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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Прем’єр-міністра України А. Яценюка
Дорогий український народе,
Дорогі співвітчизники,
Справжня сила людини – це завжди дух і характер. Переможемо, бо
сильний духом є наш народ.
Відданість національним принципам і твердість характеру – саме це для
мене є суттю справжнього національного лідера.
Я прийняв рішення скласти повноваження Прем’єр-міністра України. У
вівторок, 12 квітня, подання буде внесено до Верховної Ради.
Моє рішення продиктоване кількома причинами. Політична криза в
державі розв’язана штучно. Бажання змінити одну особу засліпило політиків
і паралізувало їхню волю до реальних змін. Процес зміни уряду перетворився
на бездумний біг на місці. Автори кризи стали заручниками обставин і
зробили заручниками всіх нас – уряд, суспільство, державу.
Усупереч обставинам, попри абсурд становища та беззмістовність
звинувачень, я запропонував план виходу з кризи. Казав країні, Президенту і
парламенту: не тримаюся за посаду. Керівництво урядом – це тягар. Це –
інструмент, а не привілей.
Не можна допустити одного – дестабілізації виконавчої влади під час
війни. Така перспектива неминуча, якщо після відставки не буде негайно
обрано новий уряд України. Розв’язання ситуації нарешті стало досяжним. У
парламенті відновлюється коаліційна більшість. Нова угода ґрунтується на
цілях і засадах програми нашого Кабінету Міністрів.
Парламентська фракція «Блоку Петра Порошенка» висунула на посаду
глави уряду В. Гройсмана.
Зробивши все для стабільності і спадкоємності курсу, заявляю про
рішення передати обов’язки та відповідальність керівника уряду України.
Упродовж двох років війни, складних, непопулярних, але правильних
реформ головною опорою нашого уряду в парламенті були мої соратники з
«Народного фронту». Наша фракція виявила дух і характер. Наш патріотизм
– це дія. Ми любимо країну. Рейтинг – справа дуже мінлива.
Ми продемонстрували єдність, відповідальність за слово і здатність
приймати найскладніші рішення. Діяли чесно, не боролися проти союзників і
не опускалися до бруду. На кожне звинувачення чи підозру ми реагували
ясно і прозоро, даючи приклад іншим. Такі стандарти виявилися багатьом
партнерам не під силу.
Дякую «Народному фронту» за підтримку. Прошу підтримати моє
рішення і разом продовжити спільну справу. «Народний фронт» залишається
в коаліції, бо сьогодні це – єдиний засіб оборонити державу.
Я горджуся результатами нашого уряду. Чимало наших справ ще будуть
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оцінені.
Дякую нашому народові, суспільству, громадським активістам,
волонтерам, дякую кожному з вас за витривалість і терпіння.
Ми зробили майже неможливе. Захистили нашу державу. Заснували
нове військо і поліцію. Зробили Україну енергетично незалежною від Росії.
Як господарі, ввели режим економії і водночас зосередили та заощадили для
розвитку держави вагомі фінанси. Ми позбулися номенклатурної нерівності.
Вберегли економіку від дефолту. Розпочали масштабні структурні зміни. Ми
зробили все для незворотності європейського вибору. Попри війну і
тимчасову втрату територій, створили умови для економічного відновлення.
Дякую тим колегам, які діяли чесно та безкорисно. Дякую усім
професійним командам урядових структур. Обидва останні уряди –
унікальні: вони – провісники нової України.
На чолі уряду я чесно виконав свою працю.
Складаю обов’язки Прем’єр-міністра. І з гідністю підтверджую свій
особистий, національний обов’язок перед державою.
Відсьогодні бачу свої завдання ширше, ніж повноваження керівника
уряду. Нове виборче законодавство. Конституційна реформа. Судова
реформа. Коаліційний контроль за курсом нового уряду. Міжнародна
підтримка України. Членство України в Європейському Союзі і НАТО. Це –
частина моєї програми.
Суть наших проблем не є суто політичною. Вона є етичною. Як і наше
життя, політика є наслідком моралі, наших етичних стандартів. Якщо
гідність і мораль вимагають змінити політичні правила, зміна цих правил
обов’язково настане.
Правила змінюють мільйони переконаних умів. Упевнений в силі нового
покоління і нової української доби. Упевнений в правильності наших дій.
Упевнений в мудрості, зваженості і справедливості нашого суспільства.
Нехай Господь береже кожну нашу родину і кожного з нас.
Нехай Господь обороняє і захищає наше військо.
Нехай Господь дасть нам сили духу і захистить Україну
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=248951795&cat_id=244274130). – 2016. – 10.04).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
І. Рудь, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. політ. наук

Позиція партії «Народний фронт»
у вирішенні урядової кризи
10 квітня після оголошення Прем’єр-міністром А. Яценюком про свою
відставку розпочався новий етап урядової кризи, початок якої заклало
нерезультативне голосування Верховної Ради за відставку уряду під
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керівництвом глави партії «Народний фронт» А. Яценюка 16 лютого 2016 р.
Тоді за відповідну постанову № 4080 проголосувало лише 194 народні
депутати з необхідних 226.
Напередодні голосування лідер фракції «Блок П. Порошенка»
Ю. Луценко закликав народних депутатів підтримати недовіру уряду під
керівництвом А. Яценюка і відправити того у відставку. У своєму виступі
Ю. Луценко зазначив, що не висловлюється персонально проти діючого
Прем’єра. Він відзначив незадовільну роботу уряду в цілому.
Перед цим Верховна Рада відмовилася ухвалювати постанову про
перебіг і результати виконання Програми Кабінету Міністрів у 2015 р.
(реєстр. № 4050), натомість підтримала постанову про відхилення звіту
Кабміну та визнання діяльності уряду незадовільною (реєстр. № 4063).
Після невдалого голосування за відставку діючого Кабміну фракції
«Самопоміч» і «Батьківщина» заявили про вихід з коаліції, а у ЗМІ почала
поширюватися інформація про дострокові парламентські вибори як один із
засобів виходу з урядової кризи.
Центр соціальних досліджень «Софія» з 8 по 20 лютого 2016 р. провів
опитування населення в усіх адміністративних областях України. Відповідно
до отриманих даних, якщо б на момент опитування відбулися парламентські
вибори, то в парламент змогли б пройти п’ять партій.
Найбільше голосів набрав би Блок П. Порошенка (10,3 %), на другому
місці – Опозиційний блок (10,2 %), далі у таблиці переможців значилися б
«Батьківщина» (9 %) і «Самопоміч»(8,5 %). Радикальна партія О. Ляшка, за
даними соціологів, була на межі 5,6 % при прохідному бар’єрі 5 %.
За даними опитування, проведеного соціологічною службою Центру ім.
О. Разумкова з 19 по 24 лютого 2016 р., три партії мають приблизно
однаковий рейтинг підтримки серед українців – Опозиційний блок (11,3 %),
«Самопоміч» (11,2 %), Блок П. Порошенка (11,1 %). До парламенту також
можуть потрапити партія «Батьківщина» (9,1 %), Радикальна партія О. Ляшка
(6,6 %) і гіпотетично Блок М. Саакашвілі «За очищення країни» (5,8 %).
Решта партій, у тому числі і пропрем’єрський «Народний фронт», за
даними соціологів, у парламент не проходять.
Причин падіння рейтингів «Народного фронту» (який на позачергових
парламентських виборах 2014 р. набрав 22,5 % і став переможцем виборів)
декілька, головна з них – партія, що з’явилася безпосередньо перед виборами
2014 р. як політичний проект Прем’єр-міністра А. Яценюка, увібрала у свій
рейтинг відповідальність за прорахунки уряду під керівництвом лідера
«Народного фронту» в соціальній і економічній сферах, відсутність інших
партійних лідерів, які могли б позиціонувати «Народний фронт» окремо від
особистості Прем’єра, ще більш посилила катастрофічне падіння рейтингів
партії.
Одразу після провального голосування щодо відставки Кабміну
А. Яценюка Президент України П. Порошенко виступив із заявою, у якій не
підтримав ідеї розпуску Верховної Ради, однак наголосив, що може
скористатися цим правом у крайньому випадку. «Розпуск Верховної Ради не
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обов’язок, а лише право Президента. І я ним скористаюся тільки в крайньому
випадку, якого ми не маємо права допустити», – сказав голова держави у
своєму зверненні 16 лютого.
За його словами, у країни немає резервного часу, щоб за неповні два
роки вже четвертий раз зануритися у виборчу кампанію, ще і в умовах
зовнішньої агресії. «Внутрішньополітична війна всіх проти всіх – це мрія
нашого північно-східного сусіда. Ось чому я взяв слово і висловив своє
бачення виходу з кризи – щоб уникнути найгіршого сценарію», – сказав
П. Порошенко. Він додав, що питання відновлення довіри має бути вирішено
в стінах цього парламенту.
Президент П. Порошенко виступив за повне оновлення Кабінету
Міністрів України, але зазначав, що воно повинно відбуватися на основі
діючої коаліції за участі «Народного фронту». «Момент для часткового
поновлення Кабінету Міністрів упущено. Про нього занадто довго говорили,
і в результаті – забалакали. Тепер вже очевидним є запит на повне
перезавантаження уряду».
Однак протягом березня ситуація почала розгортатися в іншому
напрямі. Почалися переговори щодо створення нової парламентської коаліції
та пошук кандидатур на посаду Прем’єр-міністра, які були б компромісними
і влаштували парламентські фракції.
14 березня голова Блоку П. Порошенка Ю. Луценко заявив, що фракція
погодила кандидатуру нового Прем’єр-міністра України. Про це він
повідомив на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і
груп парламенту. «Як тільки ми отримаємо заяву від Прем’єр-міністра
України, ми відразу ж подамо кандидатуру на Прем’єр-міністра. І ми давно
чекаємо цього моменту, у нас є і кандидатура, і програма дій», – зазначив
Ю. Луценко.
Позиція партії «Народний фронт» (НФ) щодо змін в уряді поступово
змінювалася від категоричного заперечення відставки глави партії
А. Яценюка з посади керівника Кабміну з лише частковим
переформатуванням його уряду (на початку березня) до можливої згоди піти
у відставку з посади Прем’єра за умови створення нової «міцної коаліції»
(наприкінці березня) і оголошення про відставку А. Яценюка з посади
Прем’єр-міністра 10 квітня.
Цілком імовірно, що зміна позиції НФ відбулася не без впливу
партнерів по коаліції.
Так, як стало відомо, 24 березня фракція «Блок П. Порошенка»
висунула кандидатуру спікера парламенту В. Гройсмана на пост Прем’єрміністра, мотивуючи таке рішення тим, що він фахівець з децентралізації.
«Народний фронт» заявив, що розгляне пропозицію на засіданні фракції.
28 березня фракція «Блок П. Порошенка» (БПП) висунула ультиматум
Прем’єр-міністру А. Яценюку. Депутати президентської фракції погрожували
вийти з коаліції, якщо Прем’єр не покине свій пост. Про це заявив депутат
БПП О. Барна. За його словами, таким було рішення франції. Цю інформацію
підтвердив нардеп С. Каплін.
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Водночас 28 березня депутат від фракції «Народний фронт» В. Сюмар
зробила заяву від імені НФ, у якій наголошувалося на необхідності створення
нової парламентської коаліції з новою коаліційною угодою. «Ми дуже
просимо фракцію “Блок П. Порошенка” показати нам, яким способом буде
сформована коаліція, яка не може, на жаль, зараз складатися з двох фракцій
(НФ і БПП). Там повинно бути три фракції (НФ, БПП, “Батьківщина”), –
сказала В. Сюмар. – Ми вимагаємо зустрічі – загальні збори – депутатів цих
фракцій для того, щоб обговорити з ними ключові, базові точки, які повинні
бути закладені в новій коаліційній угоді».
Вона зазначила, що, якщо збереться 226 або більше депутатів з
демократичних фракцій, «ми повинні на загальних зборах обговорити все те,
що нас об’єднує, виробити спільний етичний кодекс (поведінки)». «Якщо ми
домовляємося,
складаємо
добросовісну коаліційну угоду,
якщо
напрацьовуємо план дій уряду і домовляємося про принципи взаємодії в
коаліції, фракція “Народний фронт” готова поставити підписи під такою
коаліційною угодою з тим кандидатом, якого запропонує фракція БПП».
29 березня «Народний фронт» назвав умови, за яких його фракція в
парламенті погодиться на відставку глави уряду А. Яценюка і підтримає
кандидата в Прем’єр-міністри, якого висуне «міцна коаліція». Про це з
трибуни Верховної Ради повідомив лідер фракції «Народний фронт»
М. Бурбак. «Ми мусимо розв’язувати штучно створену політичну кризу з
певних політичних сил. Ми розуміємо, що для розв’язання цієї ситуації скуті
по руках і ногах. Вітаємо колег з БПП, які оголосили прізвище кандидата на
посаду Прем’єр-міністра… Але це перший крок, тому друге завдання –
створення міцної коаліції в парламенті. Фракція НФ …прийняла рішення про
зустріч між Президентом, Прем’єр-міністром і головою ВРУ та учасниками
можливими нової коаліції», – сказав він.
За словами М. Бурбака, нова коаліція має спиратися на коаліційну
угоду, на програму уряду, а Україна має побачити новий склад Кабінету
Міністрів. «“Народний фронт” готовий підтримати кандидата від коаліції», –
запевнив М. Бурбак.
Цього ж дня радник міністра внутрішніх справ А. Геращенко
повідомив у своєму Facebook, що депутати від БПП, «Народного фронту» й
«Батьківщини» домовилися про консультації щодо створення коаліції.
«Депутати БПП, “Народного фронту” і “Батьківщини” домовилися
продовжити консультації. Позиція “Народного фронту” залишається
незмінною: якщо Президент і БПП так хочуть бачити Прем’єр-міністром
В. Гройсмана, то для цього потрібно або створити нову коаліцію, або
відновити роботу старої. Зібрати під коаліційною угодою мінімум
226 підписів депутатів-членів фракцій парламенту, крім Опозиційного
блоку», – написав він.
