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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Виступ Президента України П. Порошенка у Верховній Раді
під час розгляду питання про призначення Прем’єр-міністра України
та нового складу уряду
Шановні народні депутати!
Дорогі співвітчизники!
Сьогодні, 14 квітня – друга річниця від дня початку антитерористичної
операції. Гібридна війна, яка була розпочата Кремлем проти України,
потребувала гідної відсічі, і без належного застосування зброї було не
обійтися.
Створюване з коліс українське військо звільнило від бандитів майже дві
третини території окупованого Донбасу. Москва була змушена скинути
маску і залучити своїх професійних військових і регулярні підрозділи. Ми за
цей час організували одну з найбільш боєздатних армій в Європі і змогли
локалізувати ворога на далекосхідних рубежах України і побудували
глибокоешелоновану оборону. Спираючись на міжнародну коаліцію на
підтримку України, перейшли до врегулювання кризи і відновлення
українського суверенітету на Донбасі політико-дипломатичним шляхом.
За ці два роки ми зазнали величезних економічних, а головне – людських
втрат, відповідальність за які цілковито лежить на Росії як на країні-агресорі.
Під виглядом нібито захисту прав російськомовних в Україні, Москва
влаштувала справжній геноцид саме в тих районах українського Донбасу, де
проживає найбільша кількість російськомовних громадян України. Спочатку
перетворила їхнє життя в розпечене пекло, а потім – організувала на
тимчасово окупованих територіях ізольовану від усього світу безправну
резервацію, якою правлять вбивці та бандити.
Російська агресія забрала життя тисяч і тисяч громадян України, десятки
тисяч українців залишилися без даху над головою, сотні тисяч змушені були
залишити свої домівки. В українсько-російські словники словосполучення
«русская весна» увійде як синонім слів «смерть» і «розруха»!
Прямо зараз, поки ми тут, у зоні антитерористичної операції несуть
службу 69 000 українських військових. З початку року, завдяки прийнятому,
в тому числі і вами, рішенню про підвищення грошового забезпечення
військовослужбовців, 18688 чоловіків та жінок прийняли рішення записатися
до Збройних сил України на контрактній основі.
127 363 українських військових, і волонтерів, і добровольців, вже
отримали статус учасників бойових дій, і ще десятки тисяч документів зараз
на розгляді та перевірці. Ми усі у великому боргу, насамперед, перед цими
людьми, як і перед усім народом України. Вони покладають особливої ваги
відповідальність на нас з вами: на Президента, на парламент і на Український
уряд.
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Зміцнення обороноздатності країни, належне фінансування Збройних
сил, інших мілітарних та безпекових підрозділів і структур, відновлення
Донбасу, його повернення до мирного життя – серед найголовніших завдань
нового уряду. В ньому, скажу забігаючи наперед, і я це повністю підтримую,
буде створене і Міністерство у справах тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб.
Шановні народні депутати!
Сьогодні ми з вами підводимо риску під кількамісячною виснажливою
парламентсько-урядовою кризою. І без того, відстаючи на декілька десятків
років від наших найближчих європейських сусідів, ми кілька місяців
тупцювали на місці. Нібито й працювали, але на холостому ходу.
Та з точки зору набутого досвіду був в цій історії і позитивний момент.
Україна лише вчиться парламентській демократії, для якої зміна урядів та
переформатування коаліцій є рутиною, справою часом складною, але
звичною.
Я за ці місяці чув чимало нарікань на Конституцію. Моя позиція: за нею
треба вчитися жити, а не хапатися кожного разу за перо, щоб переписувати
текст Конституції України під поточний момент. Конституційне поле це не
те місце, де хтось на даний момент прилаштувався, воно є елементом певного
суспільного договору. І будь-які подібні кроки мають враховувати позицію
суспільства.
Внаслідок Революції гідності відбулося повернення до парламентськопрезидентської політичної системи. Буквально днями авторитетна
міжнародна організація Freedom House високо оцінила той прогрес, який
протягом останнього року здійснила Україна в розвитку та укріпленні
демократичних інституцій. І це наш з вами спільний результат.
Важливо, що ми не допустили безладу і при цьому зберегти завойовану
Майданом демократію. Це те надбання, що докорінним чином віддаляє
Україну від Росії і наближає нас до Європи.
Як гарант Конституції, як гарант прав та свобод громадян України, я не
міг відсторонено спостерігати за тим, як країна занурюється у безвладдя, а
загроза хаосу ставала реальною як ніколи. Тому я вимушений був взяти на
себе роль політичного модератора для того, щоб прискорити ті рішення, які
ви, шановні народні депутати, маєте сьогодні ухвалити.
Хотів би щиро подякувати попередньому уряду і Арсенію Петровичу за
його особистий внесок в цивілізоване розв'язання кризи, яке повністю
відповідає європейським нормам політичної культури.
Наголошую, що відставка Кабінету Міністрів – це не привід мазати
попередній уряд чорними фарбами і жбурляти каміння в спину. В
демократичній країні в умовах жорсткої політичної конкуренції
одностайності в оцінках уряду немає, не може і не повинно бути.
Так, цей уряд втратив підтримку парламенту, бо три фракції коаліції
вийшли з її складу. Ми маємо шанувати і поважати це рішення.
