг реформ в Україні, що
відкриває нові можливості для залучення американських інвестицій в
українську економіку.
Співрозмовники також обговорили питання залучення американських
кредитних ресурсів. Міністр торгівлі США повідомила про сприяння в
активізації діяльності Експортно-імпортного банку США та Корпорації
приватних закордонних інвестицій США (OPIC) в Україні.
П. Пріцкер також підтримала ініціативу П. Порошенка щодо створення
Національної інвестиційної ради й залучення до її роботи провідних
американських
компаній
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 1.04).
***
Президент України П. Порошенко у Вашингтоні провів зустріч з
представниками
провідних
американських
компаній
військової
промисловості, які беруть участь у поставках товарів і послуг
військового призначення в Україну.
Президент висловив вдячність присутнім на зустрічі за важливий внесок
американської сторони у зміцнення обороноздатності України. Він наголосив
на необхідності посилення двосторонньої співпраці для стримування
збройної агресії проти України на Донбасі, що триває.
Глава держави відзначив широкі можливості для налагодження
взаємодії між підприємствами ВПК України та Сполучених Штатів Америки
за різними перспективними напрямами, у тому числі в рамках кооперації в
питаннях виробництва озброєнь і обладнання, залучення американських
технологій та інвестицій у спільні проекти в Україні (Офіційне інтернет27

представництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 31.03).
***
У рамках робочого візиту до Сполучених Штатів Америки
Президент України П. Порошенко провів зустріч з прем’єр-міністром
Королівства Нідерланди М. Рютте.
Співрозмовники
скоординували
майбутні
дії
в
контексті
консультативного референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС, який відбудеться в Нідерландах 6 квітня 2016 р.
Водночас П. Порошенко наголосив, що процес європейської інтеграції
України є незворотним, оскільки громадяни України поділяють спільну
історію та цінності з країнами Європейського Союзу. Неможливо ставити
бар’єри на шляху до поширення цінностей, на яких базується Євросоюз.
Глава держави підкреслив, що розраховує на ухвалення Європейським
Союзом рішення щодо започаткування безвізового режиму для громадян
України вже під час головування Нідерландів у Раді ЄС.
Сторони також обговорили ряд питань двостороннього співробітництва,
зокрема в економічній та інвестиційній сферах.
Президент України та прем’єр-міністр Нідерландів скоординували
подальші спільні дії в рамках розслідування трагедії літака рейсу МН17,
збитого російськими бойовиками у липні 2014 р.
Сторони також обговорили питання збереження існуючого режиму
санкцій ЄС щодо Росії як ефективного інструменту забезпечення повної
імплементації мінських домовленостей і відновлення територіальної
цілісності й суверенітету України.
П. Порошенко та М. Рютте закликали негайно звільнити з російської
в’язниці українського пілота Н. Савченко (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 1.04).
***
Під час робочого візиту Президента П. Порошенка до США
підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Австралії
про співробітництво в галузі використання атомної енергії в мирних
цілях.
У присутності Президента документ підписали міністр енергетики та
вугільної промисловості України В. Демчишин і міністр закордонних справ
Австралії Д. Бішоп.
Глава держави також провів переговори з міністром закордонних справ
Австралії Д. Бішоп.
«Австралія прагне допомогти Україні диверсифікувати поставки
уранової сировини для мирних цілей», – заявила Д. Бішоп після підписання
Угоди.
Президент подякував міністру за тверду й послідовну позицію Австралії
28

щодо підтримки територіальної цілісності, суверенітету та незалежності
України й подякував уряду цієї країни за тісну взаємодію з Україною на
міжнародній арені.
Співрозмовники погодилися, що санкції проти Росії мають тривати до
повного виконання нею мінських домовленостей.
Сторони наголосили на важливості звільнення Н. Савченко та інших
українців, яких незаконно утримують у російських тюрмах.
П. Порошенко та Д. Бішоп також обговорили питання притягнення до
відповідальності винних у збитті російськими бойовиками авіалайнера рейсу
МН17. Співрозмовники погодилися, що акти тероризму не повинні
залишатися безкарними.
Президент України запросив прем’єр-міністра Австралії М. Тернбулла
відвідати Україну в зручний для нього час.
Угода між Україною та Австралією передбачає співпрацю в секторі
атомної енергетики та мирного використання ядерної енергії. Зокрема,
можливі форми співробітництва в напрямі фундаментальних і прикладних
досліджень; наукових, технічних і промислових досліджень та розробок;
ядерної безпеки, радіаційного захисту й захисту навколишнього середовища
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 31.03).

***
Президент П. Порошенко під час прес-конференції у Вашингтоні
зазначив, що Україна занепокоєна можливим передислокуванням в
окупований Крим елементів російського ядерного потенціалу, оскільки
відповідно до норм міжнародного права Українська держава несе повну
відповідальність за розміщення ядерних елементів на своїй території.
«Вимагаємо злагоджених та ефективних кроків світової спільноти, щоб
не допустити кардинального погіршення ситуації з безпекою в
Чорноморському регіоні шляхом розміщення в Криму ядерної зброї», –
підкреслив глава держави.
Президент висловив упевненість, що консультації з міжнародною
спільнотою в цьому питанні мають привести до унеможливлення подібних
кроків на українській території в Криму (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 2.04).
***
Президент П. Порошенко на прес-конференції у Вашингтоні
позитивно оцінив ініціативу щодо проведення Саміту з ядерної безпеки,
наголосивши на ефективності обговорення цього питання на високому
рівні. «Це важливо – мати можливість обмінятися думками та скоординувати
зусилля. Проведення ядерного саміту було позитивною ініціативою, і хочу
привітати з цим США та особисто президента Обаму», – наголосив глава
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держави.
Президент підкреслив, що Україна зробила важливий крок для
глобальної безпеки відмовившись від третього у світі ядерного арсеналу.
Однак Будапештський меморандум не забезпечив виконання гарантій
безпеки і післявоєнна система глобальної безпеки, яка базувалася на
рішеннях Ради Безпеки ООН, не працює в ситуації, коли один з її постійних
членів є країною-агресором. «Ми обговорили нову ініціативу, як ми можемо
гарантувати глобальну безпеку країнами з ядерним арсеналом у відношенні
держав, які не володіють зброєю масового знищення. І це тема для
подальшого обговорення в майбутньому», – повідомив Президент.
Глава держави підкреслив, що Україна зробила ряд важливих кроків у
питанні забезпечення ядерної безпеки. Зокрема, Україна позбулася понад
200 т високозбагаченного урану. Також Українська держава успішно
запустила першу ядерну установку світового значення «Джерело нейтронів»,
яка дає можливість посилити безпеку українських атомних електростанцій.
П. Порошенко нагадав, що близько 56 % української електроенергії
виробляється на АЕС.
Президент також нагадав, що у квітні буде 30-та річниця трагедії на
Чорнобильській атомній електростанції. «Ми мали продуктивне обговорення
з цього питання, починаючи від кібербезпеки та закінчуючи безпекою і
системою захисту ядерних станцій, де ми можемо обмінюватися досвідом і
скоординувати наші зусилля в створенні більш ефективної ядерної безпеки»,
– повідомив П. Порошенко.
Глава держава наголосив, що для глобальної безпеки ще залишається
багато викликів, у тому числі російська агресія в Україні.
Президент також відзначив продуктивність двосторонніх переговорів на
полях саміту для співробітництва України з ЄС, Японією, Австралією,
Китаєм і США (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 2.04).
***
Президент України в інтерв’ю українським телеканалам повідомив,
що вже підписав указ про звільнення з посади Генерального прокурора
України В. Шокіна. При цьому Президент зазначив, що будуть розпочаті
консультації з парламентськими фракціями щодо кандидатури нового
Генерального прокурора і висловив упевненість у тому, що на наступному
пленарному тижні парламент має затвердити нового очільника Генеральної
прокуратури України.