Водночас у своєму блозі на «Українській правді» А. Геращенко заявив
про шантаж з боку Ю. Тимошенко під час переговорів щодо кандидатури
В. Гройсмана на пост глави уряду. «…На загальних зборах фракцій БПП,
НФ і “Батьківщини” Ю. Тимошенко, як завжди вірна своєму стилю,
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попросила за свою підтримку В. Гройсмана все і ще трошки, – написав він. –
На що їй справедливо було заявлено, що методами шантажу європейську
коаліцію не побудуєш».
На початку квітня консультації щодо створення нової коаліції
продовжилися.
Урешті-решт Ю. Тимошенко й «Батьківщина» оголосили про вихід з
переговорів про створення нової коаліції та перехід в опозицію. У
переговорах залишилися лише представники БПП і НФ, які наразі роблять
спроби залучення позафракційних депутатів для отримання необхідних
226 голосів.
5 квітня заступник глави «Народного фронту» В. Сюмар заявила, що
фракція очікує на вступ ще трьох народних депутатів. «У нас точаться
дискусії про трьох людей щодо “Народного фронту”», – заявила вона. За
словами В. Сюмар, Блок П. Порошенка має бути зацікавлений у поверненні
своїх депутатів, що залишили фракцію. «Оскільки сьогодні коаліція потрібна
Блоку П. Порошенка, відповідно, БПП, звідки пішло найбільше депутатів,
має бути зацікавлений, щоб вони повернулися... Тому вони сьогодні мають
бути зацікавленими, щоб свою фракцію доукомплектовувати й формувати
коаліцію, тому що вони хочуть призначити Прем’єр-міністра», – додала
нардеп.
Відставка А. Яценюка з посади Прем’єр-міністра, про яку він оголосив
10 квітня, говорить про те, що питання формування нових коаліції та уряду
наближається до вирішення. Таку думку висловила в коментарі Gazeta.ua
політолог О. Яхно. «Відставка А. Яценюка не була неочікуваною. Це мало
статися… Стало зрозуміло, що коаліція буде створена з двох фракцій: БПП і
“Народний фронт”. Тобто на прийняття рішень голосів вистачить. Це відкриє
можливість переобрати й переформатувати новий уряд і підтримати базові
рішення. Як тільки стало зрозуміло, що така коаліція є, відставка стала лише
питанням часу, – зазначила експерт. – А. Яценюку було складно зважитись
на таке рішення, адже для посади Прем’єр-міністра він фактично
пожертвував своїм політичним рейтингом. Але якби цього не сталось,
критика від “Батьківщини”, “Самопомочі” та Радикальної партії О. Ляшка
тільки наростала б. Це блокувало б роботу і Верховної Ради, і Кабміну.
Пришвидшувало позачергові вибори. А в умовах, коли немає підтримки
серед людей, йти на перевибори було б самогубством».
Тому «Народний фронт» прийняв саме таке рішення. Інакше партія
могла б опинитися перед невтішними обставинами: коли на носі дострокові
вибори, а в А. Яценюка низький рейтинг. Відповідно, немає політичних
перспектив і для партії (http://pl.com.ua/politolog-otstavka-dobavila-dividendovyatsenyuku).
Оголошуючи про відставку, А. Яценюк забезпечив збереження
«Народним фронтом» свого статусу – без партії А. Яценюка не відбудуться
ані новий уряд, ані нова коаліція, отже, зберігатиметься певний простір для
подальших політичних маневрів, зокрема стосовно посад в новому уряді.
З іншого боку, уся відповідальність за формування й подальше
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функціонування нового уряду тепер перекладена на Президента, якщо щось
не виходитиме, то винним тепер виглядатиме не А. Яценюк і не «Народний
фронт». Подібну думку висловив також відомий політичний експерт
В. Портніков, який вважає, що «відставка Прем’єра здатна дати поштовх до
посилення недовіри до влади, причому тепер ця недовіра може зіграти
поганий жарт вже з главою держави і урядом, за який він фактично буде
відповідати»
(http://espreso.tv/article/2016/04/10/vidstavka_yacenyuka_i_
pochatok_spravzhnoyi_kryzy).
За висновком експерта Інституту політичної освіти О. Солонтайя,
наразі відбувається формування фактично нової конфігурації влади.
Наслідками цього може бути новий спікер парламенту, новий Прем’єрміністр, дві третини нових міністрів. Також сюди включається питання
Генерального прокурора (хоча де-юре питання це не розглядається, де-факто
це предмет широких торгів). Тобто на сьогодні депутати Верховної Ради
вивчають можливість кадрового оновлення виконавчої влади в Україні.
Коментуючи створення коаліції, експерт заявив що цей процес у
самому розпалі. «Що стосується домовленостей, то всі учасники майбутньої
угоди висловлюють хвилювання щодо наявності необхідних голосів, –
підкреслив експерт. – Коаліція повинна налічувати не менше 226 депутатів,
щоб проголосувати за відставку, за призначення нового Прем’єр-міністра і за
нового спікера, а загальна чисельність фракцій (майбутньої коаліції) якраз на
межі».
Коментуючи дієздатність майбутньої коаліції, О. Солонтай заявив, що
вона в цілому повторюватиме попередню коаліцію. Тобто за певні
законопроекти голосуватимуть лише депутати з фракцій учасників коаліції, а
при голосуванні за інші законопроекти залучатимуться ті парламентарі, які
формально не перебувають у коаліції.
При цьому, на думку В. Портнікова, заява про відставку Прем’єрміністра А. Яценюка може розглядатися не як рух у напрямі виходу з
політичної кризи, а як додатковий чинник подальшого поглиблення кризи,
адже нинішня криза, за словами експерта, обумовлена насамперед
внутрішньою боротьбою в таборі самих реформаторів. І не в останню чергу
прагненням Президента посилити контроль за владними структурами
шляхом ослаблення балансу у владі, фактичною відмовою глави держави
підтримувати Кабінет Міністрів до моменту зміни Прем’єр-міністра на
«власного соратника».
«У результаті ми підійшли до моменту відставки Прем’єра в ситуації
фактичної втрати Президентом громадської довіри через панамський скандал
і провал нідерландського референдуму. І справа навіть не в тому, наскільки
обґрунтовані претензії до П. Порошенка щодо незаконності його офшорних
операцій і наскільки оприлюднення фактів з “панамського досьє” вплинуло
на голосування голландців. Справа в тому, що втрата довіри вже є. І в цій
ситуації на уряд, який сформує представник БПП, буде неминуче
поширюватися недовіра до фактичного лідера БПП. Це сталося б, якщо
чесно, і без панамської історії. Просто не так швидко.
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Ґрунтуючись на цьому, я і беруся стверджувати, що політична криза в
країні не завершена з відставкою А. Яценюка. Політична криза в країні
тільки починається з відставкою А. Яценюка – ось правильне визначення», –
прогнозує
В.
Портніков
(http://espreso.tv/article/2016/04/10/vidstavka_
yacenyuka_i_pochatok_spravzhnoyi_kryzy).
Для подолання цієї політичної кризи експерт пропонує такі кроки:
1. Провести неупереджене й компетентне розслідування ситуації з
«панамським досьє» при повному сприянні глави держави. У ситуації, коли
цим розслідуванням не можуть займатися ані Антикорупційне бюро, ані
Генеральна прокуратура, Президент і парламент повинні виступити з
ініціативою створення спеціальної комісії з міжнародною експертною
участю. Відновлення довіри – це не кілька газетних статей. Це правовий
висновок, до якого прислухаються як українське суспільство, так і
цивілізований світ.
2. Відмовитися від ідеї превалювання однієї з політичних сил у коаліції
за рахунок інших і безсовісного жонглювання рейтингами й соціологічними
даними заради посилення власного контролю над владою.
3. Повернення до балансу політичних сил у коаліції згідно з
конституційною моделлю парламентсько-президентської республіки.
Відмова від ідеї дострокових парламентських виборів – ось що допоможе
лідерам соціально орієнтованих політичних сил вжити свою енергію на зміни
у країні, а не на підготовку до цих виборів. Одночасно активність глави
адміністрації Одеської області та його команди повинна бути – за сприяння
Президента й уряду – спрямована на отримання конкретних результатів
реформ у цьому регіоні й перетворення його на полігон змін, а не на барвисті
пояснення того, чому нічого не можна змінити.
4. Призначення незалежного Генерального прокурора України, що
користуватиметься довірою суспільства й парламенту. Проведення ним
кадрової та системної реформи Генеральної прокуратури.
5. Висування Президентом власних ініціатив з проведення радикальної
судової реформи, без якої будь-які економічні перетворення безглузді, а
інвестиції
–
недосяжні
(http://espreso.tv/article/2016/04/10/vidstavka_yacenyuka_i_pochatok_spravzhnoy
i_kryzy).
Можна погодитися з тим, що запропоновані заходи є лише першими
кроками на шляху подолання політичної кризи у країні, без яких ситуація
загострюватиметься й загрожуватиме загальною дестабілізацією політичної
системи, остаточною втратою довіри до державних інституцій і
довготривалою
поразкою
реформ
(Матеріал
підготовлено
з
використанням інформації таких джерел: http://www.depo.ua/ukr/politics/narodniy-front-nazvav-umovi-vidstavki-yatsenyuka-29032016102300;
http://espreso.tv/news/2016/03/29/bpp_quotnarodnyy_frontquot_i_quotbatkivsch
ynaquot_prodovzhat_konsultaciyi_schodo_stvorennya_koaliciyi_geraschenko;
http://rian.com.ua/view/20160330/1007531709.html;
http://gordonua.com/news/politics/narodnyy-front-ugrozhaet-blokirovat-tribunu9

rady-poka-ne-budut-rassmotreny-zakony-o-vozvrate-aktivov-yanukovicha124050.html; http://patrioty.org.ua/politic/sienia-nashe-vse-u-narodnomu-frontivykliuchaiut-vidstavku-iatseniuka-9-10-bereznia-110847.html;
http://нововолинськ.com.ua/2015/07/03/u-deputativ-narodnoho-frontu-nemajejednosti-v-kadrovyh-rishennyah; http://podrobnosti.ua/2093829-narodnyj-frontriskuet-ne-projti-v-radu-v-sluchae-perevyborov.html;
http://espreso.tv/news/
2016/03/28/quotnarodnyy_frontquot_golosuvatyme_lyshe_za_premyera_yakyy_p
rodovzhyt_reformy;
http://ua.112.ua/polityka/u-narodnomu-fronti-vvazhaiutnemozhlyvym-vrehuliuvaty-politychnu-kryzu-29-bereznia-301022.html;
http://espreso.tv/news/2016/03/28/quotnarodnyy_frontquot_proponuye_pryznach
yty_yaresko_pershym_vice_premyerom;
http://vinbazar.com/news/nshe/
narodnii-front-podumaye-chi-viddati-groismanu-krislo-premyer;
http://www.pravda.com.ua/news/2016/03/28/7103543/?attempt=1; http://dt.ua/
POLITICS/reyting-bpp-vpav-do-rivnya-opoziciynogo-bloku-i-samopomochicentr-razumkova-203254_.html;
http://www.depo.ua/ukr/politics/yatsenyukstavit-tseytnot-poroshenku-i-pidvishchue-stavki-10042016183100).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
В Україні необхідно подолати три критичні речі, що заважають
розвитку нашої країни: неефективне управління, корупцію і популізм. Про
це заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман, спілкуючись із
журналістами після погоджувальної ради керівників фракцій і голів комітетів
Верховної Ради України.
Влада
повинна
забезпечити
проведення
реформ,
швидкий
євроінтеграційний рух, а також результативність у боротьбі з корупцією «і
відлученні усіх тих, хто сьогодні використовує державні ресурси на власну
користь. Це все відповідальність коаліції», – зауважив керівник парламенту.
У зв’язку з цим, необхідно «сформувати дієву коаліцію, яка може ефективно
забезпечувати підтримку нового уряду через прийняття спільних законів і
через прийняття ефективних рішень», – заявив Голова Верховної Ради.
В. Гройсман зазначив, що наразі в Україні відкриваються можливості
для стабілізації політичної ситуації в країні. «Дуже важливо, щоби ми почали
діяти дуже системно і професійно», – наголосив він.
Керівник парламенту також поінформував, що письмова заява Прем’єрміністра України А. Яценюка про намір піти у відставку надійшла до
Верховної Ради України. «Вважаю, що це мужній крок, який був зроблений
Прем’єр-міністром», – зауважив він.
Разом з тим керівник Верховної Ради підкреслив, що не прагне обійняти
посаду Прем’єр-міністра України. «Я можу взяти на себе відповідальність
бути відкритим, публічним і робити справу максимально якісно, наскільки це
можливо», – наголосив він, додавши, що у випадку надходження пропозиції
від коаліції очолити уряд потребує «реформаторського ядра людей», які
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довели свою незаангажованість і здатність проводити реформи. «Тільки тоді,
у цих умовах, якісна, не популістська коаліція дозволить сформувати
якісний, професійний уряд, дозволить мені взяти на себе персональну
відповідальність і забезпечити реалізацію тих завдань, які стоять перед
нами», – наголосив В. Гройсман.
За його словами, нині триває робочий процес узгодження кандидатур,
які можуть увійти до складу нового Кабінету Міністрів України. «Ситуація
надзвичайно складна і потребує дуже важких, серйозних, державницьких
рішень», – зазначив Голова Верховної Ради (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 11.04).
***
Український парламент має утворити нову коаліцію, яка буде здатна
сформувати новий реформаторський уряд, що дасть змогу забезпечити
незворотність європейської інтеграції, стабілізувати кризу у країні та
відновити економічне зростання. Про це заявив Голова Верховної Ради
України В. Гройсман, відкриваючи засідання погоджувальної ради керівників
фракцій і голів комітетів Верховної Ради України у понеділок, 11 квітня.