Але правда й те, що жоден український уряд не працював у таких
надзвичайно складних умовах, як той, який сьогодні відійде в історію. Країну
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– зберегли, в економіці найгірше, я твердо сподіваюся, теж вже позаду,
постали нові завдання, які має реалізовувати новий уряд, який, я сподіваюся,
сьогодні буде обраний вами в стінах українського парламенту.
Ці завдання вражають своїми масштабами, напевно тому черги в крісло
очільника Кабінету Міністрів не було. Взяти й зробити виявляється, не так
просто, як придумати красиві гасла.
Симпатична мені ідея технократичного уряду теж не знайшла особливої
підтримки. Коли треба було долучатися до коаліції знову ж таки черг не
побачили. Виглядало так, що затвердження технократичного Прем'єра стало
б єдиним результативним голосуванням у співпраці такого технократичного
Кабінету Міністрів з Верховною Радою.
Тому коаліція і пристала на іншу концепцію. У нас буде політично
відповідальний уряд, і цю відповідальність зголосилися нести дві політичних
сили, які утворили нову коаліцію і позафракційні депутати, які долучились
до її складу, або залишились у її складі.
Високо ціную позицію народних депутатів, які забезпечили цю коаліцію.
Вчора коаліція запропонувала мені внести кандидатуру Володимира
Гройсмана на посаду Прем'єр-Міністра України.
Володимир Гройсман – політик нового покоління. Напевно він стане
наймолодшим Прем'єр-міністром в історії України. Попри це, Володимир
Борисович вже має за плечима великий управлінський досвід: один із
найкращих мерів обласних центрів з рекордним рівнем підтримки серед
городян; топ-менеджер реформи з децентралізації на посаді віце-прем'єра та
міністра регіонального розвитку… Ну й Верховну Раду очолювати теж
нелегко, кому як не вам це знати, шановні народні депутати.
Прошу обрати нового Прем'єр-міністра і в стислі терміни затвердити
міністрів.
Принагідно дозвольте поінформувати, що в рамках своїх конституційних
повноважень я пропоную Степана Полторака та Павла Клімкіна відповідно
на посади міністра оборони та міністра закордонних справ.
Цей військово-дипломатичний тандем довів свою ефективність в
побудові дієвої системи національної безпеки та оборони України. Бо саме на
Президенті лежить відповідальність за національну безпеку і оборону і за
зовнішню політику.
Звичайно, що мої напуття новому уряду в першу чергу стосуються саме
цих питань.
З цієї високої трибуни хочу послати месидж країні і всьому світові.
Новий уряд, як і попередній, неухильно проводитиме курс на європейську та
євроатлантичну інтеграцію, реформи і глибоку внутрішню європеїзацію
України. Жодна кома не міняється в документах, які визначають засади
зовнішньої та внутрішньої політики.
Поява в структурі уряду посади віце-прем'єра, відповідального за
європейську та євроатлантичну інтеграцію, це не лише символічний жест, а
практичний крок до того, аби всі наші урядові рішення приводилися до
спільного європейського знаменника.
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Угода про політичну асоціацію та всеохоплюючу та поглиблену зону
вільної торгівлі для кожного міністра – такої ж ваги настільний документ, як
і Конституція, коаліційна угода, програма дій уряду.
Наголошую на імперативній та безальтернативній необхідності
продовжити співпрацю з МВФ та іншими міжнародними кредитними
організаціями, які забезпечують дієву фінансову підтримку українських
реформ.
Що я як Президент очікую від нового уряду? Того ж, що і все
суспільство – зростання економіки та добробуту людей. Від стратегії
виживання, цілком виправданої в 2014-15 роках, слід переходити до стратегії
прискореного розвитку. Від затягування пасків – до їхнього послаблення: при
першій ліпшій можливості збільшений ВВП має конвертуватися у захист
найвразливіших соціальних верств, тих, хто в силу об'єктивних обставин сам
не в змозі про себе подбати.
Це завдання виявиться нам по силах лише за умови, коли уряд доб'ється
істотного покращення інвестиційного клімату, щоб інвестори почувалися не
як в холодній та байдужій тундрі, а як в комфортних та вічнозелених
субтропіках. Тут нема потреби винаходити велосипед, інтерактивний зв'язок
з інвесторами, підприємцями забезпечить будь-якою інформацією,
необхідною для швидкого ухвалення ефективних рішень.
Ключовим елементом покращення інвестиційного клімату є, звичайно ж,
боротьба з корупцією. Вже створено низку принципово нових інституцій,
зокрема, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна
прокуратура, Національне агентство із запобігання корупції. Щоб вони
повною мірою запрацювали, уряд має забезпечити, насамперед, належне
фінансування цих структур. Але це далеко не найголовніше антикорупційне
завдання Кабінету Міністрів.
Функція уряду в цьому питанні значно ширша. Він має ухвалювати такі
рішення, які знищують будь-яке підґрунтя для корупції. Йдеться про прозору
і висококонкурентну приватизацію; прозоре управління державними
підприємствами, тема, яка вже стала притчею во язицех; розширення обсягу
електронних закупівель; дієву мотивацію праці державних службовців, які
буквально цими тижнями починають працювати за новим законом.