«Ми не маємо затягувати і країна повинна мати нового Генерального
прокурора. Він має бути чесним і принциповим, – наголосив глава держави
та висловив упевненість у тому, що новий Генеральний прокурор зможе
забезпечити глибинне реформування прокуратури. – Ми розпочали цей
процес. Створено законодавче забезпечення для Державного бюро
розслідувань, для виділення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».
Глава держави також повідомив, що ініціює зміни до законодавства, які
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дадуть змогу створити Генеральну інспекцію та Службу внутрішньої безпеки
по боротьбі з корупцією всередині Генеральної прокуратури.
«Ми маємо робити рішучі кроки, які дозволять новим людям прийти до
складу місцевих прокуратур і на роботу в Генеральній прокуратурі», –
наголосив
П.
Порошенко
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 3.04).
***
Глава держави підписав Указ № 122/2016 «Про звільнення в запас
військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових
призовів та чергові призови громадян України на строкову військову
службу у 2016 році».
Відповідно до Указу із Збройних сил України, інших утворених
відповідно до законів України військових формувань, Державної спеціальної
служби транспорту в запас будуть звільнені військовослужбовці строкової
служби, які мають ступінь вищої освіти «спеціаліст» або «магістр» і
відслужили встановлені терміни строкової військової служби. Звільнення в
запас відбудеться у квітні – червні та листопаді 2016 р.
Указом також передбачене звільнення в запас у жовтні – грудні 2016 р.
інших військовослужбовців строкової служби, які відслужили встановлені
строки строкової військової служби.
Указом визначені строки проведення чергових призовів громадян
України на строкову військову службу: 5 травня – 30 червня та жовтень –
листопад 2016 р.
Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім п. 1 ст. 3, який
набирає чинності з 5 квітня 2016 р., та п. 2 ст. 3, який набирає чинності з
1 вересня 2016 р. (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 30.03).
***
Президент П. Порошенко підписав Указ «Про внесення змін до Указу
Президента України від 27 березня 2001 року № 215», яким вносяться
зміни до Порядку провадження за заявами та поданнями з питань
громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого
Указом Президента України від 27 березня 2001 р. № 215.
Документ
врегульовує
організаційні
питання
запровадження
спрощеного порядку прийняття до громадянства України іноземців та осіб
без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах нашої
держави.
28 січня поточного року Верховною Радою було прийнято Закон
України «Про внесення змін до статті 9 Закону України “Про громадянство
України” щодо прийняття до громадянства України іноземців та осіб без
громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України».
Ним було унормовано питання прийняття до громадянства України іноземців
та осіб без громадянства, які проходять службу в ЗСУ. Зокрема, скорочено
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термін безперервного проживання на законних підставах на території
України з п’яти до трьох років з моменту набрання чинності контракту про
проходження військової служби у Збройних силах.
У зв’язку з ухваленням зазначеного Закону і виникла необхідність
внесення відповідних змін до Порядку провадження за заявами і поданнями з
питань громадянства.
Змінами до Указу № 215 визначається перелік документів, що
подаються для прийняття до громадянства України особою, яка в
установленому законодавством України порядку проходить військову
службу за контрактом у Збройних силах.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Раніше питання надання українського громадянства іноземцям, які
захищали або захищають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність
України, порушувалося у петиції Президенту № 22/000504-еп «Дать
гражданство иностранцам, которые защищали и защищают Украину в зоне
боевых действий» від 3 листопада 2015 р.
У відповіді на електронну петицію П. Порошенко наголошував, що
питання надання українського громадянства таким особам розглядатимуться
невідкладно. «Ураховуючи нагальну потребу у вирішенні питання прийняття
до громадянства України іноземних громадян, які захищали або захищають
територіальну цілісність, у разі надходження до Комісії при Президентові
України з питань громадянства документів зазначених осіб вони будуть
невідкладно розглянуті мною як главою держави та буде прийнято рішення
відповідно до законодавства», – ішлося у відповіді Президента (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 29.03).
***
«Політична система держави потребує тотальної та радикальної
реформи. Нова українська Конституція, яка повинна збалансувати
відносини у трикутнику Президент – уряд – Верховна Рада України,
повинна бути широко обговорена та ухвалена парламентом. Про це
зазначив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у своєму зверненні в неділю,
3 квітня.
Нова політична система, наголосив він, передбачає «баланс влади,
відповідальність кожної гілки влади і право народу насправді керувати своєю
країною».
Крім того, глава уряду наголосив на необхідності прозорого
фінансування політичних сил: «Політичні партії – це не клуби за особистими
інтересами у формі закритих акціонерних товариств, а ідеологічно
спрямовані політичні рухи, що несуть відповідальність за кожного
делегованого чи то до складу Кабінету Міністрів України, чи до органів
місцевого самоврядування. Фінансування політичних партій виключно на
прозорій основі. Це також потребує нової виборчої системи в країні».
А. Яценюк також наголосив на необхідності докорінної зміни судової
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системи та ухваленні змін до Конституції одночасно з прийняттям нового
закону про статус суддів і судоустрій, «що передбачає звільнення всіх
корумпованих суддів та обрання нових, незалежних і професійних суддів, які
будуть захищати честь, права і свободи громадян України».
«Реальна, а не показова боротьба з корупцією через ефективну роботу
всіх новостворених антикорупційних органів. Зменшення бюрократичного
апарату. Підвищення заробітних плат для державних службовців і звітування
всіма чиновниками про свої статки, доходи і витрати, і контроль за цим», –
підкреслив глава уряду.
А. Яценюк також наголосив на необхідності продовження процесу
децентралізації: «Передача фінансового ресурсу на місця разом з
відповідальністю органів місцевої влади перед своїми громадянами»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 3.04).
***
«Те, що відбувається сьогодні в Україні в судовій системі, не може не
викликати занепокоєння. Саме тому уряд наполягає на внесенні змін до
Конституції щодо судочинства, ухваленні одночасно з новою редакцією
Конституції нових законів про статус суддів і судоустрій, запровадженні
нової системи судів, призначенні нових і чесних суддів та запровадженні
інституту присяжних», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк під
час церемонії вручення сертифікатів інструкторам категорії «В» Корпусу
оперативно-раптової дії Національної поліції у п’ятницю, 1 квітня.
А. Яценюк наголосив на необхідності забезпечення реального захисту
свідкам, які дають свідчення в найскладніших кримінальних провадженнях.
Саме це стане основним завданням групи «В» Корпусу оперативнораптової дії.
Глава уряду підкреслив, що нині громадянин може дати свідчення на
процесі досудового слідства, але в суді внаслідок залякування чи тиску
відмовляється від своїх свідчень. А. Яценюк наголосив, що спецпідрозділ
КОРД візьме під захист людей, які готові свідчити та говорити правду: «Це
дасть можливість країні побудувати нову якісну систему правосуддя і
притягувати до відповідальності найбільш впливових злочинців у країні»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 1.04).
***
«Необхідне беззаперечне виконання програми реформ, яку ми
погодили з Міжнародним валютним фондом». На цьому наголосив у
своєму зверненні в неділю, 3 квітня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк.
Глава уряду наголосив на необхідності повної та прозорої приватизації
об’єктів державної власності, за виключенням стратегічних компаній:
«Призначення нових незалежних і ефективних керівників на всі державні
компанії та позбавлення впливу будь-яких політичних сил на відповідні
компанії та їхні активи».
Крім того, має бути проведено реформування Державної фіскальної
33

служби та спрощення адміністрування сплати податків: «Обов’язок кожного,
від великої компанії до громадянина країни – сплачувати податки, а в свою
чергу обов’язок держави – звітувати перед кожним громадянином, куди і на
що ідуть сплачені податки» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 3.04).
***
«Наша мета – членство в Європейському Союзі, набуття членства в
НАТО, добробут українських громадян, здорова та освічена нація». Про це
заявив у своєму зверненні в неділю, 3 квітня, Прем’єр-міністр України
А. Яценюк.