«Сьогодні перед українським парламентом стоїть питання про
формування, оновлення, перезавантаження – як завгодно назвіть, але
найголовніше, щоб був результат – нової коаліції, яка здатна сформувати
новий реформаторський уряд, обрати Прем’єр-міністра, забезпечити
незворотність європейської інтеграції, підвищити ефективність державного
управління, стабілізувати кризову ситуацію, яка є сьогодні у країні,
забезпечити економічну стабілізацію, знайти можливості відновити
економічне зростання і, за великим рахунком, забезпечити соціальну
справедливість у нашому суспільстві», – заявив Голова Верховної Ради.
Коментуючи заяву про відставку Прем’єр-міністра України А. Яценюка,
керівник парламенту зазначив, «що це був виважений і гідний вчинок».
«Можливо, і не простий, але той, який заслуговує на повагу», – зауважив
В. Гройсман.
Керівник парламенту підкреслив, що відповідальність за прийняття
відповідних рішень щодо перезавантаження влади сьогодні «лежить на
плечах» усіх політичних сил і фракцій Верховної Ради. «Я розраховую на те,
що буде утворена коаліція, яка дозволить сформувати таким чином владу, яка
буде ефективною і зможе відповідати якістю, сучасністю на ті виклики, які є
на сьогодні», – наголосив В. Гройсман.
Голова Верховної Ради також поінформував, що порядок денний на цей
пленарний тиждень може бути змінений після формування коаліції та уряду,
а також затвердження порядку дій уряду. Порядок денний цього пленарного
тижня передбачає близько 100 законів, що були напрацьовані з керівниками
та представниками фракцій парламенту, зазначив В. Гройсман і закликав
присутніх «ретельно підійти до опрацювання порядку денного» (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 11.04).
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***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман у п’ятницю, 8 квітня,
провів зустріч з представниками профільних міністерств і комітетів
парламенту, під час якої обговорив актуальні проблеми аграрної сфери
країни й можливі шляхи її реформування.
«Нам треба дати відповідь, як ми можемо підтримувати фермерів,
аграріїв через сучасні механізми, які не суперечать нашим міжнародним
зобов’язанням. Таким чином, і вирішити питання, з одного боку, а з іншого
боку, запропонувати зовсім інші механізми стимулювання аграрного
сектору», – заявив В. Гройсман.
У нараді взяли участь перший заступник міністра аграрної політики та
продовольства України Я. Краснопольський, директор департаменту
фінансово-кредитної політики Міністерства аграрної політики та
продовольства України Б. Ахіджанов, заступник міністра фінансів України,
керівник апарату О. Макарова, голова Комітету Верховної Ради України з
питань податкової та митної політики Н. Южаніна й голова Комітету
Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин
Т. Кутовий.
Сторони, зокрема, обговорили питання оподаткування, компенсацій,
сертифікації продукції, підтримки експортерів, а також законопроекти, що
зможуть розв’язати нагальні проблеми галузі.
Учасники наради наголосили на потенціалі України як постачальника
органічної продукції та необхідності підтримки малих і середніх
фермерських господарств. «Маємо створити для малих фермерів
інфраструктуру, де вони зможуть ефективно працювати», – у зв’язку з цим
зауважив В. Гройсман.
Голова парламенту наголосив, що сьогодні потрібен стратегічний підхід
до розробки плану необхідних змін в аграрній сфері. Напрацьовані рішення
також мають бути обговорені під час широкої дискусії з представниками
галузі, зазначив В. Гройсман (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 8.04).
***
Руководитель парламентской фракции Радикальной партии
О. Ляшко заявляет, что уже получил подписные листы в аппарате
Верховной Рады для инициирования отставки Президента Украины
П. Порошенко в порядке импичмента.
«Радикальная партия инициирует, и я только что получил наконец в
аппарате (Верховной Рады. – Прим.
ред.) подписные листы под
инициирование вопроса устранения Президента Украины с должности в
порядке импичмента и создания временной следственной комиссии
Верховной Рады», – сказал О. Ляшко на заседании согласительного совета
руководителей фракций, комитетов и групп Верховной Рады в понедельник,
11 апреля.
Он отметил, что после обнародования информации об офшорах
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Президента П. Порошенко Национальное антикоррупционное бюро Украины
и прокуратура заявили, что «они не могут это расследовать».
О. Ляшко также подчеркнул, что во вторник, 12 апреля, сразу после
голосования за отставку Премьер-министра Украины А. Яценюка парламент
должен принять закон о временных следственных комиссиях, который
расширяет полномочия таких комиссий Верховной Рады (Минпром
(http://minprom.ua). – 2016. – 11.04).
***
Парламентская фракция «Самопоміч» поддержит нового Премьера и
состав правительства. Но коалиция должна дать гарантии, что в
ближайшее время не будут объявлены досрочные парламентские выборы. Об
этом заявил в воскресенье, 10 апреля, в эфире одного из украинских
телеканалов лидер фракции О. Березюк. При этом политик уверен, что это
будет дестабилизирующий момент для страны, а депутаты для гарантии
должны принять закон о выборах в Верховную Раду на пропорциональной
основе по открытым спискам, а также поменять состав ЦИК.
О. Березюк также напомнил, что именно «Самопоміч» требовала
отставки действующего правительства и назначения «качественного
Генерального прокурора». Мы уже движемся к этой цели, поэтому фракция
точно будем голосовать за закон, который бы не допустил досрочные
выборы, а также за те законы, которые будут делать экономику прозрачной,
пояснил лидер фракции, добавив, что на сегодняшний день государством
фактически управляет олигархически-коммерческий клуб.
Напомним, как сообщал «УРА-информ», 10 апреля Премьер-министр
Украины А. Яценюк принял решение уйти в отставку. Во вторник, 12 апреля,
представление будет внесено в Верховную Раду (УРА-Информ (http://urainform.com). – 2016. – 11.04).
***
Голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та
пенсійного забезпечення Л. Денісова бере участь у Конференції ОБСЄ
проти торгівлі людьми.
11–12 квітня голова Комітету з питань соціальної політики, зайнятості
та пенсійного забезпечення Л. Денісова бере участь у 16-й Конференції
ОБСЄ «Подолання проблеми торгівлі людьми з метою їх примусу до
вчинення злочинної діяльності» (м. Відень, Австрійська Республіка).
На конференції Л. Денісова, як керівник делегації Верховної Ради,
представляє Парламентську асамблею Чорноморського економічного
співробітництва.
Протягом дводенної конференції відбудеться чотири круглі столи, під
час яких обговорюватиметься питання боротьби з торгівлею людьми,
зокрема щодо викликів, пов’язаних з проведенням розслідування та
здійсненням судового переслідування, прав жертв, а також вироблення
рекомендацій стосовно стратегії та збору даних (Офіційний портал
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Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 11.04).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення регулювання відносин у сфері паркування транспортних
засобів».
Законопроектом № 3584 пропонується внести зміни до Кодексу України
про адміністративні правопорушення, а також законів України «Про
дорожній рух», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про страхування»
та «Про національну поліцію».
Проектом, зокрема, у Кодексі України про адміністративні
правопорушення пропонується:
– передбачити можливість притягнення до адміністративної
відповідальності за порушення правил паркування, зупинки та стоянки
транспортних засобів, які зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису,
юридичних і фізичних осіб, за якими зареєстровано транспортний засіб, або
осіб, які ввезли транспортний засіб, зареєстрований за межами України, на її
територію, або осіб, які володіють та/або користуються транспортними
засобами на підставі договорів найму (оренди), лізингу, прокату тощо (зміни
до ст. 14-2);
– змінити об’єктивну сторону правопорушення, передбаченого ст. 152-1
та посилити санкції за його вчинення;
– внести зміни до ст. 218 і 219, якими визначаються державні органи, що
мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення,
передбачені ч. 1, 3 ст. 122, ст. 152-1 КУпАП;
– доповнити Кодекс ст. 265-4 «Тимчасове затримання транспортних
засобів інспекторами паркувального простору».
Проаналізувавши законопроект, члени комітету зазначили, що
запропоновані зміни дадуть змогу впровадити в Україні цивілізовану
комфортну систему паркування транспортних засобів, що базується на
європейській практиці та збалансовує інтереси місцевої громади й
автомобілістів
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 11.04).
***
Комітет з питань запобігання і протидії корупції визнав таким, що
не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, законопроект
про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України
(щодо надання права народному депутату України на отримання
інформації та ознайомлення з матеріалами справи на стадії досудового
слідства).
Законопроектом (реєстр. № 2520а) пропонується доповнити ст. 25
(публічність) КПК України ч. 2, відповідно до якої «народний депутат
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України має право в установленому законодавством порядку звернутися із
зверненням (клопотанням) до органів і посадових осіб, які здійснюють
функції дізнання і досудового слідства, виключно з метою отримання
інформації щодо конкретних кримінальних справ, окрім тих, що стосуються
його особисто, близьких родичів, осіб, які перебувають з ним у
безпосередньому підпорядкуванні або містять інший приватний інтерес», та
ч. 3 щодо значення «термін “приватний інтерес”» вживається в значенні,
наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».
Також передбачено зміни до ч. 1 ст. 221 («Ознайомлення з матеріалами
досудового розслідування до його завершення») КПК України до ч. 10 ст. 290
(«Відкриття матеріалів іншій стороні») КПК України, відповідно до яких
народному депутату України надається право доступу до матеріалів
кримінального провадження з метою отримання інформації, у тому числі і
про перебіг досудового розслідування.
На думку членів комітету, запропоновані норми цього законопроекту
суперечать Конституції України.
Так, відповідно до ч. 4 ст. 76 Конституції України повноваження
народних депутатів України визначаються Конституцією та законами
України. Одним з повноважень народного депутата України є право на запит,
встановлене ч. 1 ст. 86 Конституції України.
Згідно із ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата
України», народний депутат України має також право на звернення до
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їхніх
посадових осіб, а також до керівників підприємств, установ і організацій,
незалежно від форм власності й підпорядкування, об’єднань громадян з
питань, пов’язаних з депутатською діяльністю. Право на депутатське
звернення є складовою повноважень народного депутата України. Надання
інформації щодо конкретного кримінального провадження на підставі
депутатського запиту чи звернення Законом не передбачено.
Слід зазначити, що Конституція України та Закон України «Про статус
народного депутата України» містять вичерпний перелік повноважень
народного депутата і ознайомлення з матеріалами кримінального
провадження в цей перелік не входить.
При цьому, виходячи з тексту законопроекту, у ньому не визначено
обсяг інформації, яка може бути надана на запит народного депутата
України.
Крім того, законопроектом передбачається внесення змін виключно до
ст. 25, 27, 221 і 290 КПК України, які регулюють порядок та наслідки
отримання інформації щодо конкретного кримінального провадження. Разом
з тим гл. 3 КПК України суб’єктом законодавчої ініціативи залишено без
змін, хоча норми саме цього розділу регулюють питання, пов’язані зі
статусом, правами й обов’язками суду, сторін та інших учасників процесу.
Варто зазначити, що народний депутат України не входить у коло «інших
учасників процесу».
Отже, вказаний законопроект може призвести до зловживання
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повноваженнями й безпідставного розкриття таємниці досудового
розслідування народними депутатами України.
Враховуючи викладене та з метою усунення корупціогенного фактору,
зазначений законопроект відхилити (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 11.04).
***
Голова Комітету з питань науки і освіти Л. Гриневич узяла участь у
ІІ Міжнародній конференції з навчання в галузі підприємництва в регіоні
«Східного партнерства» Європейського Союзу «Підприємницькі
компетенції у Європейському Союзі – питання куррікулуму та підготовки
вчителів», яка відбулася в Університеті Квінз, що у Белфасті (Північна
Ірландія).
Метою конференції було вироблення регіональних і національних
підходів для системного впровадження ключових підприємницьких
компетенцій в освітню політику та процес навчання з особливим акцентом на
рамці підприємницьких компетенцій Європейського Союзу (European
Entrepreneurship Competence Framework), а також на ролі вчителя,
куррікулуму і створенні сприятливого середовища для формування таких
компетенцій.
Очікується, що конференція стане платформою для просування
співпраці на регіональному рівні з метою надання можливостей для
експертів, політиків і підприємців консолідувати зусилля для розробки
проектів. Так, зокрема, конференція дасть поштовх до створення
міжсекторальних партнерств на національному й регіональному рівнях країн
«Східного партнерства». За словами Л. Гриневич, конференція забезпечить
дуже практичні знання та інструменти, які є необхідними для впровадження
цієї ключової компетенції на всіх рівнях освітньої системи, яка зазнає
стрімких
змін
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 11.04).
***
Комітет з питань правової політики та правосуддя за підтримки
спільних проектів Європейського Союзу та Ради Європи «Посилення
імплементації європейських стандартів прав людини в Україні» і
«Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні» провели
семінар-тренінг на тему: «Практика Європейського суду з прав людини».
7 і 8 квітня 2016 р. для співробітників апарату Верховної Ради України
на базі Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та
правосуддя, за підтримки спільного проекту Європейського Союзу та Ради
Європи «Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в
Україні» і спільного проекту «Консолідація розробки реформ у сфері юстиції
в Україні», проведено черговий семінар з ряду запланованих семінарівтренінгів на тему: «Практика Європейського суду з прав людини».
Предметом розгляду на цьому семінарі були ст. 5 і 6 Конвенції про
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захист прав людини і основоположних свобод, якими визначено право особи
на свободу та особисту недоторканність, право на справедливий суд,
практика Європейського суду з прав людини за даними статтями.
Під час заходу було висвітлено питання законності затримання чи
позбавлення волі, що здійснюється у відповідності з процедурами,
передбаченими національним законодавством та які є належними й
справедливими в сенсі Конвенції; процесуальних гарантій затриманого чи
заарештованого; права на доступ до органів правосуддя й обмеження права
на суд; розумного строку; публічності й обґрунтованості судового рішення;
презумпції невинуватості та інших гарантій ст. 6 Конвенції у кримінальному
процесі.
У семінарі, крім співробітників апарату Верховної Ради України, взяли
участь фахівці секретаріату урядового уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини та Секретаріату Вищої ради юстиції.