Один із міністрів економіки обіцяв дерегуляційну гільйотину, але вона й
досі не обрушилася на голови бюрократів. «Якби під час Великої
французької революції гільйотину заряджали настільки довго, королева
Марія Антуанетта і досі була би жива» - це я так пожартував під час одного із
засідань Національної ради реформ і, на жаль, ці реалії залишаються
актуальними і зараз.
Нацрада, до речі, продовжує залишатися майданчиком для узгодження
проектів реформ, і вже за тиждень-два я очікую його перезапуску. Питання
дерегуляції залишається одним із перших.
Як не прикро це визнавати, але за два роки після Революції гідності
бізнес не відчув позитивних зрушень ані на митниці, ані в податковій. Так,
податкових інспекторів не люблять в жодній країні світу, така вже в них
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робота. Але тим не менше, простір для позитивних змін в стосунках
платників податків і тих, хто їх збирає – безмежний, і це одне із пріоритетних
завдань уряду.
Шановні народні депутати!
Я, звичайно ж, засмучений і розчарований тим, що за рік і кілька місяців
три політичні сили поставили себе за межі європейської, демократичної
коаліції. Як гострословлять політичні коментатори, замість широкої коаліції
утворилася куди ширша опозиція.
Та опозиція – невід'ємний атрибут демократії. Я поважаю право і
рішення тих політичних сил, які, не давши жодного шансу новому уряду,
встали до нього в опозицію. Саме тому я не дозволю коаліції приватизувати
Президента.
Я подаю руку всім тим політичним силам, які зайняли місце в опозиції.
Хтось до уряду, хтось до Президента, але ніхто не має знаходитись в опозиції
до України! З частиною із вас ми є повними ідеологічними однодумцями, і я
впевнений, що разом ми приймемо ще не одне доленосне рішення на благо
країни.
Так, вже найближчим часом закликатиму всіх вас ухвалити в другому
читанні поправки до Конституції в частині судової реформи. Розумію ваше
прагнення удосконалити її проект. Але хочу нагадати приказку, що краще –
ворог хорошого. Затримка прийняття реформи означає наразі лише
консервацію того жахіття, яке ми бачимо в системі: що не день, то нові
сюрпризи. Давайте починати з того, що напрацьоване кращими вітчизняними
експертами та підтримане Венеціанською комісією, а згодом, у разі потреби,
вносити всі необхідні корективи. Зволікати далі не можна. Судова реформа –
це і питання справедливості, і того ж інвестиційного клімату.
Ще одним спільним завданням коаліції та опозиції є зміни до
Конституції в частині децентралізації та виконання мінських угод як
ключового елементу мирного плану з повернення Донбасу під український
суверенітет, із відновлення територіальної цілісності України, включаючи
повернення Криму. Ключові рішення з цього питання прийматимуться у цій
залі.
Шановні народні депутати!
За кілька годин я маю бути у Львові, де зусиллями японських інвесторів
відкривається нове підприємство з потенціалом в три тисячі робочих місць і з
виходом на європейський ринок завдяки Угоді про асоціацію та поглиблену
та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Почався цей проект з моєї зустрічі з
японськими інвесторами і під час мого візиту було прийнято рішення про
збільшення японських інвестицій.
Це добрий знак, який свідчить про поступову зміну у ставленні
інвесторів до України. Закріпити і посилити цю тенденцію – завдання із
завдань для нового уряду, який має забезпечити, ще раз наголошую,
прискорення економічного зростання і розпочати процес підвищення
добробуту України.
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Бог нам в поміч, і слава Україні! (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 14.04).
Верховна Рада призначила В. Гройсмана
Прем’єр-міністром України
Верховна Рада призначила В. Гройсмана Прем’єр-міністром України. За
відповідне рішення проголосували 257 народних депутатів, передає
кореспондент УНН.
Під час виступу перед голосуванням В. Гройсман пообіцяв служити
Україні на посаді Прем’єр-міністра України.
У своєму виступі він назвав три загрози для України: «корупція,
неефективність держуправління, популізм».
Тією ж постановою Верховна Рада задовольнила заяву Прем’єр-міністра
А. Яценюка про звільнення його з посади.
Довідка: В. Гройсман народився в 1978 р. В 2006 та 2010 рр. обирався
мером Вінниці. В лютому 2014 р. став віце-прем’єр-міністром України –
міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства. З 27 листопада 2014 р. працював на посаді Голови Верховної
Ради України (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2016. – 14.04).
Верховна Рада України сформувала склад
Кабінету Міністрів України
До складу Кабінету Міністрів увійшли:
перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного розвитку С. Кубів;
віце-прем’єр-міністр В. Кістіон;
віце-прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції та євроатлантичної
інтеграції І. Климпуш-Цинцадзе;
віце-прем’єр-міністр П. Розенко;
віце-прем’єр-міністр В. Кириленко;
віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального розвитку Г. Зубко;
міністр фінансів О. Данилюк;
міністр Кабінету Міністрів О. Саєнко;
міністр оборони С. Полторак;
міністр закордонних справ П. Клімкін;
міністр внутрішніх справ А. Аваков;
міністр юстиції П. Петренко;
міністр соціальної політики А. Рева;
міністр екології та природних ресурсів О. Семерак;
міністр аграрної політики Т. Кутовий;
7

міністр інформаційної політики Ю. Стець;
міністр освіти і науки Л. Гриневич;
міністр молоді і спорту І. Жданов;
міністр культури Є. Нищук;
міністр інфраструктури В. Омелян;
міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб В. Черниш;
міністр енергетики та вугільної промисловості І. Насалик.