Глава уряду підкреслив, що місце України – у Європейському Союзі:
«Ми підписали Угоду про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі з
Європейським Союзом. Ми її почали виконувати – її потрібно виконувати
далі.
Безвізовий режим для громадян України буде наданий. Для цього уряд
зробив усе, щоби Європейський Союз прийняв остаточне рішення».
А. Яценюк наголосив, що немає жодних сумнівів у тому, що Україна
повинна стати членом Північноатлантичного альянсу: «Для цього ми
модернізуємо Збройні сили України, які повинні за всіма критеріями
відповідати високим стандартам країн-членів альянсу. Ми завершуємо
реформу Національної поліції та Національної гвардії» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 3.04).
***
Санкції проти Російської Федерації повинні бути продовжені до того
моменту, доки Україна повністю не відновить свій територіальний
суверенітет, наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у своєму
зверненні в неділю, 3 квітня.
«Жорстка політика по відношенню до держави-агресора Російської
Федерації. Жодних угод і компромісів за рахунок України. Відновлення
територіальної цілісності української держави. Повернення Донецька,
Луганська та Криму, – підкреслив глава уряду. – Однією з підвалин
незалежності є енергетична незалежність, яку ми досягнули. Тому жодних
тіньових угод і повернення енергетичних олігархів в українську економіку я
не допущу» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 3.04).
***
Жодного зволікання з боку Міненерговугілля щодо розділення
НАК «Нафтогаз України» немає і не буде. На цьому наголосив директор
департаменту стратегічного планування та європейської інтеграції
Міненерговугілля
М.
Бно-Айріян,
коментуючи
оприлюднення
НАК «Нафтогаз України» пропозицій щодо відокремлення оператора ГТС в
Україні для широких кіл громадськості. Він зазначив, що це однозначно
додає публічності та професійності всьому процесу обговорення, і наголосив,
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що спільною метою є створення вільного конкурентного ринку.
За його словами, Міненерговугілля вживає заходи щодо прискорення
процесу, водночас прагне переконатися у відповідності до дій вимогам
європейського законодавства, оскільки це стратегічне для країни питання і
прийняття поспішних рішень може мати серйозні наслідки.
«Ми також наполягаємо, аби відокремлення газотранспортного бізнесу з
НАКу розглядалося в контексті реструктуризації всієї компанії та всього
енергетичного сектору», – зауважив М. Бно-Айріян. На його думку, це одна з
ключових відмінностей у підходах міністерства та компанії. «Ми, як policy
maker, прагнемо побачити всю картину майбутньої енергетики з урахуванням
узятих зобов’язань, тому говорити, що давайте щось зробимо з трубою, а
потім вирішимо долю інших активів – це як мінімум не системно та несе ряд
ризиків», – зазначив він.
Також М. Бно-Айріян поінформував щодо процесу розробки моделі
розділення НАК «Нафтогаз України». Він повідомив, що після отримання
звіту консультантів Світового банку, які працювали в рамках проекту, що
фінансується Європейською комісією, і врахування його висновків
міністерство 16 лютого спрямувало модель розділення компанії та його
ґрунтовний опис до Секретаріату Енергетичного співтовариства з метою
отримання відповіді щодо відповідності моделі нормам європейського
законодавства. За результатами попереднього розгляду зазначених
документів, за пропозицією Секретаріату, 21 березня у Відні проведено
відповідні слухання за участі Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, НАК
«Нафтогаз України», ЄК, ЄБРР і Світового банку.
Також М. Бно-Айріян поділився планами щодо подальшої роботи:
«Відтак, найближчим часом, після доопрацювання моделі з урахуванням
коментарів, які були отримані під час слухань у Відні, ми плануємо
спрямувати до Секретаріату остаточну модель розділення компанії та будемо
чекати на їхню відповідь стосовно відповідності моделі вимогам
європейського законодавства. Після цього почнемо проводити внутрішні
консультації з усіма учасниками процесу вже в Україні. Будемо це робити, як
завжди, прозоро, із залученням експертного середовища та всіх
стейкхолдерів».
Наголошуючи на максимальній прозорості та відкритості в питанні
розділення НАК «Нафтогаз України», М. Бно-Айріян зазначив: «Хочу ще раз
підкреслити – жодного зволікання з боку Міненерговугілля щодо розділення
НАКу немає і не буде. Ми завжди всі кроки в координації з усіма
міжнародними партнерами робили відкрито та публічно» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 4.04).
***
На сьогодні одним з пріоритетних напрямів діяльності
Держфінмоніторингу є розслідування фактів відмивання коштів,
одержаних від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних
коштів та майна, пошуку і блокування активів колишніх українських
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високопосадовців.
У зв’язку з цим, Держфінмоніторингом спільно з правоохоронними
органами забезпечується посилена співпраця з виявлення і припинення схем
відмивання доходів від корупційних діянь.
Останнім часом найбільш плідно в цьому напрямі Держфінмоніторинг
співпрацює з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ). Така
співпраця запроваджена із самого початку роботи бюро. Так, на постійній
основі здійснюється узгодження спільних дій як на рівні керівництва органів,
так і на рівні аналітиків і детективів.
З метою вдосконалення роботи, спрямованої на проведення спільних
розслідувань справ пов’язаних з корупцією в Україні, у Держфінмоніторингу
створено відділ спільних фінансових розслідувань з НАБУ.
До основних завдань і функцій відділу належить проведення спільних з
НАБУ розслідувань шляхом здійснення аналізу фінансових операцій, що
можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних від
корупційних діянь, які проведені за участю вищих посадових осіб, підслідних
НАБУ.
Варто зазначити, що досягнення успіху у протидії корупції в державі
можливе лише за умови спільних зусиль і скоординованих дій.
Держфінмоніторинг і надалі рішуче налаштований на конструктивне
продовження роботи над удосконаленням системи фінансового моніторингу
в рамках державної політики протидії корупції (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 4.04).
***
Міністр соціальної політики України П. Розенко заявляє, що
внаслідок роботи, яку проводить Мінсоцполітики спільно з СБУ щодо
перекриття злочинних схем, побудованих на соціальних виплатах
переселенцям, розпочалася масована інформаційна кампанія проти
керівництва Мінсоцполітики та СБУ.
«Ми розпочали боротьбу з “липовими” переселенцями, ми перекриваємо
схеми, побудовані на соцвиплатах переселенцям. Ми фактично проводимо
верифікацію тих людей, які зареєстровані як вимушені переселенці. Спільно
з СБУ на сьогодні перекрито схем на мільярди гривень, – сказав П. Розенко в
ефірі телеканалу “112 Україна”. – Унаслідок цієї роботи, внаслідок того, що
ми почали реально боротися з відпливом бюджетних коштів на окуповані
території, почали боротися з корупцією, у тому числі в органах міграційної
служби, органах соцзахисту, пенсійного фонду, у місцевих органах влади,
проти керівництва та Мінсоцполітики, і СБУ розпочата масована
інформаційна кампанія і вчорашня стаття у шанованому виданні є, на жаль,
одним із прикладів такої кампанії.
Але ми чітко знаємо, що діємо правильно. Нас не зупинити. Ми будемо
рухатися далі і наводити порядок у системі соціальних виплат».
Коментуючи інформацію одного з видань щодо розбіжностей у списках
переселенців Міжвідомчого координаційного штабу та Міністерства
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соціальної політики, П. Розенко підкреслив, що списки переселенців
Міжвідомчого штабу та Мінсоцполітики – це абсолютно різні списки, які
ніколи не збігалися і збігатися не можуть. «Їх взагалі некоректно
порівнювати. Звинувачувати нас у тому, що вони не співпадають – це всеодно, що звинувачувати “Динамо” (Київ) у тому, що там не грає Мессі», –
зауважив міністр.