Захід проводив П. Пушкар, старший юрист Секретаріату Європейського суду
з прав людини (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 8.04).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
прем’єр-міністром Нідерландів М. Рютте за ініціативи нідерландської
сторони.
М. Рютте повідомив, що він засмучений результатами референдуму,
який відбувся в Нідерландах у середу, 6 квітня.
Лідери обговорили наступні кроки для набуття чинності Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС. «Ця історична Угода повною мірою
відповідає стратегічним інтересам України та Європейського Союзу,
включаючи Нідерланди», – підкреслив П. Порошенко.
Глава держави наголосив на відданості України імплементації Угоди
про асоціацію, включаючи положення про поглиблену та всеохоплюючу зону
вільної торгівлі.
Прем’єр-міністр Нідерландів запевнив у підтримці його державою
надання безвізового режиму для українців (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 8.04).
***
Президент П. Порошенко очікує, що цього тижня народні депутати
домовляться щодо нової коаліції у Верховній Раді та визначаться із
кандидатурою нового Прем’єр-міністра.
«Я повністю погоджуюсь з тим, що далі терпіти безвладдя в країні
неможливо, тому я чекаю, що не пізніше, як наступного тижня, ми почуємо з
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парламенту добру звістку, – сказав глава держави в інтерв’ю українським
телеканалам. – Вони мають створити коаліцію. Сьогодні дуже популярна
позиція: я не хочу брати на себе відповідальність, я не хочу входити, я не
хочу голосувати, але я хочу мати право критикувати. Це безвідповідально
для країни. Ті відповідальні депутати, я сподіваюся, що їх буде більшість у
парламенті, що вони забезпечать створення коаліції, внесуть мені
кандидатуру Прем’єр-міністра. Це має бути у вівторок (12 квітня. – Прим.
ред.)». Він зауважив, що очікує, що новостворена коаліція запропонує на
посаду глави Кабінету Міністрів В. Гройсмана. Водночас Президент
підкреслив, що готовий працювати з будь-яким Прем’єр-міністром.
Глава держави переконаний, що інший склад Верховної Ради не буде
кращим, тому варто шукати шляхи врегулювання політичної ситуації в країні
з її нинішнім складом. «Я напевне перший Президент, який категорично не
хоче і не допустить входження в конфронтацію ні з парламентом, ні з
урядом. Хочу абсолютно чітко заявити – іншого парламенту в мене немає і
наступний кращим не буде. І в цій ситуації ми маємо забезпечити, щоб
парламент виконав ті завдання і зобов’язання, які вони брали на себе, коли
підписували коаліційну угоду і завершили процес реформ», – сказав глава
держави, зауваживши, що йдеться в тому числі і про реформу децентралізації
та ін.
У цьому контексті П. Порошенко зазначив, що також очікує на
ухвалення парламентом програми дій уряду, у якій має бути чіткий перелік
законопроектів щодо співробітництва з Міжнародним валютним фондом,
виконання Україною зобов’язань з імплементації Угоди про асоціацію,
включно з поглибленою і всеохоплюючою зоною вільної торгівлі та Плану
дій щодо безвізового режиму, імплементації мінських домовленостей, що
забезпечить прогрес у мирному процесі на Сході України.
«Я впевнений у тому, що ми можемо досягти дуже пристойних
результатів, у тому числі і в економічній сфері», – резюмував глава держави.
Президент також зазначив, що готовий розпочати консультації щодо
кандидатури на посаду Генерального прокурора одразу після формування
нової коаліції (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 10.04).
***
Президент П. Порошенко повідомив, які кроки у проведенні процесу
деофшоризації та запровадження прозорих правил для ведення бізнесу в
Україні будуть зроблені найближчим часом.
«Спроби забороняти офшорні компанії призводили лише до збільшення
їх кількості. Це абсолютно тупиковий шлях. Я хочу відкрити декілька кроків,
які ми маємо зробити для того, щоб провести ефективний, швидкий і
глибинний процес деофшоризації», – сказав П. Порошенко в інтерв’ю
українським телеканалам.
Глава держави повідомив, що доручає Міністерству фінансів, Державній
фіскальній службі забезпечити приєднання України до Міжнародної
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міжвідомчої конвенції із забезпечення доступу України до рахунківнерезидентів. Після підписання цієї Конвенції, а це має відбутися не пізніше
1 січня 2017 р., Україна автоматично отримуватиме інформацію з усього
світу про рахунки, відкриті у будь-якому банку світу українськими
резидентами, пояснив Президент
П. Порошенко висловив жаль з приводу того, що раніше це питання
ніким не порушувалося.
Глава держави повідомив також, що найближчим часом забезпечить
внесення до Верховної Ради законопроектів щодо запровадження статусу
іноземних контрольованих компаній. Суть таких нововведень у такому:
незалежно від того, зареєстрована компанія в Україні чи закордоном, якщо
вона прямо чи опосередковано належить українському резидентові й рівень
оподаткування в цій країні вдвічі або більше нижчий, ніж ставка українських
податків, податки потрібно сплатити в Україну.
Президент підкреслив, що додатково до цих заходів мають бути зроблені
кроки щодо гармонізації податкового законодавства.
П. Порошенко також наголосив на необхідності забезпечити
голосування в парламенті конституційної судової реформи, яка дасть
можливість створити прозору та ефективну судову систему, з глибинним і
повним перезавантаженням системи судів, прийняттям у новій редакції
закону «Про судоустрій» та забезпеченням права на справедливий суд і для
українських громадян, і для українського бізнесу.
Серед інших кроків у процесі деофшоризації Президент назвав також
завершення імплементації антикорупційного законодавства, покращення
інвестиційного клімату, ухвалення законодавства щодо можливості
повернення українських активів. «Це забезпечить збільшення надходжень до
державного бюджету, збільшення прозорості, створить абсолютно прозорі
правила для того, щоб не робити злочинця із кожної людини, яка хоче і має
законне право робити бізнес закордоном», – зауважив глава держави.
П. Порошенко також зазначив, що вдячний журналістському
консорціуму, який складається з 800 журналістів із 40 країн, що «провели
надзвичайно велику роботу для того, щоб світ став прозорішим, фінансовий
світ став іншим». «Можу привітати це, бо саме для цих можливостей, в тому
числі і в Україні, люди виходили на Революцію гідності. Українські
журналісти також працювали в цьому консорціумі. Наголошую, що після цих
подій, які відбулися, фінансовий світ ніколи не буде таким, як раніше», –
сказав Президент.
Глава держави ще раз підкреслив, що його позиції кардинально
відрізняються від решти осіб, інформація про яких була оприлюднена в
даних журналістського консорціуму. «Я публічно доручив своїм юридичним
та фінансовим радникам забезпечити створення структури у координації із
однією з найбільших інвестиційних структур світу для того, щоб забезпечити
передачу в довірчу власність моїх активів. Зараз я вже маю можливість
розкрити цю інформацію – це Rothschild. Це не просто управління. На
сьогоднішній день я позбавлений будь-якої можливості впливу, отримання
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інформації. Це гарантовано кількасотрічною історією будинку Rothschild», –
наголосив Президент.
За словами глави держави, ця компанія, створювалася виключно з метою
передачі в довірчу власність, як він і обіцяв під час виборчої кампанії.
«Компанія не має жодної копійки, жодного пенсу фінансових перерахувань.
Так само не наповнювався і її статутний фонд, – запевнив Президент. –
Менеджмент компанії, після вступу в дію угоди про довірчу власність, буде
змінений на представників, яких призначить Rothschild. Жодного впливу на
них ні я, ні будь-які інші мої представники не можуть мати і не будуть.
Позиція задекларована мною, підтверджує, що мої кроки були
спрямовані на максимальну транспарентність, прозорість, максимальне
забезпечення податкових інтересів України. Все оподаткування активів, які
знаходитимуться в довірчій власності, буде відбуватись за українським
законодавством і в Україні».
Глава держави також зазначив, що підписання угоди про довірчу
власність відбулося після тривалих консультацій 14 січня. «Таким чином,
створена абсолютно прозора структура довірчої власності, мета – відділення
найбільших моїх активів від політики. І це гарантується ім’ям найбільш
поважних інституцій в світі», – наголосив П. Порошенко (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 10.04).
***
Президент П. Порошенко наголошує, що, попри результати
референдуму у Нідерландах, Угода про асоціацію України та
Європейського Союзу продовжує діяти, а євроінтеграційний курс держави
є незмінним.
«Я вірю в Європу і вірю в європейські цінності, вірю в те, що роблю я і в
те, за що люди виходили на Революцію гідності – європейське майбутнє
України. Саме тому ми чітко наголошуємо, що Угоду про асоціацію не буде
змінено, що вона вже зараз застосовується, включно з всеохоплюючою та
поглибленою зоною вільної торгівлі», – сказав глава держави в інтерв’ю
українським телеканалам.
Президент також зазначив, що найближчим часом очікує рішення
Єврокомісії про передачу законодавчих пропозицій до Ради Європейського
Союзу і Європейського парламенту щодо запровадження безвізового режиму
для українців. У підтримці надання безвізового режиму для громадян
України під час телефонної розмови П. Порошенка запевнив і прем’єрміністр Нідерландів М. Рютте.
Глава держави підкреслив, що більшість лідерів ЄС і світу висловили
підтримку Україні на шляху до Євросоюзу. Вони заявили про те, що дуже
розчаровані референдумом у Нідерландах і двері для України треба тримати
відкритими. «Це заявила і А. Меркель, і Ф. Олланд, і Б. Обама,
Д. Грібаускайте. Тому ми маємо й надалі робити те, що повинні –
реформувати країну, імплементувати Угоду про асоціацію, маємо рухатися в
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Європу, – сказав П. Порошенко. – Це є поразка Європи, і саме так це оцінили
лідери більшості європейських країн, лідери ЄС, бо Європа зараз переживає
не найкращі часи».
Справжньою метою проведення референдуму у Нідерландах, на
переконання Президента, є атака на ЄС, атака на європейські цінності,
використання референдуму євроскептиками для зміцнення своїх політичних
позицій всередині країни. «Ніякого відношення тема референдуму,
незважаючи на назву, не мала до України», – констатував глава держави.
Президент підкреслив, що українські дипломати, волонтери,
парламентарі й політики, діячі культури, науки і спорту зробили максимум
можливого для отримання позитивного результату. Тому не доречно давати
оцінку роботи українського МЗС через результат референдуму в
Нідерландах.
П. Порошенко ще раз подякував кожному українцю, голландцю,
кожному з міжнародних партнерів України, які доклали багато зусиль для
того, щоб розповісти голландцям про Україну. «Хочу подякувати сотням і
тисячам голландців, які проголосували за Україну. Це для нас надзвичайно
важливо» (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 10.04).
***
У телефонній розмові, яка відбулася в неділю, 10 квітня, федеральний
канцлер Німеччини А. Меркель засвідчила слова поваги і вдячності
Прем’єр-міністру України А. Яценюку за вагомий внесок у втілення
національних реформ та захист незалежності й безпеки України.
А. Меркель подякувала главі українського уряду за партнерство,
високий рівень взаємної довіри та ефективну співпрацю між Україною та
Німеччиною у час виняткових випробувань.
Федеральний канцлер запевнила А. Яценюка в незмінності подальшої
підтримки України у справі національних політичних і економічних
перетворень, успішного виконання мінських домовленостей, а також
забезпечення стабільності та процвітання України.
А. Яценюк подякував за виняткову підтримку Німеччини, яку Україна
відчуває на шляху реформ, а також високо оцінив ключову особисту роль
федерального канцлера А. Меркель у консолідації світового співтовариства
на підтримку України, нашого суверенітету і відновлення територіальної
цілісності,
миру
й
безпеки
в
регіоні
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 11.04).
***
11 квітня відбулася зустріч першого заступника голови ДСНС
України О. Мельчуцького, представників Державної прикордонної служби
з Президентом Федерального відомства у справах захисту населення та
допомоги при катастрофах Федеральної Республіки Німеччина
К. Унгером.
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Під час зустрічі учасники обговорили питання співпраці у сфері
радіаційного, хімічного захисту населення, а також готовності підрозділів
ДСНС України до оперативного реагування на надзвичайні ситуації,
пов’язані з радіоактивними й небезпечними хімічними речовинами.
«ДСНС України приділяє особливу увагу питанням радіаційного та
хімічного захисту населення, оснащення підрозділів Служби порятунку
сучасним обладнанням для роботи в умовах радіаційного та хімічного
забруднення. Значну підтримку в цьому напрямі ми отримуємо саме від
Федеративної Республіки Німеччина. Тож я сподіваюся на нашу подальшу
плідну співпрацю задля посилення взаємодії у сфері цивільного захисту
населення, підвищення спроможностей оперативно реагувати у разі
виникнення надзвичайних ситуацій на хімічно та радіаційно небезпечних
об’єктах», – зазначив перший заступник голови ДСНС України
О. Мельчуцький.
У свою чергу президент Федерального відомства у справах захисту
населення та допомоги при катастрофах Федеральної Республіки Німеччина
К. Унгер зауважив, що в умовах сьогодення питання радіаційного й
хімічного захисту населення є одним з пріоритетних не лише для України, а
й усього світу. Саме тому покращення рівня матеріально-технічної бази
служб оперативного реагування, проведення спільних навчань, обмін
досвідом і повна взаємодія сприятиме посиленню рівня безпеки громадян.
За результатами зустрічі перший заступник голови ДСНС і президент
Федерального відомства у справах захисту населення та допомоги при
катастрофах Федеральної Республіки Німеччина підписали Спільну
декларацію про наміри щодо співпраці в спільному проекті «Посилення
можливостей України у сфері цивільного захисту». Проект передбачає
розширення технічних можливостей підрозділів радіаційного, хімічного та
біологічного захисту ДСНС України, а саме дооснащення їх сучасними
приладами радіаційної, хімічної та біологічної розвідки й технічними
засобами для спеціальної обробки. Проект реалізовуватиметься в рамках
Глобального партнерства проти розповсюдження зброї та матеріалів
масового знищення (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
11.04).