Проект Постанови зареєстровано за № 4424 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 14.04).
Головою Верховної Ради України обрано А. Парубія
Верховна Рада обрала А. Парубія Головою Верховної Ради України та
одночасно відкликала його з посади першого заступника Голови Верховної
Ради України. «За» відповідне рішення проголосували 284 народних
депутата.
Виступаючи у сесійній залі у якості кандидата на посаду Голови
Верховної Ради України, А. Парубій наголосив: «Ми повинні спільно
збільшити інституційну спроможність Верховної Ради України. Ми повинні
зробити все, щоб Верховна Рада стала центром прийняття рішень»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 14.04).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
М. Дем’яненко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Результат Нідерландського референдуму: причини та наслідки
Консультативний та коригувальний – саме такий статус референдуму,
що відбувся в Нідерландах 6 квітня 2016 р. Його головним завданням було
з’ясувати ставлення громадян до питання ратифікації Угоди про асоціацію
Європейського Союзу і України. Та незважаючи на такий статус, і на той
факт, що явка становила 32,2 %, при мінімально необхідних 30 %, а проти
Угоди про асоціацію висловилося лише менше 20 % жителів країни,
референдум все ж відбувся, а його результат «за» – 38,1 %, «проти» – 61,1 %
– негативний для України, не може залишитися поза увагою владних
інститутів Нідерландів. Такий результат був очікуваний, про що свідчать
опитування, проте, до останнього зберігалася інтрига щодо явки, яка могла
знівелювати наслідки референдуму.
Прем’єр-міністр Нідерландів М. Рютте, який, до речі, сам агітував за
асоціацію, вже заявив, що протягом наступних тижнів політики шукатимуть
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вихід із ситуації й можуть переглянути ратифікацію Угоди про асоціацію з
Україною. Також більшість політичних партій Нідерландів висловилися на
підтримку результатів референдуму, що робить його виконання досить
імовірним. А всі дії щодо виконання асоціації повинні бути заморожені до
прийняття рішення парламентом Нідерландів.
Нагадаємо, що референдум був організований структурами
нідерландських політичних партій євроскептиків, проти були соціалісти і
націоналісти Вілдерса, за – лейбористи і демократична партія D66. Таким
чином, це була справжня внутрішньоголландська кампанія, і місцевих
політиків найменше цікавила легітимність референдуму – у явці були
зацікавлені всі партії, тому що вони збиралися за підсумками референдуму
наростити свою політичну підтримку всередині країни. Проте, як зазначає
переважна більшість експертів, на настрої противників Угоди вплинуло не
стільки негативне ставлення нідерландців, скільки їх бажання заявити про
незгоду з політикою ЄС, тоді як більшість виборців, лояльних як до ЄС, так і
до України, просто проігнорували цей плебісцит. Нідерландський уряд
витратив 40 млн євро на референдум, під час якого громадянам
запропонували проголосувати «за» або «проти» документа, який, за
коментарями ряду нідерландських оглядачів, «майже ніхто не читав і суть
якого розуміють далеко не всі». При цьому договір стосується України, де
більшість громадян Нідерландів жодного разу не були і практично нічого не
знають про неї. Так, окремі громадяни Нідерландів визнають, що, голосуючи
на референдумі «проти», своє рішення не пов’язували з Україною, а швидше
прагнули сказати своє «ні» владі та ЄС. Експерти вказують, що від початку
референдум не зовсім стосувався України. «Вони хотіли знайти спосіб
виплеснути антиєвропейські настрої. Ініціатори визнають відкрито, що
виступають проти ЄС, адже він для них – бюрократичний проект, який
постійно розростається і створює все нові проблеми», – розповів
голландський політолог Тоні ван дер Тохт.
Кампанія з проведення референдуму від самого початку ґрунтувалася на
хибній підставі – її проведення було організовано тими, хто пізніше
підтвердив, що вони не стільки турбувалися з приводу України, скільки
прагнули дестабілізувати Європейський Союз. Їх кінцева мета полягає в
тому, щоб вивести Нідерланди зі складу ЄС. Україна була лише жертвою на
цьому шляху. До речі, щодо цього факту, то вже є заяви, що ставлять під
сумнів законність цього волевиявлення. Так, нідерландський адвокат
Г. Спонг заявив, що референдум по асоціації з Україною був незаконним. На
думку адвоката, уряд мав би почати в цій справі кримінальне розслідування.
За словами Г. Спонга, активісти «Комітету громадян ЄС» збирали підписи
для проведення референдуму під хибним приводом – мова йшла не про
асоціацію з Україною, а про протистояння з ЄС. Адвокат нагадав, що і самі
організатори визнали, що їх турбує не Україна, а відносини Нідерландів з ЄС.