Глава Мінсоцполітики вкотре нагадав, що на всі соціальні виплати
переселенцям – пенсії, допомоги тощо – на рік виділяється близько 30–33
млрд грн. «І проблема в тому, що через шахрайські схеми частина цих коштів
іде на окуповану територію і є частиною доходів у т. ч. представників
терористичних угрупувань», – зазначив він, наголосивши, що робота щодо
верифікації соціальних виплат і перекриття злочинних схем буде продовжена
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 3.04).
***
Мінмолодьспорту вдосконалив Порядок реалізації програм та
проведення заходів, державної політики у молодіжній сфері. Відповідний
Наказ «Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та
проведення заходів державної політики у молодіжній сфері» видано 3
березня 2016 р. № 808.
Порядком, зокрема передбачено затвердження нової класифікації
заходів залежно від форм роботи з молоддю, змінені строки їх проведення,
затверджені нові норми на харчування учасників заходів і придбання призів
та сувенірів.
На підтримку реформ з децентралізації норми на харчування учасників
заходів і придбання призів при проведенні місцевих заходів є рекомендовані
та можуть бути встановлені в іншому розмірі за рішенням органів місцевого
самоврядування, рішенням, місцевої державної адміністрації, виконавчого
органу відповідної місцевої ради.
Звертаємо увагу, що набрання чинності відбудеться після опублікування
в офіційних друкованих виданнях, орієнтовно 12 квітня 2016 р. (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 1.04).

ПОЛІТИКА
Посол США в Украине Д. Пайетт советует не проводить в
ближайшее время внеочередные выборы в Верховную Раду и критикует
выдвинутые лидером партии «Батьківщини» Ю. Тимошенко требования,
которые, по его мнению, могут повредить сотрудничеству Украины с
МВФ (http://korrespondent.net/ukraine/3661653-paiett-protyv-vneocherednykhvyborov-v-ukrayne).
«США, как ваш друг, может сказать вам, что в течение следующего года
или двух Украина выиграла бы, если бы у нее был период без новых
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выборов, во время которого можно было бы продвигать вперед реформы», –
отметил Д. Пайетт. При этом он подчеркнул, что решение о возможных
выборах должны принимать сами граждане Украины и соответствующие
государственные органы.
Американский посол также раскритиковал предложения, которые
выдвинула лидер «Батьківщини» Ю. Тимошенко для формирования
коалиции. «Я очень критически отношусь к тем комментариям и
предложениям, которые госпожа Тимошенко высказала за эту неделю. Она
описала их как требования к новой коалиции, и они будут иметь влияние на
то, что может быть отменено соглашение с МВФ», – отметил он.
По мнению посла, такая ситуация стала бы для Украины трагедией.
«Ваше правительство проделало много работы в сфере реформ, это большой
прогресс. Вы сейчас на том этапе, когда вы видите признаки восстановления
экономического роста, это не мое мнение, это информация Всемирного банка
и финансовой статистики», – указал Д. Пайетт (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 2.04).
***
Представитель Госдепартамента США Э. Трюдо сообщила, что
Соединенные Штаты Америки призывают жителей Нидерландов
проголосовать на референдуме за Соглашение об ассоциации Евросоюза с
Украиной,
сообщается
на
сайте
госдепа
(http://korrespondent.net/world/3661743-hosdep-obratylsia-k-nyderlandam).
«Как и на любом референдуме, решение будет за народом Нидерландов.
Но в тоже время мы верим, что ассоциация – в интересах Украины,
Нидерландов и всей Европы», – сказала Э. Трюдо в рамках регулярного
брифинга (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 2.04).
***
Соглашение об ассоциации не имеет отношения к политическому
кризису, однако последний может повлиять на результат референдума в
Голландии. Об этом журналистам сообщил посол представительства ЕС в
Украине Я. Томбинский.
«Я надеюсь, что люди в Нидерландах понимают смысл и цель
ассоциации, она не имеет отношения к нынешней политической ситуации в
Украине: это инструмент, который поможет преодолеть кризис», – отметил
посол.
В частности, Я. Томбинский добавил, что политический кризис, который
последние несколько месяцев парализует работу ВРУ и правительства, не
улучшит имидж Украины перед нидерландцами. При этом в случае, если
результат референдума будет отрицательным, то ЕС будет ждать решения
нидерландского парламента. «27 стран ратифицировали (Соглашение об
ассоциации. – Прим. ред). Конечно, мы будем ждать ответа нидерландского
парламента, но надеемся на положительный результат», – подчеркнул Я.
Томбинский.
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Напомним, 6 апреля в Нидерландах состоится общенациональный
референдум по Соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной (Главком
(http://glavcom.ua/news/373428.html). – 2016. – 4.04).
***
Премьер-министр РФ Д. Медведев заявил, что сравнивать Россию и
Украину в вопросах безопасности на предприятиях нельзя. Об этом он
сказал на совещании о состоянии и перспективах угольной промышленности.
Так Д. Медведев отреагировал на слова главы Ростехнадзора
А. Алешина, который сообщил, что показатель травматизма на предприятиях
угольной промышленности в России в 2015 г. стал самым низким за всю
историю наблюдения со времен СССР, и привел для сравнения данные по
Украине, где этот показатель значительно выше. «Что нам с Украиной в этом
смысле сопоставляться? Я просто про то, что там ни промышленности, ни
государства не существует», – заметил Д. Медведев.
В свою очередь А. Алешин пояснил, что привел данные по Украине за
2013 г., тем не менее, это существенно не изменило позицию российского
премьера. «2013 г.? Значит, промышленность там была, а государства и тогда
не было», – подчеркнул он (Главком (http://glavcom.ua/news/373412.html). –
2016. – 4.04).
***
Заявление премьер-министра России Д. Медведева об отсутствии
государства в Украине демонстрирует, насколько руководители
Российской Федерации боятся и истерически воспринимают сам факт
существования нашей страны. Об этом заявил секретарь Совета
национальной безопасности и обороны Украины А. Турчинов, передает
пресс-служба СНБО.
«Украина – это государство, которое остановило продвижение
российского агрессора на запад. Украина – это государство, которое своим
существованием ставит крест на возрождении и реванше советской империи
зла», – подчеркнул он.
А. Турчинов напомнил, «что у украинцев было государство со столицей
в Киеве еще задолго до возникновения Московского улуса Золотой Орды».
«Украина будет существовать и после того, как злоба, агрессия и
внутренние противоречия, которые всегда присущи тоталитарным режимам,
разорвут на куски остаток советской империи, носящей название Russia», –
заявил секретарь СНБО (Главком (http://glavcom.ua/news/373476.html). –
2016. – 4.04).
***
Н. Томенко направил в Высший админсуд Украины иск относительно
лишения его мандата народного депутата Верховной Рады. Как сообщает
его пресс-служба, в частности, в исковом заявлении речь идет о признании
неправомерными и отмене решения съезда партии «Блок П. Порошенко
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“Солидарность”»
(http://korrespondent.net/ukraine/3661814-tomenko-budetsudytsia-s-partyei-poroshenko).
Н. Томенко обращает внимание на то, что согласно Конституции «в
случае невхождения нардепа, избранного от политической партии в состав
депутатской фракции этой партии или выхода его из состава, его полномочия
прекращаются досрочно на основании закона по решению высшего
руководящего органа соответствующей политической партии со дня
принятия такого решения». «Таким образом, этой нормой устанавливается
обязательная предпосылка досрочного прекращения полномочий народного
депутата в связи с его выходом из фракции – наличие закона. При отсутствии
соответствующего закона решение съезда партии является недостаточным
основанием для досрочного прекращения полномочий нардепа», –
подчеркивается в сообщении.
Н. Томенко также приводит выводы Венецианской комиссии, в которых
отмечается, что «обязательность членства народного депутата в
парламентской фракции или блоке нарушает независимость депутата и
может считаться неконституционной, принимая во внимание то, что члены
парламента должны представлять весь народ, а не партии, к которым
принадлежат».
Как сообщалось, 25 марта на закрытом съезде Блока П. Порошенко
«Солидарность» было принято решение о лишении мандата покинувших
партию нардепов Е. Фирсова и Н. Томенко.