***
Військова поліція необхідна Збройним силам України для
забезпечення високого рівня дисципліни серед військовослужбовців. На
цьому 11 квітня наголосила під час брифінгу для ЗМІ помічник міністра
оборони України Т. Ричкова.
«Зараз у Збройних силах України існує Військова служба правопорядку,
яка не має юридичних повноважень, щоб вести досудове слідство,
оперативно-розшукову
діяльність
тощо.
Наприклад,
якщо
військовослужбовець самовільно залишив частину, військовим треба
звернутися до міліції та чекати в порядку черги відповідних дій. Тому
з’явилася потреба у створенні військової поліції, яка вже давно функціонує в
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усіх цивілізованих країнах», – наголосила Т. Ричкова.
Військова поліція займатиметься лише військовими правопорушеннями
і являтиме собою правоохоронний орган, відповідальний за заходи щодо
запобігання, виявлення, припинення та досудового розслідування злочинів.
«Доки не буде ухвалений закон про військову поліцію, не відбудеться
реформування у військових органах правопорядку», – зазначила Т. Ричкова.
Очікується, що робота військової поліції посилить відповідальність
військовослужбовців і пришвидшить оперативність прийняття рішень у сфері
боротьби з правопорушеннями (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 11.04).
***
Начальник Генерального штабу, Головнокомандувач Збройних сил
України генерал армії України В. Муженко провів зустріч із
представниками громадської організації «Всеукраїнське об’єднання
учасників АТО», яку очолює М. Кобільник.
Під час змістовного і предметного діалогу вони обговорили ключові
питання взаємодії між громадською організацією та Генеральним штабом
Збройних сил України.
За результатами зустрічі Головнокомандувач Збройних сил України
зазначив досягнення повного взаєморозуміння в організації роботи по
військово-патріотичному вихованню молоді та цільової підготовки майбутніх
захисників України.
За результатами роботи сторони уклали меморандум про співпрацю
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 9.04).
***
У МОЗ відбулося підсумкове засідання колегії МОЗ України «Про
підсумки діяльності галузі за 2015 рік, завдання щодо реформування та
перспективного розвитку системи охорони здоров’я України».
У ній взяли участь представники депутатського корпусу Комітету з
питань охорони здоров’я Верховної Ради України, керівники структурних
підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської державної
адміністрації, державних підприємств, установ, організацій, підпорядкованих
МОЗ, Національної академії медичних наук України, головні позаштатні
фахівці МОЗ, члени профспілки системи охорони здоров’я, представники
громадських і пацієнтських організацій.
За словами міністра охорони здоров’я України О. Квіташвілі, основними
досягненнями команди міністерства спільно з керівниками галузі на місцях,
професійним фаховим середовищем, за допомоги та підтримки усієї
медичної спільноти у 2015 р. є:
– повна зміна системи державних закупівель лікарських засобів, що
зрушила з місця процес передачі закупівельної функції від МОЗ на
міжнародні організації, нівелювала корупційну складову тендерних процедур
і дає можливість уже в найкоротші терміни забезпечити пацієнтів
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необхідними та якісними ліками;
– затвердження нових правил ліцензування медичної практики;
– підготовка пакета реформаторських законів щодо автономії медичних
закладів і зміни системи фінансування медичних закладів;
– проведення аудиту та підготовка нормативної бази для створення
центру громадського здоров’я;
– початок реалізації спільного зі Світовим банком проекту,
спрямованого на інвестування в розвиток охорони здоров’я у восьми
областях країни.
У 2016 р. МОЗ України визначає п’ять стратегічних напрямів реформ
для того, щоб система охорони здоров’я здатна була відповідати на реальні
потреби людей, забезпечувати доступні та якісні послуги й гарантувати
фінансовий захист:
1. Нова система фінансування медичних послуг.
2. Оновлена служба первинної медичної допомоги.
3. Нова система державних закупівель лікарських засобів.
4. Реформа системи громадського здоров’я.
5. Реформа фармацевтичного сектору та забезпечення основними
лікарськими засобами.
Так, за словами заступника міністра охорони здоров’я України
В. Шафранського, пріоритетом галузі на сьогодні залишається розвиток
первинної медичної допомоги (ПМД), що становить 80 % загального обсягу
медичної допомоги. Сьогодні проводиться робота з покращення оснащеності
закладів ПМД, у тому числі транспортом, застосування економічних
стимулів для медичних працівників, підвищення ролі медсестер у наданні
ПМД, внесення змін до програми додипломної підготовки лікарів і
медсестер. Ведеться робота й щодо подальшого реформування екстреної
медичної допомоги (ЕМД) в напрямі створення оперативно-диспетчерських
служб, створення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги,
забезпечення матеріально-технічними й лікарськими засобами, підвищення
доступності я якості ЕМД, удосконалення системи підготовки фахівців з
медицини невідкладних станів.
Значні зусилля, за словами заступника міністра, спрямовані й на
вдосконалення травматологічної, хірургічної, кардіологічної, онкологічної
допомоги населенню, проведення медико-психологічної реабілітації
учасників АТО та лікування демобілізованих.
У своїй доповіді він окреслив конкретні показники й перспективи
надання медичної допомоги в країні різним категоріям населення від
первинної та екстреної до високотехнологічної допомоги. Так, за його
словами, у цілому в країні залишається високим рівень поширеності та
смертності від серцево-судинних, онкологічних захворювань, хвороб органів
дихання. Знизилася смертність дітей до одного року порівняно з попередніми
роками, але водночас погіршилася демографічна ситуація.
За словами заступника міністра І. Перегінця, зміни в системі
фінансування медичних закладів передбачають перехід від абстрактної
24

«безкоштовної» охорони здоров’я до конкретно визначеного державного
гарантованого пакета медичних послуг, від бюджетних закладів охорони
здоров’я до автономних некомерційних державних чи муніципальних
підприємств, від фінансування ліжко-місця до оплати за надані медичні
послуги. Це можливо досягти шляхом створення єдиного замовника
медичних послуг – національної агенції з фінансування охорони здоров’я,
застосування нових механізмів оплати медичних послуг – за принципом
«гроші йдуть за пацієнтом», автономії медичних закладів, впровадження
гарантованого пакета медичних послуг. «Впровадження реформи
фінансування спільно з іншими важливими напрямами реформ – оновленою
службою первинної медичної допомоги, новою системою державних
закупівель, реформою громадського здоров’я, фармацевтичного сектору –
здатна відповісти на потреби пацієнтів, гарантувати їм доступні та якісні
послуги і фінансовий захист», – зазначив він.
Триватиме у 2016 р. і впровадження реформи у фармацевтичній галузі.
Один з ключових напрямів, за словами першого заступника міністра охорони
здоров’я О. Павленко, – робота з розробки і впровадження Національної
політики з лікарських засобів (National Drug Policy), основаній на
рекомендаціях ВООЗ і практиці країн ЄС та спрямованій на забезпечення
країни якісними, ефективними, безпечними й доступними лікарськими
засобами, а також раціональне їх застосування. Вона буде зорієнтована на:
– відбір основних лікарських засобів шляхом створення Національного
переліку основних лікарських засобів;
– доступність лікарських засобів (забезпечення наявності лікарських
засобів і їх цінове регулювання);
– фінансування системи лікарських засобів (державне фінансування
лікування пріоритетних захворювань, малозабезпечених і вразливих верств
населення та підтримка відшкодування лікарських засобів у рамках
державного фінансування й державно-приватного партнерства);
– налагодження системи постачання лікарських засобів (належна
практика закупівель, постачання при гострих і надзвичайних ситуаціях,
належна утилізація);
– регулювання й забезпечення якості лікарських засобів;
– раціональне застосування лікарських засобів;
– дослідження лікарських засобів (дослідження доступу до лікарських
засобів, якості й раціонального використання, клінічні дослідження);
– розвиток кадрових ресурсів для фармацевтичного сектору;
– моніторинг і оцінювання (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 8.04).
***
Разом з урядом США Міністерство фінансів уже найближчим часом
запустить дворічну програму фінансування консалтингових послуг для
реформування української митниці, загальним обсягом 4 млн дол.
«Ми впевнені, що залучення міжнародних радників з бездоганними
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репутаціями та значним досвідом в управлінні та реформуванні митних
пунктів в інших країнах допоможе нам кардинально підвищити чесність та
рівень персоналу митниць в Україні», – зазначила з цього приводу міністр
фінансів Н. Яресько.
Міністерство фінансів України активно працює над запровадженням
інституціональних змін у сфері своєї відповідальності, які дадуть змогу
значно підвищити якість надання державних послуг громадянам і бізнесу,
ліквідувати можливість для суб’єктивізму та корупції, насамперед у роботі
Державної фіскальної служби. У рамках цієї політики 11 лютого 2016 р.
Кабінет Міністрів ухвалив Концепцію щодо залучення міжнародних
компаній (радників) до реформування митниць Державної фіскальної служби
України.
Мета цього кроку – покращити і спростити процедури митного
оформлення на обраних митних пунктах спільного кордону України – ЄС.
Концепція окреслює основні завдання, цілі, етапи відбору міжнародних
радників, а також критерії, яким мають відповідати компанії-кандидати
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 8.04).
***
Близько 5 млрд грн становить економія минулого року завдяки
цілеспрямованій роботі Міністерства енергетики та вугільної
промисловості спільно з операторами енергетичного ринку зі збільшення
частки порівняно дешевої атомної енергії в балансі виробництва.
Минулого року вона збільшилася з 49 до 56 %, і саме це дало змогу
зекономити вугілля для найдорожчої – теплової – генерації, а відтак стримати
зростання тарифів для населення і промисловості. Про це повідомили в
департаменті ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу
Міненерговугілля України.
«Досягнути такого результату ми змогли завдяки ряду заходів, серед
яких системна робота з оператором НЕК “Укренерго” щодо завантаження
атомних енергоблоків, а також завдяки сталому проходженню ОЗП минулого
та поточного року. Таку ж тенденцію ми очікуємо і у 2016 р., зокрема
завдяки введенню в експлуатацію лінії РАЕС-ПС “Київська”», – зазначив
директор департаменту С. Єрмак.
Максимальне сприяння атомній генерації, що повністю перебуває в
державній власності, є частиною стратегії міністерства з посилення
енергонезалежності й допомагає знизити залежність енергосистеми від
дорогої теплової генерації. Це також сприяє зменшенню залежності від
дефіцитного антрацитового вугілля. «Звісно, усі заходи зі збільшення
виробітку на АЕС перебувають під пильним наглядом спеціалістів, які
відповідальні за безпеку експлуатації – і на рівні міністерства, і на рівні
регулюючих органів. На цьому доводиться наголошувати регулярно, адже
напередодні 30-ї річниці аварії на ЧАЕС з’являється спокуса спекуляцій на
темі безпеки, аби зупинити позитивну для країни тенденцію», – зауважив
С. Єрмак. Так він прокоментував поширення некоректної інформації щодо
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начебто впровадження на постійній основі маневрування потужністю
атомних енергоблоків АЕС України.
Насправді на сьогодні триває лише планомірний процес визначення
можливості впровадження механізму добового маневрування потужностями
АЕС, який був розпочатий 10 років тому у зв’язку із значними коливаннями
споживання електроенергії протягом доби при дефіциті маневрових
потужностей, наслідком чого можуть стати віялові відключення споживачів
електроенергії, і має на меті, насамперед за умови забезпечення ядерної
безпеки й необхідної модернізації блоків, збільшення виробітку атомної
генерації і зняття існуючих балансових обмежень з видачі потужності
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 8.04).
***
Мінагрополітики
розпочало
підготовку
до
американської
торговельно-інвестиційної місії до України. Про це відзначила заступник
міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції,
коментуючи результати зустрічі з керівником відділу програм з питань
торгівлі Міністерства сільського господарства США Д. Апшоу та аташе з
питань сільського господарства Закордонної сільськогосподарської служби
при Посольстві США в Україні Д. Вайлдером. Ішлося про підготовку до
майбутньої американської торговельно-інвестиційної місії до України на чолі
із заступником міністра сільського господарства США М. Скьюсом.
«США – є одним зі стратегічних партнерів України. Торговельноінвестиційна місія – ще один шанс і водночас виклик для українського
аграрного сектору. Серед пріоритетних і цікавих для інвесторів напрямів
сьогодні Мінагрополітики розглядає:
– модернізацію зрошувальних систем на Півдні України;
– розвиток аграрної логістики, зокрема річкової логістики;
– будівництво та модернізацію об’єктів сільськогосподарської
інфраструктури (у тому числі транспортування, зберігання, перевалку та
портову логістику сільськогосподарської продукції);
– упровадження прогресивних технологій у галузі сільського
господарства (у тому числі розвиток інформаційних технологій в
агросекторі);
– переробну галузь, виробництво продукції з високою часткою доданої
вартості;
– розвиток малого та середнього фермерства;
– співробітництво у сфері сільськогосподарського машинобудування та
обладнання для переробки продукції, лізинг сільгосптехніки;
– співробітництво у галузі насінництва й селекції;
– співробітництво в галузі тваринництва й генетики.
Це ті напрями, які є перспективними та інвестиції в розвиток яких
дадуть змогу в рази збільшити їх ефективність», – зазначила заступник
міністра.
Крім того, заступник міністра зазначила, що нині Україна та США
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мають 15 узгоджених ветеринарних сертифікатів, завдяки яким країни
нарощують обсяги торгівлі.
У свою чергу, американська сторона відмітила позитивний прогрес
реформування агропромислового комплексу та запевнила в готовності до
підтримки аграрної галузі.
Орієнтовні дати американської торговельно-інвестиційної місії – з 14 по
16 червня 2016 р. (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 8.04).

ПОЛІТИКА
Министры иностранных дел стран «большой семерки» (G7) в
понедельник, 11 апреля, высказались за мирное урегулирование ситуации в
Украине, в том числе через выполнение всеми сторонами минских
договоренностей. Об этом сообщает пресс-служба МИД Японии
(http://korrespondent.net/world/3666551-G7-pryzyvaet-k-myrnomuurehulyrovanyui-sytuatsyy-v-ukrayne).