«Організатори в інтерв’ю NRC це визнали. А це злочин, оскільки відповідно
до статті 98 закону про консультативний референдум заборонено збирати
підписи під хибним приводом», – сказав Г. Спонг.
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Депутат нідерландського парламенту С. Шаап заявив, що «це жахлива
ситуація, коли невелика група людей у Голландії може поставити хрест на
угоді, незважаючи на те що 27 країн вже висловилися “за”. Цей референдум
більше скаже нам про Голландію, ніж про Україну. І мені дещо соромно за
свою країну, за те, що власні інтереси і питання ми вирішуємо за рахунок
України». С. Шаап при цьому схиляється до того, що більшість голландців
могли проголосувати проти, оскільки в Голландії про Україну знають не так
багато, а те, що знають – стосується гучних корупційних скандалів.
Ще одним вагомим аргументом, що вплинув на результати голосування,
став той факт, що закон про консультативний референдум набрав чинності в
Нідерландах 1 липня 2015 р., і так сталося, що першим документом, на якому
можна було «обкатати» механізм перегляду закону плебісцитом, стала
ратифікація угоди з Україною, так один з ініціаторів референдуму, активіст
організації GeenPeil Б. Нейман пояснив результати голосування. «Нам навіть
шкода, що, вирішуючи свої проблеми в ЄС, ми можемо завадити чиїмось
мріям, але так вийшло, що за законом ми могли першим винести на
референдум саме це питання», – прокоментував Б. Непман результати
референдуму.
На останніх дебатах перед голосуванням в Амстердамі представник
Соціалістичної партії Яспер ван Дайк серед причин, чому треба голосувати
проти, згадав «прецедент 2005 року, коли до результату не дослухались, а
тепер у нас є реальний шанс виправити парламент. Навіть не так важлива
тема, важливий інструмент демократії», – пояснив представник соціалістів
молодими студентам.
Проте не будемо відкидати і українські «здобутки», які певною мірою
вплинули на результати референдуму. Невирішений конфлікт на Сході
України аж ніяк не сприяв позитивному для України рішенню щодо асоціації.
Так, окремі експерти наголошували на необхідності перегляду тієї частини
угоди, що стосується військової співпраці з Україною, яка не подобалася
противникам асоціації через конфлікт на Донбасі (проте, як це зробити з
угодою, яка вже підписана, ратифікована Європарламентом, усіма країнами
ЄС та Україною, поки що в Нідерландах чітко сказати ніхто не може, таких
прецедентів ще не було). Не сприяв позитивному результату голосування і
незадовільний стан боротьби з корупцією в Україні, поглиблення політичної
кризи, а також останні новини з президентськими «офшорними рахунками»
тощо.
Не останню роль відіграло і те, що окремі громадяни Нідерландів чи то
через прихильність до зовнішньої політики Росії, чи через страх бути
втягнутими в конфлікт з нею також виступили проти асоціації України з ЄС.
Таким чином, серед причин такого результату референдуму, зокрема
колишній посол з особливих доручень МЗС України, а віднедавна постійний
представник країни при Раді Європи Д. Кулеба виокремлює три головні: поперше, невдоволення політикою ЄС та шанс заявити про себе; по-друге,
спроба, якщо не покращити, то хоча б не погіршити відносини з Росією;
по-третє, власне небажання підтримати Угоду про асоціацію України з ЄС.
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Ще одним чинником негативного для України результату стало певне
дистанціювання від організації референдуму Європейського Союзу, який під
час національних референдумів принципово не втручається. Так було під час
проведення референдуму в Греції, коли греки не пристали на умови
кредиторів, у Данії, де більшість виступила проти зближення з ЄС. Така
ситуація спостерігалася і перед народним волевиявленням у Нідерландах.
Експерт Європейського центру Карнегі Дж. Демпсі вважає це помилкою,
адже якщо 27 країн-членів ЄС вважають Угоду про асоціацію з Україною
хорошим рішенням, то глави урядів цих держав мали б за цю справу й
поборотися. Та завдяки своїй стриманості вони віддали поле бою кампанії
проти угоди. За висновками Дж. Демпсі, «за минулі місяці кампанія мутувала
з концентрації на дефіциті демократії в ЄС до критики корупції в Україні. І
це врешті-решт поширило необґрунтовані страхи, наприклад, що українці
отримають право на працевлаштування в ЄС». Противники угоди також
відкрили шлях російській пропаганді та теоріям змови. Якщо вони
переможуть, пояснює Дж. Демпсі, то це може «підняти дух євроскептиків і
популістів, адже кидати виклик ЄС так легко».
Проте, незважаючи на причини, які спонукали нідерландців, зробити
свій вибір, референдум все ж відбувся, і попри його консультативний
характер влада Нідерландів не може знехтувати думкою своїх громадян.
Отож, тепер як керівництво країни, так і в цілому ЄС мають визначитися із
своїми подальшими діями. При цьому позиція Європейського парламенту
зрозуміла – угоду було ратифіковано. Голова Європарламенту М. Шульц
висловив жаль з приводу результатів референдуму. За його словами,
аргументи противників ратифікації стосувалися найрізноманітніших речей,
«але тільки не суті питання – а саме угоди про асоціацію ЄС з Україною».