Напомним, Верховная Рада приняла закон о партийной диктатуре,
который разрешает политическим партиям исключать кандидатов в
народные депутаты из избирательных списков после оглашения результатов
выборов (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 2.04).
***
Объединение «Самопоміч» заявляет об исключении Ю. Милобога из
членов партии.
Как известно, ранее Ю. Милобог выдвигал свою кандидатуру на пост
мэра Кривого Рога, но позже отказался от участия в перевыборах. По мнению
депутатов, он имел договоренности с представителями Оппозиционного
блока.
Как сказано в сообщении пресс-службы «Самопомочі», пресс-служба
партии получила аудиозаписи, на которых зафиксирована беседа
Ю. Милобога с человеком, который представлял его интересы в переговорах
со штабом Ю. Вилкула. Ему обещали денежное вознаграждение в обмен на
прекращение дальнейшей борьбы, говорится в сообщении.
В пресс-службе также заверили, что Ю. Милобог признал свою вину,
подтвердил подлинность записей и согласился, что не имел права
выдвигаться на новые выборы. Именно поэтому кандидатом на перевыборах
в Кривом Рог стал С. Семенченко, подчеркнули в партии, заверив, что
политическая сила назначила партийную комиссию для изучения ситуации
(УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2016. – 3.04).
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***
Украинка Н. Савченко окончательно отказалась подавать
апелляцию на приговор российского суда. Об этом сообщили 4 апреля ее
адвокаты
после
встречи
с
подзащитной
(http://korrespondent.net/ukraine/3662622-savchenko-otkazalas-obzhalovatpryhovor).
«Вышли от Нади из СИЗО-3. Она отказалась подавать апелляционную
жалобу. В России нет суда, пустая трата времени», – пишет М. Фейгин у себя
в Twitter.
«Состояние здоровья Надежды стабильное. Пьет только воду, вес 64 кг,
давление 110/60, температура в норме», – сообщил адвокат Н. Полозов.
Как сообщалось, 1 апреля официальный представитель Следкома
России В. Маркин заявил, что украинскую летчицу Н. Савченко можно
обменять на «сидящих в Украине хороших людей» (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 4.04).
***
Служба
безопасности
Украины
опровергла
«сенсацию»
относительно существования в Украине мифических лагерей
джихадистов, ссылаясь на письмо вице-президента Комитета
французского сената по иностранным делам и национальной обороны
Н. Гуле к руководителю Службы безопасности Украины В. Грицака. Об
этом сообщила пресс-секретарь СБУ Е. Гитлянская на своей странице в
Facebook.
По ее словам, автор письма выразила возмущение полным искажением
своих слов и позволила опубликовать текст письма, чтобы снять все
возможные инсинуации и попытки использовать это вброс в
информационной войне против Украины.
«Уважаемый Василий, хочу выразить Вам свое удивление и возмущение
по поводу появления статей, которые полностью исказили заявления,
которые я сделала на прошлой неделе на радиостанции France Inter. В конце
беседы, которая продолжалась более двух часов, я вспомнила о некоторых
вещах, которые касаются расследований Вашей службой в сфере борьбы с
терроризмом, как это делается и у нас. Мое простое и недвусмысленное
высказывание было, тем не менее, интерпретировано как обвинение Украины
в сотрудничестве с ИГИЛ, что является искажением истины, ложью и
абсолютно неприемлемым манипулированием», – говорится в письме.
Н. Гуле подчеркивает, что не знает украинскую журналистку
А. Лазареву, никогда ее не встречала, не слышала и не знает ее источников
информации, которая является «ничем другим как вымыслом».
«Если намерением этих так называемых журналистов является
негативное влияние на голосование, которое должно состояться в
Нидерландах относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и
ЕС, добавляя плохого имиджа Украине, то эта плачевная операция обернется
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против них самих. Соглашение тем более необходимо, если учесть
серьезность террористической угрозы и то, насколько нам еще больше нужна
Европа», – добавляет автор письма.
Также Н. Гуле оценила борьбу СБУ с джихадистским терроризмом как
образцовую и заверила, что ее заявления никогда не имели целью
представить нашу страну как «надежное убежище» для ИГИЛ и утверждать,
что украинцы к этому специально готовились.
«Сотрудничество Франции с Украиной в сфере борьбы с терроризмом
является показательным, как мы это и продемонстрировали во время нашей
официальной встречи в сенате несколько месяцев назад во время моего
председательства в Комиссии по расследованию дел в отношении
джихадистских каналов поставки», – отмечается в письме.
Н. Гуле подчеркнула, что практика некоторых СМИ заслуживает быть
осужденной в судебном порядке, а она оставляет за собой право подать
жалобу за клевету. Об этом сообщает УНИАН (Електронні Вісті
(http://elvisti.com). – 2016. – 3.04).
***
В Одессе в 4 апреля утром группа активистов заблокировала вход в
здание областной прокуратуры. Митингующие не пропускали на работу
сотрудников ведомства. Таким образом люди протестуют против назначения
прокурором области Н. Стоянова.
Как сообщают местные СМИ, на ул. Пушкинскую люди пришли еще в
6:00. Активисты окружили здание, входы перекрыли мусорными баками, а
рядом установили виселицу. Около 9:00 к ним приехал первый заместитель
прокурора области О. Жученко. После его просьбы активисты
разблокировали один из входов и начали пропускать тех, кто ставил свою
подпись за отставку Н. Стоянова. Журналисты сообщают, что под
прокуратуру приехал также и и. о. заместителя главы области А. Боровик.
По состоянию на полдень блокада продолжалась. Во время акции
протеста активисты выбросили в мусорный бак флаг «Новороссии».
Напомним, как сообщал «УРА-информ», 29 марта заместитель
Генерального прокурора, прокурор Одесской области Д. Сакварелидзе был
уволен из органов прокуратуры. 30 марта Н. Стоянова восстановили на
должности прокурора Одесской области (УРА-Информ (http://urainform.com). – 2016. – 4.04).

ЕКОНОМІКА
Нацбанк изменил условия предоставления стабилизационных
кредитов. Об этом говорится в постановлении № 207, сообщается на сайте
НБУ.
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При обращении за стабилизационным кредитом банк будет
предоставлять финансовую модель развития вместо программы финансового
оздоровления. Также банк должен заменять программу финансового
оздоровления финансовой моделью развития в случае продления срока
пользования кредитом и изменения графика возврата кредита.
Финансовая модель банка, утвержденная НБУ, должна содержать
аргументирование запрашиваемой суммы стабкредита и источники
возвращения стабкредита.
Регулятор в течение действия договора и не реже одного раза в год будет
осуществлять инспекционную проверку банка, которому предоставил
стабкредит.
15 марта НБУ заявил, что намерен вместо стабилизационных кредитов
внедрить новый инструмент поддержки ликвидности банков – Emergency
Liquidity Assistance. Это будет восстанавливамая краткосрочная кредитная
линия, которой банки смогут воспользоваться в случае оттока депозитов
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 1.04).
***
Национальный банк ввел должность куратора инспекционной
проверки банка. Регулятор внес соответствующие изменения в Положение о
порядке проведения инспекционных проверок. Об этом говорится в
постановлении регулятора № 208 от 30 марта.
«Куратор проверки – должностное лицо Национального банка,
определенное в удостоверении на право проведения инспекционной
проверки банка, осуществляющее общее руководство процессом проверки»,
– отмечается в постановлении.
Куратору
проверки
делегируются
полномочия
руководителя
подразделения инспекции, а именно: осуществление общего руководства
процессом проверки; координация решения вопросов, возникших во время
проверки, с профильными структурными подразделениями центрального
аппарата НБУ, которые отвечают за их регулирования, а также подписания
отчета об инспектировании (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. –
1.04).
***
Суд подтвердил решение о незаконности решения НБУ
оштрафовать «Ощадбанк» на 3 млн грн за несоблюдение закона о
финмониторинге. Об этом говорится в определении Киевского
апелляционного суда от 28 марта, сообщает Delo.ua.