«Состоялось обсуждение ситуации в Украине и достигнуто единство
мнений о важности того, чтобы все заинтересованные стороны полностью
выполняли минские договоренности и достигли урегулирования мирным и
дипломатическим путем», – говорится в сообщении.
Во встрече приняли участие министр иностранных дел Японии
Ф. Кисида, глава МИД Германии Ф.-В. Штайнмайер, госсекретарь США
Д. Керри, министр иностранных дел Великобритании Ф. Хаммонд, глава
МИД Франции Ж.-М. Эйро, министр Италии П. Джентилони и руководитель
МИД Канады С. Дион.
Встреча министров иностранных дел «большой семерки» в Хиросиме
проходит в преддверии саммита G7 в Исэ-Сима (префектура Миэ), который
намечен на конец мая (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016.
– 11.04).
***
Министры иностранных дел стран «большой семерки» в
понедельник, 11 апреля, призвали Россию прилагать больше усилий для
урегулирования конфликта на Востоке Украины. На встрече в Хиросиме
Москву настоятельно попросили оказать влияние на пророссийских
сепаратистов на Востоке Украины и вновь подчеркнули прямую связь между
снятием западных экономических санкций с РФ с соблюдением минских
договоренностей.
Согласно тексту коммюнике, попавшему в распоряжение агентства dpa,
аннексия Россией украинского полуострова Крым рассматривается странами
«большой семерки» как нарушение международного права. «Мы ожидаем,
что Россия будет соблюдать свои обязательства», – сказано в тексте. Все
заинтересованные стороны должны в полном объеме выполнять минские
соглашения для решения проблемы мирным путем и дипломатическими
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средствами, указали главы внешнеполитических ведомств стран G7. В то же
время дипломаты проявили заинтересованность в диалоге с Москвой.
Россию исключили из расширенного формата G7 с тех пор, как она стала
поддерживать вооруженных сепаратистов на Востоке Украины. Тем не
менее, не исключено, что в кулуарах будет затронут вопрос ее возможного
возвращения в G8. Также ожидается, что в течение недели глава МИД РФ
С. Лавров прибудет в Токио для переговоров со своим японским коллегой.
Министры иностранных дел стран Великобритании, Германии, Италии,
Канады, США, Франции и Японии 10 и 11 апреля обсуждают в Хиросиме
проблемы глобального терроризма, миграционный кризис, тему
нераспространения ядерного оружия, конфликты в Сирии и Украине
(Главком (http://glavcom.ua/news/374992.html). – 2016. – 11.04).
***
Масштабы нарушений перемирия в Донецкой области значительно
возросли – насилие достигло беспрецедентного уровня со дня вступления
в силу режима прекращения огня в 2015 г. Об этом говорится в сообщении
Брюсселя,
опубликованном
в
воскресенье,
10
апреля
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3666511-es-v-donbassebespretsedentnye-narushenyia-peremyryia).
«Мы
поддерживаем
призыв
уполномоченного
федерального
правительства Германии на время председательства ФРГ в ОБСЕ Г. Эрлера к
тому, чтобы все стороны конфликта предприняли шаги по деэскалации
ситуации и в полной мере придерживались своих обязательств», – указано в
тексте.
В ЕС подчеркнули, что устойчивое перемирие необходимо, чтобы
обеспечить прогресс в реализации политических обязательств, закрепленных
в минских соглашениях. Также ЕС призывает гарантировать безопасность
миссии ОБСЕ на Донбассе.
«Недавние инциденты с нападениями на наблюдателей ОБСЕ
неприемлемы. Мы призываем все стороны воздержаться от подобных
действий», – подчеркивается в документе.
Как сообщал «Корреспондент.net», 9 апреля наблюдатели миссии ОБСЕ
попали под обстрел во время патрулирования в населенном пункте Зайцево
на севере Горловки. Патруль из пяти членов миссии на двух бронемашинах
находился в Жованке (район Зайцево, подконтрольный украинской стороне)
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 10.04).
***
Докладчики ПАСЕ М. Бек (группа ALDE, Германия. – Прим. ред.) и
К. Зеленкова (группа ALDE, Чехия. – Прим. ред.) после четырехдневного
визита в Украину и посещения Донбасса выразили сомнение в
возможности проведения честных и прозрачных выборов на территории
оккупированного Донбасса, передает УНН со ссылкой на отчет
докладчиков на сайте ПАСЕ.
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Во время пребывания в Украине докладчики посетили Киев, Мариуполь
и Днепропетровск. Они также зафиксировали ухудшение ситуации вдоль
линии разграничения.
Однако, из соображений безопасности, представители ПАСЕ не смогли
посетить районы Донбасса, которые не находятся под контролем
правительства. «Если мы вдвоем не смогли безопасно попасть на один или
два дня на оккупированную территорию, то какие свободные и справедливые
выборы, можно быстро организовать в этом регионе?» – отметили
докладчики.
Также представители ПАСЕ встретились с активистами местных
общественных организаций.
«Народ Украины заслуживает постоянной поддержки со стороны
Европы. Отказ в этой ситуации показал бы моральную коррупцию.
Стойкость, решительность и энергия местного населения, с которым мы
встречались, по нашему убеждению означают, что эта поддержка не будет
напрасной!» – отметили они (Главком (http://glavcom.ua/news/374724.html). –
2016. – 9.04).
***
В Москве считают, что украинские власти провоцируют боевые
действия на Донбассе и не выполняют минские соглашения. Об этом
заявил
глава
МИД
России
С.
Лавров,
передает
ТАСС
(http://korrespondent.net/world/russia/3666861-lavrov-kyev-provotsyruet-boevyedeistvyia-v-donbasse).
По его мнению, боевыми действиями Киев якобы пытается отвлечь
внимание от невыполнения минских договоренностей. «Украине выгодно
провоцировать столкновения и вооруженные действия (на Донбассе. – Прим.
ред.) в каких-то контролируемых масштабах, как им кажется, чтобы отвлечь
внимание от неспособности власти выполнить обязательства по минским
договоренностям», – заявил С. Лавров.
Сегодня в ОБСЕ сообщили, что масштабы нарушений перемирия в
Донецкой области значительно возросли – насилие достигло
беспрецедентного уровня со дня вступления в силу режима прекращения
огня в 2015 г. (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 11.04).
***
Еврокомиссия в апреле предложит ввести безвизовый режим для
украинцев, несмотря на то, что жители Нидерландов проголосовали на
референдуме против Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Об этом
сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3666552-bezvyzovyi-rezhym-dliaukrayny-mozhet-byt-pryniat-s-ohovorkamy-smy).
«Это может выглядеть так, как будто мы игнорируем мнение жителей
Нидерландов, но мы должны сдержать обещание перед Украиной, которая
выполнила условия», – заявил источник.
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При этом он отметил, что Еврокомиссия включит в свое предложение
некий пункт, который будет гарантировать возможность восстановления
временного визового режима в случае всплеска миграции.
Председатель Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер 17 марта по итогам встречи с
Президентом Украины П. Порошенко заявил, что предложение ЕК по
визовой либерализации с Украиной может быть представлено в апреле.
Введение безвизового режима с Украиной в действие должны будут
единогласно поддержать в Совете ЕС все 28 стран сообщества
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 11.04).
***
А. Яценюк, будучи во главе украинского правительства, не сделал
значительных вкладов в восстановление отношений между Россией и
Украиной. Так прокомментировал решение А. Яценюка об уходе с поста
Премьер-министра Украины пресс-секретарь президента РФ Д. Песков,
пишет РБК. Более того, по убеждению спикера В. Путина, А. Яценюк «не
запомнился вкладом» в разрешение конфликтной ситуации на Донбассе.
В то же время Д. Песков отметил, что для Москвы главным является то,
что под минскими соглашениями стоит подпись Президента Украины
П. Порошенко. В этой связи российский чиновник вновь решил напомнить
украинским властям о взятых на себя обязательствах в рамках минских
договоренностей. «Считаем, что смена правительства не должна дальше
тормозить то, что буксует на месте не первый год», – заявил спикер Кремля
(УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2016. – 11.04).
***
Вице-президент США Д. Байден в телефонном разговоре с
А. Яценюком выразил благодарность Премьер-министру Украины «за его
неутомимые усилия во имя Украины и намерение и дальше участвовать в
процессе реализации реформ».
О телефонном разговоре, который состоялся после заявления главы
украинского правительства о решении подать в отставку, сообщают в Белом
доме.
Д. Байден поблагодарил Премьер-министра А. Яценюка за его
партнерство в историческое для Украины время. Он поздравил
правительство Украины с достижениями, которые были сделаны за
последние два года, в частности с успехами, которые были достигнуты в
реализации сложных, но необходимых экономических реформ, подписании
Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а также с выполненной
работой для увеличения энергетической независимости Украины.
«Вице-президент выразил благодарность Премьер-министру А. Яценюку
за его неутомимые усилия во имя Украины и его намерение в дальнейшем
участвовать в процессе реализации реформ, необходимых для обеспечения
стабильности, процветания и территориальной целостности Украины, –
сообщают в Белом доме. – Лидеры согласились, что такие изменения должны
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быть необратимыми, а дальнейший прогресс является решающим для
обеспечения благополучного будущего украинского народа».
Лидеры также согласились относительно важности формирования
нового состава правительства, настроенного на внедрение необходимых
реформ, в частности тех, которые рекомендованы Международным
валютным
фондом
и
Европейским
Союзом
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/373534/za-neutomimye-usiliya-bajdenpoblagodaril-yatsenyuka-za-dostizheniya-poslednih-dvuh-let). – 2016. – 11.04).
***
Активісти «Автомайдану», які 8 квітня зібралися біля Адміністрації
Президента, оголосили безстрокову акцію. Про це передає кореспондент
УНН. «Акція безстрокова. Ми будемо тут доти, поки наші вимоги не будуть
виконані», – заявив активіст С. Коба.
Зазначимо, люди вимагають від Президента звільнення керівника
Антитерористичного центру СБУ В. Малікова, деяких очільників
прокуратури, а також висловили своє обурення ранішим призначенням
очільника Чернівецької поліції В. Майбороса та керівника поліції
Вінниччини А. Шевцова, яких звинуватили в сепаратизмі.
Також активісти зазначили, що до Києва на підтримку активістів
з’їжджатимуться автомайданівці з різних регіонів України.
Згодом біля Адміністрації Президента сталася сутичка між активістами
та правоохоронцями. «Люди у балаклавах намагалися нас зупинити, хоча не
представилися, до якого підрозділу внутрішніх справ вони належать», –
зазначив один з активістів (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 8.04).
***
«Український вибір» прокоментував роль громадських гуманітарних
груп.
Сьогодні в усіх областях України громадський рух «Український вибір»
створює громадські гуманітарні групи. Їхня діяльність спрямована на
організацію діалогу між громадянами України та владою, на донесення
справедливих вимог суспільства про необхідність мирного врегулювання
ситуації на Сході України. Про це йдеться в оприлюдненій на сайті заяві
виконкому громадського руху «Український вибір», передає УНН.
«Громадські гуманітарні групи покликані впливати на народних
депутатів, обраних як за партійними списками, так і по мажоритарних
округах. Виборці, які об’єдналися в ГГГ (громадські гуманітарні групи. –
Прим. ред.), вимагають від парламентарів не займатися популізмом, а
вживати необхідні для країни законодавчі акти, спрямовані на мирне
врегулювання конфлікту на Сході України, – ідеться в заяві. – Сьогодні в
парламенті склалася неприпустима ситуація, коли більшість народних
обранців або отримують певні преференції від продовження конфлікту на
Сході України, або перебувають під впливом популістських акцій, що
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проводяться представниками “партії війни”.
Головна мета українських громадян, які об’єднуються в гуманітарні
групи, – донести до парламентарів у Верховній Раді категоричну вимогу
виборців: прийняти ряд рішень, здатних забезпечити звільнення утримуваних
осіб і виконання мінських угод, безальтернативність яких визнають у всьому
світі – від Брюсселя до Вашингтона. Зокрема, мова йде про: а) закон про
непереслідування учасників подій на Сході України (амністія); б) закон про
особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької
та Луганської областей; в) закон про вибори; г) зміни до Конституції
України.
Громадяни України мають повне право знати, хто з народних депутатів
України виконує волю своїх виборців, а хто заради власних шкурних
інтересів готовий і далі розколювати країну, заохочувати збройний конфлікт,
відправляти на смерть простих українців» (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 9.04).
***
Незаконно осужденная в России украинская летчица Н. Савченко
может выйти на свободу через оформление помилования или через
запрос по Конвенции от 1983 года о передаче осужденных лиц. Об этом
заявил один из адвокатов Н. Савченко М. Фейгин. «В случае передачи для
отбывания наказания Н. Савченко она и не может сидеть в Украине. У нее
иммунитет делегата ПАСЕ», – одновременно подчеркнул он. При этом
М. Фейгин добавил, что разговоры о скором решении ситуации с
увольнением Н. Савченко «являются, мягко говоря, необоснованными».
Адвокат также отметил, что, по его информации, принудительного
кормления относительно Н. Савченко тюремщики не применяли (Четверта
Влада (http://4vlada.net). – 2016. – 9.04).
***
В пятницу, 8 апреля, под Кабмином в Киеве прошла акция фермеров,
которые требуют увеличить закупочные цены на молоко. Участники
акции привезли под здание правительства грузовик, из которого вывели
коров (http://korrespondent.net/ukraine/3665177-fermery-pryvely-pod-kabmynkorov).
«Наши требования, требования украинских коров, очень простые. Мы
хотим, чтобы была нормальная цена на молоко... Мы пришли к
правительству, чтобы потребовать установления минимальной цены на
молоко 5 грн за 1 л. Сегодня люди в селе не могут содержать своих коров», –
заявил он.
Напомним, в декабре по Украине прошли массовые забастовки
аграриев. Митингующие выступали за отмену закона об изменениях в
Налоговом кодексе, который лишает их ряда льгот (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 8.04).