Голова парламенту ЄС вказав, що ця угода – важливий елемент відновлення
миру в регіоні, який серйозно постраждав від агресії і війни. «Те, що тепер
результату цього референдуму радіють саме ті, хто доклав руку до кризи в
Україні, – це цинізм», – підкреслив М. Шульц, маючи на увазі позитивну
реакцію російського керівництва на результат голосування в Нідерландах.
І дійсно, як показала реакція вищого керівництва РФ, найбільш завзяті
противники асоціації Україна – ЄС перебувають не в Нідерландах, а на схід
від України. Прем’єр-міністр РФ Д. Медведєв написав у Twitter, що
«підсумки нідерландського референдуму про асоціацію України з ЄС –
індикатор ставлення європейців до української політичної системи». Міністр
закордонних справ РФ С. Лавров зі свого боку прокоментував: «Ми не
втручаємося в цей процес. Ми взагалі ні сном ні духом не торкалися цієї
проблематики... Намагалися звинувачувати, що ми когось агітуємо
голосувати проти, насправді там була колосальна кампанія з боку офіційної
київської влади і з боку дуже багатьох покровителів київської влади, які дуже
сильно обробляли населення. Тому ми маємо те, що маємо. Я не знаю, як
Євросоюз буде далі діяти, – це не наше питання». Прес-секретар президента
РФ Д. Пєсков своєю чергою підкреслив: «Це абсолютно внутрішня справа
Нідерландів. Вони (результати референдуму) показують ставлення громадян
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до певного документу, значить, у них є питання, є недовіра, вони
сигналізують про свою недовіру. Але якимось чином втручатися в ці питання
не вважаємо за можливе». «Люди, які проголосували проти, найменше
думали про європейські цінності. Їх хвилювала куди більш прозаїчна річ –
власна безпека. Україна в ЄС – це нові джерела неконтрольованої міграції,
корупції, злочинності і безліч інших проблем, з якими нинішня влада на
Україні і за 20 років не впорається. Простим європейцям, далеким від
політики, це вже точно не потрібно», – цитує першого заступника голови
комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Ф. Клінцевича ТАСС.
А от позиція європейських лідерів виявилася майже дзеркальною. Так, у
своїй підтримці України запевнили лідери Франції та Німеччини. Президент
Франції Ф. Олланд заявив, що Париж і Берлін підтримують угоду про
асоціацію, незважаючи на результати голосування в Нідерландах, і не
відмовляться від неї, незважаючи на негативні підсумки референдуму.
Німецький канцлер А. Меркель заявила, що і по цій проблемі знайдеться
рішення та наголосила на зацікавленості Берліна в безперервному шляху
України до Євросоюзу, як це і зазначено в договорі про асоціацію.
А. Меркель зазначила, що розмовляла з прем’єр-міністром Нідерландів:
«Нідерланди дадуть відповідь, ми будемо чекати на неї, вони вироблять її
спільно з європейськими інституціями». Також у підтримці українського
народу на шляху євроінтеграції запевнила президент Литви Д. Грибаускайте.
Щоправда, дещо іншу позицію щодо цього питання висловив прем’єр
Великобританії Д. Кемерон, який закликав Євросоюз прислухатися до
волевиявлення громадян Нідерландів на консультативному референдумі
щодо Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Глава
британського уряду під час спілкування зі студентами в місті Ексетер
підкреслив, що волевиявлення в Нідерландах «дуже відрізняється» від
запланованого референдуму щодо виходу Британії з Євросоюзу. Д. Кемерон
зазначив, що Україна хоче рухатися в бік Європи, і що «ми не повинні
відштовхувати її». Але в той самий час він наполегливо закликав Євросоюз
«уважно прислухатися» до того, яку позицію висловили на референдумі
голландці. «Я особисто вважаю, що це гарна ідея для Європи і України, щоб
мати відносини. Я не думаю, що це означає, що Україна збирається
приєднатися до Європейського Союзу. Я не думаю, що це означає, що ми
будемо мати вільне переміщення людей між Україною та Сполученим
Королівством», – підкреслив Д. Кемерон.
Щодо питання переміщення українців по зоні ЄС, то як запевнив міністр
закордонних справ П. Клімкін, візи до Європи українцям скасують,
незважаючи на підсумки референдуму. П. Клімкін упевнений, що результати
референдуму в Нідерландах за ратифікацію Угоди про асоціацію України з
Європейським Союзом не завадять Україні отримати безвізовий режим з ЄС.
Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер». «Є чіткі запевнення, що
безвізовий режим – це абсолютно окремий шлях. І якщо Єврокомісія дає
відмашку, а відповідне рішення всередині Європейської комісії вже
підготовлено, що Україна виконала всі вимоги на шляху до безвізового
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режиму – ми рухаємося до безвізового режиму», – заявив П. Клімкін.
У свою чергу Президент України П. Порошенко заявив, що очікує від
Єврокомісії законодавчої ініціативи про надання Україні безвізового режиму
з ЄС, незважаючи на результати референдуму в Нідерландах щодо Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС. «Угоду про асоціацію не буде змінено, вона
вже зараз застосовується, починаючи з зони вільної торгівлі. Найближчим
часом, в найближчі дні я чекаю рішення від Єврокомісії про передачу
законодавчої пропозиції до Європарламенту та Ради Євросоюзу про
безвізовий режим, і я сподіваюся, що українці отримають його», – сказав
П. Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам 10 квітня.