Суд отклонил апелляцию Национального банка, оставив в силе решение
о незаконности наложения НБУ штрафа на «Ощадбанк» в размере 3 млн грн.
Летом 2015 г. НБУ провел внеплановую проверку «Ощадбанка» и
обнаружил нарушение: банк не отказал клиенту в обслуживании, когда тот
подал неправдивую информацию.
В результате «Ощадбанк» был оштрафован на 2,99 млн грн. Банк
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опротестовал решение Нацбанка в январе 2016 г. Регулятор подал апелляцию
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 1.04).
***
Национальный банк опроверг информацию, распространенную в
СМИ народным депутатом П. Костенко (фракция «Самопоміч»), о том,
что глава НБУ В. Гонтарева зарабатывает 1 млн грн на
государственных
ценных
бумагах
(http://news.eizvestia.com/newsfinance/full/155-nacbank-oproverg-informaciyu-o-zloupotrebleniyah-s-ovgz).
Национальный банк сообщил, что в связи с распространением
недостоверной
информации
о
злоупотреблении
руководством
Национального банка при проведении операций с облигациями внутреннего
государственного займа (ОВГЗ) банк решил подать против депутата иск о
защите деловой репутации, информирует еizvestia.com.
Как говорится в пресс-релизе НБУ, Национальный банк никогда не
осуществлял операций с облигациями ISIN UA4000152441, упомянутыми в
соответствующем запросе П. Костенко к Министерству финансов,
Национальному банку, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку
и ПАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых
рынках» (копия запроса есть в распоряжении «і»). Среди требований НБУ –
опровержение неправдивой информации и компенсация морального ущерба.
Продажа ОВГЗ из портфеля Национального банка в 2015 г.
осуществлялась исключительно по рыночным ценам через открытые и
анонимные биржевые торги на двух фондовых биржах (ПФТС и
«Перспектива»). К таким торгам имели доступ все члены этих бирж.
Национальный банк не имеет полномочий и институциональных
обязательств контролировать и влиять на хозяйственную деятельность
других участников торгов государственными облигациями. Вся информация
о продаже ОВГЗ Нацбанком является публичной и размещена на сайте НБУ
по ссылке.
Как писали «і», ранее народный депутат П. Костенко сообщил, что с
помощью спекуляций с облигациями государственного внутреннего займа
бизнес-партнеры главы НБУ В. Гонтаревой за день зарабатывают более 80
млн грн. По его словам, самыми активными посредниками на биржевом и
внебиржевом рынках ОВГЗ являются ICU, совладельцем которой была В.
Гонтарева, и ПАО «Банк Авангард», который принадлежит ICU через
компанию
Westal
Holdings
Ltd
(Экономические
известия
(http://news.eizvestia.com). – 2016. – 4.04).
***

Украинский «Альфа-банк» показал рост депозитов на 20 % в 2015 г.
Розничный бизнес финучреждения подвел итоги работы в 2015 г. Об этом
говорится в сообщении банка, опубликованном на его официальном сайте
(http://news.eizvestia.com/news-finance/full/712-ukrainskij-alfa-bank-pokazalrost-depozitov-na-20-v-2015).
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Объем вкладов от населения достиг 10,4 млрд грн и вывел банк с
шестого на четвертое место по рынку. «Такие темпы прироста в целом
опережают средние показатели по системе», – отметили в учреждении.
Почти на 900 млн увеличился и кредитный портфель банка. Как
сообщается, всего за год финансовое учреждение выдало 1,2 млрд грн
займов. «Наибольший прирост показали кредитные карты», – говорится в
сообщении.
По итогам 2015 г. общее число клиентов «Альфа-банка» увеличилась до
899 000 (физические лица). В учреждении также заявили, что за истекший
год оптимизировали количество услуг, предоставив клиентам три основных
пакета.
«Базовый пакет Comfort назван компанией MasterCard лучшим
дебетным карточным продуктом на украинском рынке», – заявили банкиры
(Экономические известия (http://news.eizvestia.com). – 2016. – 4.04).
***
Металлургические предприятия Украины в марте увеличили
производственные показатели более чем на 30 % по сравнению с мартом
предыдущего года. Согласно оперативным данным ОП «Металлургпром», в
январе – марте 2016 г. металлургические предприятия Украины увеличили
выплавку стали до 6,114 млн т (+18,6 % год к году).
Выплавка чугуна составила 5,883 млн т (+24,4 %), общего проката –
5,312 млн т (на 18,4 %). Производство металлургического кокса увеличилось
до 3,303 млн т (+34,9 %). При этом выпуск стальных труб упал до
186,7 тыс. т (–15,4 %).
В марте производство чугуна, стали и общего проката увеличилось более
чем на 30 % по сравнению с мартом 2015 г. и на 7 % по сравнению с
февралем 2016 г.
В 2015 г. металлургические предприятия Украины сократили
производство общего проката по сравнению с 2014 г. на 16 %, до
20,017 млн т, стали – на 16 %, до 22,935 млн т, чугуна – на 12 %, до
21,878 млн т (DELO.UA (http://delo.ua/business/metallurgi-ukrainy-uvelichiliproizvodstvo-pochti-na-tret-314654). – 2016. – 1.04).
***
Майже 70 % усього аграрного товарообігу України з Європейським
Союзом формують шість країн, передає УНН з посиланням на дані
Інституту аграрної економіки.
За розрахунками Інституту аграрної економіки, їх формують такі країни
– Польща, Іспанія, Нідерланди, Німеччина, Франція та Італія. Зокрема,
протягом 2008–2015 рр. кожна з цих країн імпортувала з України аграрної
продукції більше ніж на 1 млрд дол.
За словами академіка НААН Ю. Лупенка, концентрація експорту на
ринки країн Європейського Союзу характерна також для окремих товарних
позицій. Зокрема, більше половини українського експорту зернових
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приходиться на Іспанію, більше 20 % олійних культур і практично чверть
рослинного масла експортується в Нідерланди, 17 % олійних культур і 11 %
рослинної олії експортується до Франції та майже 40 % відходів харчової
промисловості поставляється до Польщі.
Нагадаємо, у 2015 р. 90 % українського агропродовольчого експорту
становила продукція з низьким і середнім ступенем переробки (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 4.04).
***
Українська зернова асоціація (УЗА) прогнозує експорт зерна з України
у 2015/2016 маркетинговому році ( липень – червень) на рівні 36 млн т.
Такий прогноз Finance.ua зробив президент УЗА В. Клименко.
«Близько 36 млн т – це те, що реально можна зробити. Вийде це чи ні –
це питання. Попит зараз не дуже активний, у тому числі й на кукурудзу», –
зазначив В. Клименко. За його словами, на сьогодні в Україні багато
компаній зацікавлені в розширенні портових потужностей: Soufflet, ADM,
Cargill, Allseeds, «Укрлендфармінг», що говорить про перспективність
експортного напряму.
В. Клименко додав, що 5 квітня відбудеться міжвідомча група щодо
зерна за участі представників Мінагрополітики, Держпродспоживслужби,
Укрзалізниці, агровиробників і трейдерів, під час якої має вирішитися
питання формування експортних партій зерна різних класів на елеваторах.
«Ці зміни потрібні, щоб дозволити портовим елеваторам ефективно
працювати та виконувати якісно контракти. Прискориться приймання в
порту відвантаження на корабель», – повідомив В. Клименко.
Він уточнив, що питання змішування зерна на портових елеваторах
підтримали практично всі учасники ринку. На стадії обговорення
залишається питання змішування зерна різних класів на лінійних елеваторах.
«Щодо портових елеваторів у нас немає питань, щодо лінійних елеваторів ми
кілька людей не переконали. Ми хочемо прописати, що змішувати на
лінійних елеваторах можна тільки те зерно, власником якого ти є», – сказав
президент УЗА.