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***
У Києві в Парку ім. Т. Шевченка відбулась акція протесту студентів.
Про це передає кореспондент УНН.
Акція відбувалася під гаслами «Стипендію всім студентам, хто успішно
навчається! Контрактники та бюджетники мають рівні права на стипендію!».
Згідно з написаним на табличках учасників акції, студенти – із
Житомирської, Вінницької, Черкаської областей.
Ініціатори заходу – студентські профспілки та Молодіжна рада ФПУ, які
обурювалися намірами органів влади звузити соціально-економічні права
студентів, учнів професійно-технічних навчальних закладів, зокрема на
отримання стипендії, на доступну освіту, забезпечення гуртожитками,
охорону здоров’я, соціальний захист.
У заході взяли участь декілька сотень осіб.
Учасники акції також повідомили, що скоро планують пікетувати
комітети Верховної Ради України та вимагати реалізації конституційного
права студентської молоді на участь у професійних спілках для захисту своїх
прав та інтересів (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2016. – 7.04).

ЕКОНОМІКА
Инвестиционная компания ICU оценивает рост ВВП Украины в
январе – марте в 0,2 %. Об этом на конференции сообщил руководитель
аналитического департамента группы ICU А. Вальчишен.
«Мы думаем, что в І квартале этого года был небольшой рост. То есть
уже три квартала подряд экономика восстанавливается», – сказал он.
Он напомнил, что в ІІІ квартале 2015 г. рост составил 0,5 %, а в IV –
1,4 %.
А. Вальчишен объяснил рост экономики во второй половине 2015 г.
большими государственными расходами и макростабилизацией.
Как сообщалось, Национальный банк Украины рассчитывает на
положительную динамику реального валового внутреннего продукта в
І квартале 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г.
Напомним, в июне 2014 г. глава Национального банка В. Гонтарева
покинула
должность
председателя
совета
директоров
группы
«Инвестиционный капитал Украина» и продала свою долю в группе.
В. Гонтарева занимала должность председателя совета директоров
группы с 2007 г.
В июле 2015 г. группа ICU заключила договор с АО «Сбербанк РФ» о
приобретении 100 % долей в уставном капитале ООО «КУА-АПФ “Тройка
Диалог
Украина”»
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news//373525/investitsionnaya-kompaniya-icu-polagaet-chto-uzhe-3-kvartalapodryad-ekonomika-ukrainy-vosstanavlivaetsya). – 2016. – 11.04).
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***
НБУ смягчил график увеличения минимального капитала банков. Об
этом говорится в постановлении № 242, сообщается на сайте регулятора.
«После длительного обговаривания с банкирами, Независимой
ассоциацией банков, профильным комитетом регулятор решил смягчить
график увеличения минимального капитала банков. Мы прислушались к
весомым аргументам: невозможности использовать прибыль 2016 г. для
докапитализации, длительность законодательных процедур, которые
упростили бы слияние банков или отказ от банковской лицензии, длительное
время поиска инвестора в текущих условиях», – отметила заместитель главы
НБУ Е. Рожкова.
Согласно новым условиям, банки должны увеличить свой капитал до
11 июля 2017 г. до 200 млн грн, до 11 июля 2018 г. – до 300 млн грн и до
11 июля 2019 г. – до 400 млн грн. К июлю 2020 г. минимальный капитал
банков должен быть не менее 450 млн грн.
Неизменным осталось требование увеличить капитал до 500 грн до июля
2024 г.
Ранее регулятор требовал от банков уже к 11 января 2018 г. увеличить
капитал до 400 млн грн, а к 11 января 2017 г. – до 300 млн грн
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 8.04).
***
Протягом двох місяців поточного року експорт України до країн
Європейського Союзу перевищив 700 млн дол. Про це на своєму офіційному
сайті повідомила прес-служба Мінагрополітики.
«За результатами двох місяців 2016 р. експорт до Європейського Союзу
становить понад 700 млн дол. Для прикладу роботи ЗВТ наведу загальний
показник експорту за підсумками 2015 р. – він становить 4,2 млрд дол.
Висновки можете робити самі», – зазначила заступник міністра Міністерства
аграрної політики та продовольства України В. Рутицька.
В. Рутицька також додала, що на початок квітня українські експортери
повністю використали квоти на мед, цукор, ячмінну крупу та борошно,
оброблені томати, виноградні та яблучні соки, на 97 % використано квоту на
овес.
Нагадаємо, експорт агропродовольчої продукції з України до країн
Європейського Союзу може збільшитися до 2019 р. до 50 % (Agravery
(http://agravery.com). – 2016. – 11.04).
***
НБУ знизить рівень «готівки» в економіці України.
Україна є країною з високим рівнем готівки в економіці. Про це заявив
заступник глави Національного банку України В. Рашкован, передає пресслужба НБУ.
За словами В. Рашкован, НБУ має намір знизити рівень «готівки».
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«Співвідношення грошової бази до ВВП України становить 18,1 %. Водночас
аналогічний показник для Польщі становить 7,5 %, там у будь-якому трамваї
можна розрахуватися карткою», – сказав В. Рашкован під час зустрічі з
представниками ринку за основними напрямами розвитку безготівкових
розрахунків за участю Американської торгової палати в Україні.
Як зазначив заступник голови НБУ, за допомогою розвитку
безготівкових розрахунків розвинуті країни знижують рівень використання
готівки, що сприяє зростанню економіки, підвищує рівень прозорості та
спонукає до активного розвитку сучасних сервісів і технологій.
В. Рашкован додав, що НБУ в цьому році фокусуватиме свої зусилля в
тому числі й для реалізації проекту по cashless-економіки, що повністю
відповідає цілям Комплексної програми розвитку фінансового сектору
України до 2020 р.
Обсяг грошової бази в Україні в березні порівняно з лютим знизився на
0,4 % – до 327,224 млрд грн (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2016. –
11.04).
***
В украинских банках возросло количество валютных депозитов,
НБУ.
Объем депозитов в украинских банках в марте, по оперативным данным,
в национальной валюте снизился на 1,2 % – до 380,513 млрд грн, в
иностранной валюте в долларовом эквиваленте возрос на 1,8 % – до
13,562 млрд дол. Об этом пишет Национальный банк, информирует
еizvestia.com.
Согласно данным НБУ, остатки по гривневым кредитам в марте
снизились на 0,7 % – до 429,885 млрд грн, по валютным – на 0,9 %, до
22,310 млрд дол.
Как сообщалось, объем депозитов в украинских банках в феврале в
национальной валюте снизился на 0,2 % – до 385,416 млрд грн, в
иностранной валюте в долларовом эквиваленте – на 0,4 %, до
13,311 млрд дол.
В 2015 г. объем гривневых депозитов в украинских банках возрос на
6,2 % – до 388,7 млрд грн, валютных снизился на 32,1 % – до 13,2 млрд дол.
(Экономические известия (http://news.eizvestia.com). – 2016. – 9.04).
***
Україна в березні збільшила імпорт тракторів у 1,6 раза.
У березні 2016 р. Україна імпортувала трактори на 68,5 млн дол. Про це
повідомляє Державна фіскальна служба. Це на 67 % більше, ніж у лютому
2016 р. (40,9 млн дол.).
Усього в І кварталі Україна імпортувала трактори на 134,3 млн дол.
Найбільше тракторів у січні – березні 2016 р. завезено із США
(36,1 млн дол., питома вага – 26,9 %). На другому місці – Білорусь
(30,6 млн, 22,8 %), на третьому – Німеччина (18,2 млн, 13,6 %).
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З початку року експортовано трактори на 3,4 млн дол., 46 % з яких
прийшлося на поставки до РФ (1,6 млн дол.).
Крім того, у І кварталі 2016 р. Україна імпортувала ґрунтообробну та
посівну техніку на 75,7 млн дол. та техніку для збирання (сортування)
врожаю та заготівлі кормів на 48,351 млн. Обсяг експорту становив
відповідно 9,6 млн і 3,3 млн дол.
Нагадаймо, у 2015 р. Україна імпортувала трактори на 229,9 млн дол.,
експортувала – на 26,5 млн (Agravery (http://agravery.com). – 2016. – 8.04).
***
Харьковский завод им. Малышева увеличил производство более чем в
семь раз.
Темпы производства продукции ГП «Завод им. В. А. Малышева» за
І квартал 2016 г. увеличились на 654 % по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГК
«Укроборонпром», пишет UAprom.
«Из промышленных цехов вышли “оплоты”, десятки МТО, двигатели
для ГП “Харьковское конструкторское бюро им. А. А. Морозова”, с которым
тесно сотрудничает наше предприятие. Изготовлены запасные части для
иностранных заказчиков. В общем произведено продукции на сумму более
367 млн грн», – сообщил и. о. генерального директора завода А. Хлань.
По его словам, значительным стимулом для рабочих является
постоянный рост заработной платы. Сейчас ее средний показатель по заводу
составляет 5025 грн, для производственников – 5700 грн. По сравнению с
январем – мартом прошлого года она возросла на 34,4 %. Завод полностью
покрыл задолженность по зарплате.
«Предприятие работает в стабильном режиме, сохраняя положительный
прирост. Мы стремительно наращиваем объемы производства и реализации
продукции. 2016 г. должен стать рекордным по объемам производства за
последнее
десятилетие»,
–
сказал
А.
Хлань
(Укррудпром
(http://www.ukrrudprom.ua/news). – 2016. – 8.04).
***
Крюковский вагоностроительный завод заключил контракт на
поставку в Туркменистан 750 грузовых вагонов. Об этом сообщил
председатель правления предприятия А. Шабала.
По его словам, поставка должна быть осуществлена до июня 2016 г.
Сумма контракта не разглашается. «Мы поставим им 375 полувагонов и
375 грузовых вагонов», – сказал А. Шабала.
ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые и
пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых
вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов,
контейнеры, дорожную технику.
Крюковский вагоностроительный завод в 2015 г. уменьшил выпуск
грузовых вагонов на 83 %, или на 1996 вагонов, по сравнению с 2014 г. – до
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410 ед.
В 2015 г. завод не произвел ни одного пассажирского вагона. Вместе с
тем предприятие в 2015 г. модернизировало 25 вагонов метро для Киевского
метрополитена и произвело пять новых вагонов. В сентябре 2015 г. завод
продал «Укрзалізниці» один дизель-поезд (три вагона) (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/373570/kryukovskij-zavod-postavit-vturkmenistan-750-gruzovyh-vagonov). – 2016. – 11.04).
***
Группа компаний «Молочный альянс» первой среди молочных
компаний Украины выполнила заказ болгарского партнера на
промышленные поставки молочной продукции.
«Заказ имеет пробный характер с целью изучения спроса и вкусов
потребителей. Продукция поступит в продажу в специализированные
магазины, ориентированные на население из стран СНГ. Первый магазин, в
котором будет продаваться продукция брендов группы компаний “Молочный
альянс”, называется “Украина”, он находится в г. Варна», – сообщил
агентству председатель наблюдательного совета С. Вовченко.
По его словам, заказчиком выступила компания «Украинский торговый
дом “Надежда”» (Болгария).
Первая экспортная партия в Болгарию включает твердые сыры торговых
марок «Пирятин» и «Славия», молоко питьевое ультрапастеризованное ТМ
«Яготинское», молоко питьевое ультрапастеризованное витаминизированное
для детей ТМ «Яготинское для детей», масло сливочное ТМ «Златокрай».
Как известно, Европейская комиссия предоставила 10 украинским
производителям молочной продукции доступ на рынок ЕС с 10 января 2016 г.
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/373571/pervaya-ukrainskayamolochnaya-kompaniya-nachala-eksport-v-es). – 2016. – 11.04).

***
Швеция выразила готовность до 2020 г. инвестировать в экономику
Украины 165 млн евро, большая часть которых будет направлена на
программы повышения энергоэффективности жилищного сектора
Украины, информирует еizvestia.com. Об этом сообщил представитель
Шведского агентства международного сотрудничества по развитию (Sida),
Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Украине А. фон Бекерат в
рамках презентации Программы Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР) по кредитованию проектов энергоэффективности в Украине
IQ-Energy общим объемом 75 млн евро.
Так, для реализации этого проекта Sida предоставит техническую
помощь в объеме 4,5 млн евро для разработки концептуальных предложений
по энергоэффективности.
«Швеция, начиная с 1995 г., поддерживает Украину, и мы уже внесли
приблизительно 250 млн евро в повышение энергоэффективности.
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Безусловно, мы в нашем сотрудничестве переживали и взлеты, и падения…
Глядя в будущее, Швеция готова инвестировать до 2020 г. еще 165 млн евро
на помощь украинской экономике, большая часть этих денег пойдет на
повышение энергоэффективности, но есть очень важное условие: мы должны
быть уверены в том, что работаем с теми, кто принимает решение на
национальном и местном уровнях, с теми, кто имеет возможность преодолеть
эти проблемы», – сказал посол Швеции в Украине.
По его словам, Украина потребляет намного больше энергоносителей,
чем необходимо. Так, Украина в три раз больше тратит на единицу ВВП
энергоносителей, чем в среднем в странах ЕС.
Как сообщалось, ЕБРР начал разработку программы IQ-Energy в феврале
текущего года. Эта Программа запущена 7 апреля, ее целью является
повышение энергоэффективности украинского жилищного сектора,
насчитывающего порядка 10 млн зданий. Программа будет реализовываться
через банки-партнеры ЕБРР – «УкрСиббанк», «ОТП Банк» и «Мегабанк» в
сотрудничестве с Фондом восточноевропейского партнерства по
энергоэффективности и экологии (E5P), крупнейшим донором которого
является Европейский Союз, и Шведским агентством международного
сотрудничества по развитию (Sida).
В зависимости от направленности кредитования деньги могут быть
направлены на покрытие до 20 % суммы кредита для заемщиков-физлиц и до
35 % суммы кредита для ОСМД.