При цьому наслідки нідерландського «ні» для подальшого застосування
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС залишаються відкритими. Юристи
вказують на те, що 70 % тексту угоди стосуються зобов’язань Європейського
Союзу і тільки 30 % – національних. Крім того, існують спеціальні механізми
на кшталт додаткового протоколу, за допомогою яких окремі країни можуть
уникнути зобов’язання виконувати певні положення угоди, наприклад,
стосовно мобільності робочої сили або експорту сільськогосподарської
продукції, тощо. У Брюсселі деякі експерти виходять з того, що юридичне
розв’язання проблеми можливе, щоб врятувати Угоду про асоціацію між
Україною та іншими країнами-членами ЄС.
Конкретні наслідки нідерландського референдуму спрогнозував посол з
особливих доручень МЗС України Д. Кулеба. За його словами, негативний
результату голосування на референдумі в Нідерландах може призвести до
руйнації солідарності Євросоюзу, чого найбільше хоче Російська Федерація.
«Коли запитуєте, які практичні наслідки для Європи, два практичні наслідків
для Європи: перший – руйнується договірна здатність Європейського Союзу.
Хто буде вступати в переговори з ЄС, знаючи, що можна про все
домовитися? У нас переговори про асоціацію тривали більше, ніж
ратифікація – 7 чи 8 років. Ти 7 чи 8 років ведеш переговори, потім всі
ратифікують, а потім встають Нідерланди і кажуть, ви знаєте, у нас тут
референдум, вибачте, треба повертатись до переговорів. Другий практичний
наслідок – перемога євроскептиків. Що в нас станеться? Це буде потужний
імпульс не лише для британців у плані брексіту, скрізь піднімуться
євроскептики в Європейському Союзі, прийдуть до своїх парламентів, урядів
і скажуть, а ми теж так хочемо. Ми теж хочемо такий закон. І що отримає
ЄС? Руйнування солідарності Євросоюзу. А хто цього хоче? Правильно,
цього найбільше хоче Росія, яка вже два роки працює над одним –
зруйнувати єдність ЄС», – пояснив Д. Кулеба.
Водночас на режим дії Угоди про асоціацію України і ЄС референдум у
Нідерландах не зможе вплинути. Таку думку висловив журналіст
В. Портніков, він упевнений, що Угода про асоціацію з Європейським
Союзом продовжить діяти як і раніше, оскільки це документ
багатосторонній, угода Євросоюзу і України. І навіть, якщо парламент
Нідерландів вирішить переглянути процедуру ратифікації, на режим дії угоди
це не вплине. «Для того, щоб скасувати цей режим, потрібно згоду всіх
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інших країн – членів Євросоюзу. І якщо навіть одна з них висловиться проти,
то ніякої відміни не відбудеться. Але при цьому ніхто в Брюсселі і не думає
про такий варіант», – пояснив він. На думку В. Портнікова, головна мета ЄС
сьогодні – якраз в доведенні своєї здатності домовлятися. «... Якщо уявити
собі, що референдум в одній з країн може цю здатність домовлятися
поставити під сумнів, то Євросоюз можна спокійно розпускати...Тепер в
Нідерландах проводитимуть численні слухання, дискусії, парламентські
засідання з метою «зрозуміти народ», – підкреслив він.
Не робити поспішних висновків з референдуму в Нідерландах щодо
ратифікації Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом закликав
відомий політик, екс глава МЗС Швеції К. Більдт, наголосивши на тому, що
Угоду про асоціацію з Україною ратифікували парламенти всіх 28 країн
Європейського Союзу, а кількість тих, хто проголосував проти в Нідерландах
становить меншість від усієї кількості виборців у Євросоюзі.