Як повідомлялося, Україна з початку 2015/2016 маркетингового року
(липень – червень) експортувала близько 30 млн т зернових.
Мінагрополітики прогнозує експорт зерна у 2015/2016 МР на рівні 37 млн т.
Європейська бізнес-асоціація звернулася до Мінагрополітики з
проханням підтримати зміни до Інструкції з обліку зерна і стандартів на
пшеницю, кукурудзу, ячмінь, ріпак, сою, якими передбачено дозвіл на
формування експортних партій зерна різних класів на елеваторах (Agravery
(http://agravery.com). – 2016. – 4.04).
***
ДПЗКУ оголосило старт форвардної програми-2016.
У рамках програми планується придбати 200 тис. т пшениці, 200 тис. т
ячменю, 400 тис. т кукурудзи та 45 тис. т сої. Про це на своєму офіційному
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сайті повідомила прес-служба ДПЗКУ.
У ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» пройшла
розширена робоча нарада на тему: «Закупівля зерна майбутнього врожаю
ДПЗКУ у 2016 році». Під час якої було оголошено про старт програми
форвардних закупівель 2016 р. «За програмою закупівлі зерна майбутнього
врожаю у цьому році ми плануємо придбати 200 тис. т пшениці, 200 тис. т
ячменю, 400 тис. т кукурудзи та 45 тис. т сої. Збір необхідних документів для
укладання договорів поставки зерна майбутнього врожаю здійснюватиметься
через регіональні відділення корпорації», – зазначив під час наради директор
департаменту закупівель Д. Єрмоленко.
За інформацією департаменту, авансовий платіж за 1 т зерна пшениці,
ячменю або кукурудзи становитиме 1980 грн з урахуванням ПДВ, аванс за 1 т
сої – 4980 грн (у разі цільового використання коштів на насіння інокулянти
та засоби захисту рослин) або 3960 грн (при можливості оцінювання якості та
стану сходів сої).
Основною вимогою до сільгоспвиробників буде поставка зерна на філії
ДПЗКУ. Перевага надаватиметься аграріям, які мають у попередньому
позитивну історію співробітництва з корпорацією, фінансову стабільність,
кредитну історію та з урахуванням заключення страхових експертів відносно
стану посівів зернових, які мають братися під заставу.
«Держкорпорація має намір співпрацювати по форвардам лише з
надійними партнерами та продовжить дотримуватися головного правила “від
кількості до якості”», – наголосив під час наради директор департаменту
закупівель Д. Єрмоленко.
Раніше повідомлялося, що за результатами форварду 2015 р. усі
зобов’язання за договорами поставки зерна майбутнього врожаю було
виконано на 100 %. Дебіторська заборгованість за контрактами відсутня
(Agravery (http://agravery.com). – 2016. – 1.04).
***
Україна та Іран розширять перелік сільгосппродукції для торгівлі.
Країни домовилися про подальшу співпрацю з ряду найважливіших
напрямів.
Зокрема,
про
розширення
номенклатури
української
сільгосппродукції, що поставляється до Ірану. Про це йшлося під час
V засідання Міжурядової комісії Ірану і України, що відбулося в березні
поточного року в Тегерані, повідомляє Економічний дискусійний клуб.
«Під час засідання сторони домовилися про подальшу співпрацю з ряду
найважливіших напрямів. Зокрема, про розширення номенклатури продукції,
що поставляється до Ірану української сільгосппродукції – зерна, олії, м’ясомолочної продукції, цукру, кондитерських виробів, фруктів та овочів; про
обмін досвідом і технологіями у вирощуванні сільськогосподарських
культур», – зазначено в повідомленні (Agravery (http://agravery.com). – 2016.
– 1.04).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Всесвітній банк почне фінансування нових проектів в Україні за
умови кращого освоєння грошей за колишніми, схваленими раніше
проектами. Про це повідомив директор СБ у справах України, Білорусі та
Молдови Ч. Фан. «Перш ніж ми будемо виділяти фінансування, важливо,
щоб гроші, які вже виділені, були ефективно та швидко використані. У нас
3,1 млрд дол. у портфелі та 2,1 млрд грн не вибрані. Тому ми хочемо бачити
краще освоєння цих грошей до того, як будемо розглядати нові ініціативи
щодо фінансування», – сказав Ч. Фан.
Він нагадав, що за останні два роки Світовий банк значно збільшив
фінансову допомогу Україні. «За останні 20 місяців група Світового банку та
Міжнародна фінансова корпорація надали Україні 4,7 млрд дол., включаючи
2,25 млрд дол. прямої бюджетної підтримки», – зазначив він.
Як повідомлялося, Світовий банк прогнозує уповільнення інфляції в
Україні в 2016 р. до 15 %. Крім того, СБ зберіг оприлюднений у жовтні
минулого року прогноз зростання ВВП України в 2016 р. на рівні 1 %
(Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2016. – 1.04).
***
Інфляція в поточному році очікується на рівні 15 %. Про це під час
прес-конференції повідомила економіст Світового банку в Україні
А.
Головач,
передає
кореспондент
УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1560224-inflyatsiya-v-ukrayini-u-2016-rotsisklade-blizko-15-svitoviy-bank).
«У поточному році ми очікуємо інфляцію на рівні 15 % з поступовим
зниженням її до 11 % у 2017 р.», – сказала вона. А. Головач додала, що
Світовий банк прогнозує зростання ВВП у 2016 р. на 1 % (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 1.04).
***
Дефіцит Державного бюджету може зрости до 3 % ВВП у 2016 р.
Про це під час прес-конференції повідомила економіст Світового банку в
Україні
А.
Головач,
передає
кореспондент
УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1560189-svitoviy-bank-sprognozuvavzrostannya-defitsitu-byudzhetu-ukrayini-do-3-vvp).
«Наш базовий прогноз очікує його збільшення (дефіциту Держбюджету)
до 3 %», – сказала вона.
Як повідомляв УНН, дефіцит Держбюджету у 2015 р. зменшився до
2,3 % від ВВП. У 2014 р. держава використала 5 % від ВВП на
обслуговування держборгу.
А. Головач також повідомила, що Світовий банк прогнозує зростання
ВВП України на 3–4 % у середньостроковій перспективі (Українські
48

Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 1.04).
***
Національний банк України має намір використовувати
інструменти інфляційного таргетування, щоб забезпечити споживчу
інфляцію до кінця 2016 р. на рівні 12 %, а до кінця 2017 р. – 8 %. Про це
глава Нацбанку В. Гонтарева заявила під час зустрічі з головою правління
«Райффайзен Банку Інтернаціональ» К. Завельдою та головою українського
«Райффайзен Банку Аваль» В. Лавренчуком.
«Сторони також обговорили реформування фінансового сектору
України, економічну ситуацію в країні та Євросоюзі. Глава НБУ
запропонувала керівникам “Райффайзен Банку” розглянути можливість
відновлення кредитування України», – ідеться в повідомленні.
Відзначається, що, згідно з дослідженням ЦРУ, у 2015 р. Україна
очолила світовий рейтинг інфляції. Протягом року інфляція в Україні зросла
майже в півтора раза і становила 49 %.
При цьому в лютому в Україні була зафіксована дефляція. Споживчі
ціни порівняно із січнем знизилися на 0,4 %, повідомляє Державна служба
статистики.
Національний банк України своїми діями в монетарній політиці
фактично «консервує» кризові процеси, замість того щоб стимулювати
економічну санацію. Таку думку висловив багаторічний президентський
радник (1994–2004 рр.), голова Ради НБУ і Національного інституту
стратегічних досліджень (2000–2005 рр.) професор А. Гальчинський. За
словами експерта, класична модель таргетування інфляції виявилася
функціонально вразливою для умов перехідної економіки.
Для досягнення антиінфляційного ефекту в першому випадку грошей
повинно бути мало, у другому їх повинно бути достатньо. НБУ не знає, як
вирішувати цю дилему.