ЕБРР является самым крупным международным финансовым
инвестором в Украине. По состоянию на середину марта 2016 г. банк взял на
себя обязательства по предоставлению более 11 млрд евро в рамках 363
проектов в стране (Экономические известия (http://news.eizvestia.com). –
2016. – 8.04).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Национальный банк отмечает ухудшение девальвационных
ожиданий бизнеса на ближайшие 12 месяцев: 9 из 10 респондентов
ожидают ослабления гривни в этот период. Об этом говорится в
сообщении НБУ со ссылкой на результаты ежеквартального опроса
представителей бизнеса.
«Вопреки улучшению инфляционных ожиданий продолжилось
ухудшение девальвационных ожиданий. Это стало реакцией руководителей
предприятий на временное усиление колебаний курса гривни, которое
наблюдалось в феврале», – отмечается в сообщении.
В то же время, как отмечает регулятор, инфляционные ожидания бизнеса
улучшаются четвертый квартал подряд. В среднем предприниматели
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ожидают, что рост потребительских цен в ближайшие 12 месяцев составит
22,2 %. Рост цен представители бизнеса связывают с девальвацией гривни и
повышением затрат на производство.
Индекс деловых ожиданий в І квартале 2016 г. составил 98,4 %
(снижение на 5,7 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом). При этом
пессимистические оценки превалировали в большинстве отраслей
экономики. Оптимистически настроены лишь сельхозпроизводители и
торговцы.
«Ухудшение настроений бизнеса связано как с внутренними, так и с
внешними факторами, которые наблюдались в первые два месяца 2016 г.
Бизнес угнетала политическая нестабильность, усиление колебаний курса
гривни в феврале, введение торговых ограничений со стороны РФ», –
отмечает НБУ.
Несмотря на ухудшение деловых ожиданий, предприятия, как и ранее,
прогнозируют увеличение своих потребностей в заемных средствах в
ближайшее время. 35,6 % опрошенных планируют привлекать банковские
кредиты для финансирования деятельности, из них 88,5 % – в национальной
валюте.
В опросе, проведенном НБУ, приняли участие 799 предприятий из
22 регионов (без учета Крыма, Донецкой и Луганской областей).
Как сообщалось, в IV квартале 2015 г. инфляционные ожидания бизнеса
улучшились, тогда как девальвационные ухудшились (DELO.UA
(http://delo.ua). – 2016. – 10.04).
***
Інфляція в Україні в березні поточного року становила 1 % проти
дефляції, яка фіксувалася в лютому на рівні 0,4 % відносно січня 2016 р.
Про це повідомила Державна служба статистики України.
За даними Держстату, порівняно з показником березня 2015 р. інфляція
становила 20,9 %. Крім того, зазначено, що в березні 2016 р. порівняно з
попереднім місяцем на 1,4 % подорожчало вершкове масло, на 1,3 % –
соняшникова олія, на 0,9 % – сир, хліб, хлібопродукти, риба, на 0,7 % –
фрукти, на 0,4 % – макаронні вироби, на 0,2 % – хліб.
Водночас на 21,5 % подешевшали яйця, на 5 % – овочі, на 1 % – м’ясо і
м’ясопродукти, на 0,5 % – цукор, на 0,1 % – молоко (Agravery
(http://agravery.com). – 2016. – 11.04).
***
Украинскому
правительству
пришлось
вернуть
Японии
7,49 млн евро. Об этом в материале на «Экономической правде» пишут
эксперты центра «Эйдос» Г. Каневский и О. Зеленяк со ссылкой на документ
Министерства экологии и природных ресурсов. Как отмечается, по
нынешнему курсу это чуть больше 202 млн грн. Еще 1 млрд грн
неиспользованных средств – под вопросом.
«Из-за скандалов с затягиванием с проведением работ и закупок большая
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часть средств, полученных Украиной от Японии в рамках Киотского
протокола, не использована. Речь идет о около 1,3 млрд грн и 35,9 млн евро,
японские контрагенты требуют вернуть назад», – говорится в материале.
Кроме того, есть большая вероятность, что какая-то часть от миллиарда
«по доброй ласке японцев» останется в Украине и государственные тендеры
в рамках экологических проектов продолжатся.
Напомним, в феврале 2016 г. сообщалось, что Украина вернула Японии
2,5 млн евро неиспользованных средств, полученных в 2009 г. от продажи
квот на выброс парниковых газов в рамках Киотского протокола.
Как известно, Минприроды в марте 2015 г. взяло на себя функции
агентства по реализации проектов по договорам, по которым срок
использования средств уже завершился.
Японские
контрагенты
имели
право
требовать
возврата
неиспользованного остатка в сумме около 1,3 млрд грн и 35,9 млн евро.
В результате переговоров с японскими контрагентами Минприроды
удалось продлить срок использования средств.
Одна из японских компаний настаивала на возврате всего
неиспользованного остатка, однако в сентябре 2015 г. с ней удалось
договориться о том, что половина остатка будет направлена на
модернизацию 10 вагонов Киевского метрополитена, а половина –
возвращена.
В ноябре 2015 г. Минприроды договорилось увеличить количество
модернизируемых вагонов до 15 и вернуть неиспользованные средства
(Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2016. – 11.04).
***
В марте 2016 г. на украинских заводах было произведено
305 автотранспортных средств. Это на 29 % меньше результата
прошлогоднего марта и на 70 % больше показателя февраля этого года,
сообщает ассоциация «Укравтопром» со ссылкой на предварительные
данные.
В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые
автомобили, которых было произведено 254 шт. (+71,4 % к февральскому
показателю и –16,2 % к марту прошлого года).
Количество коммерческих автомобилей, произведенных в феврале,
составило 46 шт. (все производства ПАО «АвтоКрАЗ»): +53,3 % к февралю и
–51,6 % к прошлогоднему марту.
Результат в производстве автобусов за отчетный месяц – 5 шт. (все
производства корпорации «Богдан»).
Всего за І квартал текущего года в Украине было произведено
777 автотранспортных средств, что на 15,7 % меньше прошлогоднего
результата. Из них легковые автомобилей было выпущено 627 шт. (+17 % к
аналогичному периоду прошлого года), коммерческих – 140 шт. (–55 %),
автобусов – 10 шт. (–87 %) (Минпром (http://minprom.ua). – 2016. – 11.04).
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***
За підсумками І кварталу зовнішня торгівля молочними продуктами
принесла Україні 24,5 млн дол., що на третину менше, ніж у 2015 р. Про
це повідомляє аналітичний відділ компанії Dykun.
При цьому обсяги скоротилися майже на 22,5 % і становили 18,8 тис. т.
У січні – березні 2015 р. цей показник сягав 24,3 тис. т. Найбільше на
зовнішні ринки поставляли молока та вершків згущених і сироватки –
9,4 тис. т і 4 тис. т відповідно. Основними ринком збуту згущеного молока
був Казахстан – 3,1 млн дол., а сироватки – Пакистан (460 тис. дол.)
(Agravery (http://agravery.com). – 2016. – 8.04).
***
Банки сократили долг перед НБУ до 97,6 млрд грн.
Задолженность банков перед Национальным банком по выданным
кредитам рефинансирования в марте уменьшилась на 566 млн грн (на 0,6 %)
– до 97,624 млрд грн. Об этом говорится на сайте НБУ.
За этот период объем размещения банками средств на депозитных
сертификатах НБУ сократился на 6,5 млрд грн (на 9,3 %) – до 63,5 млрд грн.
В феврале 2016 г. долг банков перед НБУ по выданным кредитам
рефинансирования снизился на 4,1 млрд грн (на 4,1 %) – до 98,2 млрд грн
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 11.04).
***
Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию
банка «ТК Кредит». Об этом говорится на сайте фонда.
7 апреля НБУ отозвал банковскую лицензию и решил ликвидировать
банк «ТК Кредит».
Ликвидатором банка назначен И. Грицак на два года – с 8 апреля 2016 г.
до 7 апреля 2018 г.
9 февраля Нацбанк отнес банк «ТК Кредит» к неплатежеспособным из-за
непрозрачности структуры собственности, 10 февраля в банк ввели
временную администрацию (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. –
11.04).
***
По итогам 2015 г. «ОТП Банк» сократил убыток на 568,7 млн грн – с
3,4 млрд грн в 2014 г. до 2,9 млрд грн. Об этом говорится в сообщении банка.
Такой результат в банке объясняют девальвацией национальной валюты
и необходимостью увеличивать резервы на покрытие убытков от
обесценивания по кредитам клиентов.
Сокращение убытка произошла как за счет сокращения операционных
расходов – до 1,2 млрд грн по сравнению с 1,4 млрд грн в 2014 г., так и за
счет увеличения комиссионного дохода на 123,3 млн грн по сравнению с
результатом годом ранее.
По итогу года депозитный портфель «ОТП Банка» увеличился на
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3,7 млрд грн – до 18,3 млрд грн. Объем вкладов юридических лиц увеличился
до 9,6 млрд грн (+2,7 млрд грн за год); по остаткам на счетах физических лиц
зафиксирован прирост на 1 млрд грн до 8,7 млрд грн.
Кредитный портфель «ОТП Банка» составил 25,7 млрд грн. Это на
2,4 млрд грн больше показателя прошлого года (23,3 млрд грн). Объем
кредитов и задолженности юридических лиц в 2015 г. возрос до 15,4 млрд
грн.
Активы «ОТП Банка» по результатам 2015 г. составили 21,2 млрд грн,
увеличившись по сравнению с результатом 2014 г. на 310 млн грн
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 8.04).
***
Росспоживнагляд прийняв рішення про закриття транзиту
територією Росії до країн Середньої Азії кондитерських виробів з України.
Про це в ефірі радіостанції «Російська служба новин» повідомила начальник
відділу зі зв’язків з громадськістю Центрального митного управління
Федеральної митної служби Росії К. Анчіпорова, передає УНН.
«З ініціативи Росспоживнагляду був закритий транзит кондитерських
виробів. З України в Середню Азію. Ми вже по їхньому листу створили своє
розпорядження. Ще на минулому тижні прийшов лист», – заявила вона.
Раніше в Мінекономровзитку повідомили, що останнім часом до
відомства надходять численні звернення від експортерів щодо затримання
вантажів, які слідують з України транзитом через територію Російської
Федерації до третіх країн, а саме Азербайджану та Грузії (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 9.04).
***
Власти Европейского Союза потребуют от транснациональных
компаний раскрытия данных о прибыли и налоговой информации для всех
стран блока, в которых они работают, пишет The Wall Street Journal.
Еврокомиссия представит проект новых правил в рамках борьбы с
уклонением от уплаты налогов. Аналогичные нормативы уже действуют в
отношении банков ЕС.
Согласно новым правилам компании ЕС с годовым оборотом более
750 млн евро должны будут раскрывать данные о прибыли и уплаченных
налогах по каждой стране. Требования также будут распространяться на
крупные и средние дочерние предприятия иностранных компаний,
работающих в Европе.
В январе подобные предложения уже были озвучены Еврокомиссией, но
тогда речь шла о предоставлении данных налоговым органам. Текущая
версия
правил
предусматривает,
что
налоговая
информация
транснациональных компаний должна быть общедоступной.
Окончательным фактором, повлиявшим на позицию Брюсселя, стала
публикация «панамских досье» – 3 апреля Международный консорциум
журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне,
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обнародовал выдержки из 11,5 млн документов, в которых указывается, что
базирующаяся в Панаме компания Mossack Fonseca регулярно помогала
клиентам отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.
«После “панамских досье” ни у кого не должно быть и малейшего
сомнения в том, что нам необходимо раскрытие информации по каждой
стране», – заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам,
налогообложению и таможенному союзу П. Московиси.
По оценкам Еврокомиссии, новые правила будут применимы к
6,5 тыс. компаний по всему миру, включая 2 тыс. со штаб-квартирами в
Европе.
Ежегодно страны ЕС недосчитываются от 50 млрд до 70 млрд евро
налоговых поступлений из-за действий корпораций, направленных на уход от
налогов, свидетельствуют данные исследования для Европарламента
(Finance.ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/373551/es-potrebuet-ottransnatsionalnyh-kompanij-raskrytiya-bolshego-obema-nalogovoj-informatsiiwsj). – 2016. – 11.04).
***
Ирак в марте увеличил добычу нефти до рекордного объема в
преддверии встречи в Катаре по ограничению производства между
странами
ОПЕК
и
другими
крупными
нефтедобывающими
государствами.
Ирак в прошлом месяце добывал 4,55 млн баррелей в сутки по
сравнению с 4,46 млн б/с в феврале, свидетельствуют расчеты
государственной Oil Marketing Co. (Somo).
Экспорт в марте возрос до 3,81 млн б/с с февральских 3,23 млн б/с,
приводит агентство Bloomberg данные Somo.
Ирак является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК.
Переговоры о заморозке уровней добычи нефти пройдут в Дохе
17 апреля (Finance.ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/373511/irak-v-marteuvelichil-dobychu-nefti-do-rekordnyh-4-55-mln-barr-s). – 2016. – 11.04).
***
Цены на нефть, поднявшиеся в пятницу, 8 апреля, более чем на 6 %,
показали рост в понедельник, 11 апреля, после публикации данных о
новом сокращении числа работающих буровых в США.
Котировка июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже
ICE Futures к 7:50 по Киеву возросла на 0,4 % – до 42,11 дол. за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Ньюйоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,45 %
– до 39,90 дол. за баррель.
По данным Baker Huhes, число действующих нефтяных буровых
сократилось за неделю на семь – до 443. Сокращение продолжается третью
неделю подряд.
На прошлой неделе Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в
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стране снизилась на прошлой неделе на 14 тыс. баррелей в сутки – до
9,01 млн баррелей в сутки, а товарные запасы в стране рухнули на
4,94 млн баррелей.
Также
участники
рынка
ожидают
встречи
крупнейших
нефтедобывающих стран мира, которая состоится 17 апреля в столице Катара
Дохе. На ней будет обсуждаться соглашение о заморозке добычи нефти на
январском уровне (Finance.ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/373506/neftprodolzhaet-rost-brent-torguetsya-vyshe-42). – 2016. – 11.04).
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