«Необхідна реальна зацікавленість уряду і НБУ в істотному зниженні
інфляції. До того часу, поки інфляційний податок буде залишатися одним з
найважливіших факторів вирішення фіскальних проблем, усякі міркування
про дієвість політики таргетування залишатимуться чисто декларативними»,
– резюмує експерт (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2016. – 4.04).
***
Державний бюджет України в лютому виконано з дефіцитом
4,9 млрд грн, що зумовило формування кумулятивного дефіциту за
підсумками січня – лютого на рівні 2,4 млрд грн. Про це йдеться в
макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за
березень.
Як зазначає регулятор, формування дефіциту обумовлено очікуваним
зростанням витрат по соціальних напрямах при одночасному уповільненні
зростання доходів.
Нагадаємо, за січень – лютий 2016 р. в загальний і спеціальний фонди
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державного бюджету, за оперативними даними Державної казначейської
служби, надійшло 70,545 млрд грн, що на 17 %, або на 10,24 млрд грн, більше
показника за аналогічний період минулого року.
За даними Держказначейства, у січні – лютому цього року Національний
банк не перераховував кошти до держбюджету, тоді як за аналогічний період
минулого року НБУ перерахував 5,45 млрд грн.
Як повідомлялося, доходи зведеного бюджету України, за оперативними
даними, за січень 2016 р. становили 34,7 млрд грн, що на 8,7 млрд грн, або на
33,6 %, більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Верховна Рада України 25 грудня 2015 р. прийняла закон України про
Державний бюджет на 2016 рік з дефіцитом 3,7 % ВВП і доходами
595 млрд грн (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2016. – 1.04).
***
Державне агентство рибного господарства планує виставити
український океанський флот з чотирьох кораблів на приватизацію в
2017 р., повідомила прес-служба Держрибагентства з посиланням на
главу відомства Я. Коваліва.
«У 2017 р. судна можуть бути внесені в список для приватизації,
доцільність поки обговорюється з експертами галузі», – ідеться в
повідомленні.
У прес-службі зазначили, що термін експлуатації суден підійде до кінця
у 2025 р.
За попередньою оцінкою Держрибагентства, Україна зможе виручити за
всі чотири судна 16 млн дол. При цьому, за оцінкою експерта датської
брокерської компанії Atlantic Shipping І. Ейнінсона-Естурланда, вартість
подібних кораблів становить близько 1,5 млн дол. (6 млн дол. за чотири
судна).
Глава Держрибагентства зазначив, що виручені гроші будуть спрямовані
на оновлення внутрішнього флоту.
«Враховуючи вичерпність технічного ресурсу, питання приватизації
актуальне. Вона повинна бути максимально прозорою, щоб ні у кого не було
питань. Цільове використання отриманих коштів на оновлення внутрішнього
флоту стане потужним поштовхом і для українського рибальства, і для
суднобудівників», – зазначив Я. Ковалів.
Нагадаємо, океанський рибальський флот України в 2015 р., уперше з
1997 р., приніс прибуток, який становив 19 млн грн (понад 700 тис. дол.), з
яких 9,5 млн грн становитимуть дивіденди державі. Держрибагентство
планує до 2016 р. збільшити прибуток державного океанського
риболовецького флоту на 58 % – до 30 млн грн.
Україна за роки незалежності втратила понад 220 великотоннажних
суден, або 95 % океанського флоту, основна частина якого була незаконно
реалізована для погашення фіктивної кредиторської заборгованості. У 1991 р.
Україна мала понад 230 океанських суден. У 2015 р. їхня кількість
скоротилася до 11, з яких тільки чотири перебувають у державній власності:
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«Капітан Русак», «Іван Голубець», «Олексій Слободчиков» і «Професор
Михайло Александров» (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2016. – 4.04).
***
Населення України в лютому 2016 р. скоротило заборгованість з
оплати послуг ЖКГ на 31,6 % порівняно із січнем 2016 р. Про це
повідомляє Державна служба статистики України.
Так, борги з оплати житлово-комунальних послуг до кінця лютого
2016 р. становили майже 7,4 млрд грн. Середній термін заборгованості
населення за всі послуги становив один місяць.
Усього за лютий населення заплатило за «комуналку» 7,2 млрд грн –
103,4 % нарахованих за цей період сум.
Заборгованість за спожиту електроенергію, зокрема, становила
2,8 млрд грн. У лютому за електроенергію українці заплатили 1,7 млрд грн,
або 128,4 % нарахованих за цей період сум (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2016. – 3.04).
***
У період із січня по лютий обсяг виробництва хліба і хлібобулочних
виробів в Україні становив 182 тис. т, це на 3,6 % менше результату за
аналогічний період роком раніше. Про що говорять дані Державної служби
статистики України.
Зокрема, за підрахунком статистів, у лютому обсяг виробництва
борошна становив 89 тис. т, що на 4,3 % поступається показнику місяцем
раніше і на 4,7 % – показнику аналогічного періоду 2015 р.
Також повідомляється, що борошномельні підприємства у січні –
лютому поточного року виробили 293 тис. т борошна, що на 4,9 % менше
показника за вказаний період роком раніше. У тому числі в лютому
вироблено 161 тис. т борошна, що на 21,3 % вище показника за січень 2016 р.
та на 3,3 % нижче результату лютого 2015 р. (Agravery (http://agravery.com). –
2016. – 1.04).
***
Реальный доход украинцев с учетом ценового фактора уменьшился
на 22,2 % в 2015 г. Номинальные доходы украинцев возросли на 15 % по
сравнению с 2014 г. Об этом говорится в отчете Госстата.
Общие доходы украинцев составили 1744,0 млрд грн, расходы –
1737,8 млрд грн. Прирост сбережений был на уровне 6,2 млрд грн.
Наличный доход на одного человека составил 31082,7 грн в 2015 г., что
на 4300,6 грн больше зафиксированного дохода в 2014 г.
Согласно данным Госстата, в 2015 г. расходы украинцев увеличились на
16,9 % по сравнению с годом до этого.
Средняя номинальная зарплата в Украине в феврале 2016 г. составила
4585 грн. По сравнению с январем 2016 г. она возросла на 5,1 %. В годовом
измерении рост составил 26,2 %. Госстат утверждает, что самые высокие
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зарплаты получают работники авиационной отрасли. В среднем на одного
работника
приходится
20
873
тыс.
грн
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2016. – 1.04).
***
В связи с сокращением кредитования и продолжающимся
формированием резервов под проблемные активы украинские банки могут
выйти на прибыль не ранее 2017 г., считает председатель правления
ПАО «Идея Банк» М. Власенко.
По его мнению, сроки, необходимые банкам для доформирования
резервов под проблемные активы, составляют от одного до пяти лет. Однако
Национальный банк обязал банки до 11.01.2017 г. полностью сформировать
резервы и увеличить уставный и регулятивный капитал минимум до 300 млн
грн, что является серьезным вызовом для большинства банков.
«На протяжении последних двух лет часть банков, оставшихся на рынке,
все-таки смогла адаптироваться к новым рискам, оптимизировать затраты и
выйти на прибыльный режим работы. Банки в условиях сокращения
кредитования стараются найти новые источники увеличения доходности
операций и новые безрисковые сегменты. Например, фокус на комиссионных
и транзакционных доходах может дать возможность банку увеличить
доходность без увеличения рисковой составляющей. Но мы видим часть
банков, которые имеют компетенцию в рисках, продолжают кредитовать в
текущих условиях», – отметил М. Власенко.
Председатель правления ПАО «Идея Банк» также подчеркнул, что в
текущем году количество банков может продолжать сокращаться в связи с
требованиями по ускорению сроков докапитализации и, как следствие,
возможных процессов слияний банков.
По его мнению, с целью поддержки банковского сектора государство
должно принять законы, защищающие права кредиторов, упростить
механизмы досудебной реструктуризации, открыть и актуализировать
государственные реестры для более тщательного изучения потенциальных
клиентов и унифицировать судебную практику в части единства правовых
позиций (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 4.04).

52