Таким чином, можемо зробити певні висновки стосовно ситуації, що
склалася. Референдум у Нідерландах можна вважати таким, що відбувся,
оскільки був необхідний кворум, і не зважаючи на різного роду заяви щодо
його законності, він визнається владою країни і не може бути проігнорований
нею. Питання у тому, за що ж проголосували громадяни, проти ЄС, проти
Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом чи, можливо, ще за
щось або ж проти чогось. Без сумніву, результат такого голосування став
наслідком комплексної проблеми: це і незгода з політикою ЄС, і вплив у тій
чи іншій мірі Росії на суспільні настрої нідерландців, і, звісно ж, низка
внутрішньоукраїнських проблем від військового конфлікту на Сході України,
нездатності влади подолати корупцію, кризового стану в усіх сферах і до
останніх скандалів з «панамськими офшорами». Вихід з такої ситуації
вбачається також у вирішенні комплексу завдань. З боку керівництва ЄС –
консолідація зусиль в першу чергу, зміцнення єдності самої Європи і
популяризації європейських цінностей. Це дасть можливість успішно
протистояти євроскептикам як у межах ЄС, так і інших зацікавлених сторін
за його кордонами. Влада Нідерландів має донести об’єктивну інформацію
до громадян щодо Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом,
також разом з Україною та ЄС розробити певні поправки, директиви,
додаткові угоди задля задоволення спірних моментів у тексті основного
документа. І врешті українській владі варто зважитися на рішучі дії у
розв’язанні вищезгаданих проблем, чим підтвердити свою готовність на
шляху євроінтеграції (Матеріал підготовлено з використанням інформації
таких джерел: http://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/5707a370c897c/;
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/vizy-v-evropu-ukraincam-otmenyatnesmotrya-na-itogi-referenduma-v-niderlandah-klimkin-706694.html;
http://www.dw.com/uk/нідерланди-референдум-щодо-україни-з-побічниминаслідками/a-19166384; http://korrespondent.net/world/3665106-v-evroparlamentesozhaleuit-ob-yskhode-referenduma; http://ubr.ua/ukraine-and-world/power/nazvanyprichiny-provala-ukrainy-na-referendume-v-niderlandah-392917;
http://news.liga.net/news/world/1001775814

kak_otreagirovala_rossiyskaya_verkhushka_na_referendum_v_niderlandakh.html;
http://korrespondent.net/world/3664969-kemeron-pryzval-es-pryslushatsia-khollandtsam; http://nv.ua/opinion/van_voren/niderlandskij-referendum-koshmarnajaoshibka-108111.html; http://www.segodnya.ua/politics/pnews/referendum-vniderlandah-byl-nezakonnym-gollandskiy-advokat-706702.html;
http://censor.net.ua/news/382872/etot_referendum_bolshe_skajet_nam_o_gollandi
i_chem_ob_ukraine_gollandskiyi_deputat_shaap;
http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/04/160407_netherlands_referendum_r
esults_hk;
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3666520-referendum-vnyderlandakh-ne-povlyiaet-na-sohlashenye-s-es-poroshenko).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
14 квітня відбулося пленарне засідання Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України В. Гройсман відкрив ранкове пленарне
засідання парламенту. У залі засідань зареєструвалися 379 народних
детутатів. У роботі Верховної Ради взяли участь Президент України
П. Порошенко та Прем’єр-міністр України А. Яценюк.
Прем’єр-міністр України А. Яценюк виступив перед Верховною Радою
та попросив прийняти його відставку.
Президент України П. Порошенко вніс кандидатуру В. Гройсмана на
посаду Прем’єр-міністра України. Також Президент України вніс
кандидатуру С. Полторака на посаду міністра оборони України, П. Клімкіна
– на посаду міністра закордонних справ.
Перед Верховною Радою виступив кандидат на посаду Прем’єр-міністра
України В. Гройсман. Він наголосив на важливості стабілізації ситуації в
Україні. В. Гройсман подякував коаліції та Президенту України за високу
довіру. «Я розумію власну відповідальність, я розумію, що зараз важкий час,
у якому ми маємо проявити ефективність, політичну волю для того, щоб
вивести країну з кризи, пришвидшити та змінити якість європейський
реформ, забезпечити незмінність курсу європейської інтеграції. Це все
потребує сьогодні консолідації українського суспільства, парламенту,
формування ефективного уряду, який може стати основою розвитку нашої
країни», – наголосив кандидат.
Народні депутати обговорили кандидатуру на посаду Прем’єр-міністра.
Верховна Рада відкликала В. Гройсмана з посади Голови Верховної Ради
України у зв’язку з поданою заявою.
Верховна Рада прийняла Постанову «Про Кабінет Міністрів України».
Проект Постанови зареєстровано за № 4423.
Верховна Рада обрала А. Парубія Головою Верховної Ради України та
одночасно відкликала його з посади Першого заступника Голови Верховної
Ради України. «За» відповідне рішення проголосували 284 народних
депутата.
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Першим заступником Голови Верховної Ради України народні депутати
обрали І. Геращенко. «За» проголосувало 260 народних депутатів
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 14.04).
***
В. Гройсман: Я здатен сьогодні взяти разом з депутатами
відповідальність за хід справ у країні.
Новий уряд має стати владою нової якості, яка відповідає за свої дії та
результат і буде здатною забезпечити розвиток держави та повернути довіру
людей. Про це заявив Голова парламенту В. Гройсман під час доповіді як
кандидата на посаду Прем’єр-міністра України у Верховній Раді України у
четвер.
«Я не рвуся у Прем’єр-міністри. Я здатен сьогодні взяти разом з вами
відповідальність за хід справ у країні», – підкреслив голова парламенту.
В. Гройсман наголосив, що новий уряд «буде нетерпимий до корупції,
буде відповідально ставитися до тих завдань, які стоять перед українською
державою, буде все робити для того, щоби забезпечити стабілізацію та
розвиток нашої держави». «Цей уряд і ця влада має стати владою новою
якості, владою, яка відповідає за свої дії, владою, яка відповідає за
результат», – заявив В. Гройсман.
Голова парламенту зазначив, що у цей важкий час влада має показати
ефективність і проявити політичну волю для того, щоб вивести країну з
кризи, пришвидшити проведення реформ і забезпечити незмінність курсу
європейської інтеграції. «Це все потребує сьогодні консолідації українського
суспільства, парламенту, формування ефективного уряду, який може стати
основою розвитку нашої країни», – зазначив В. Гройсман.
Голова Верховної Ради наголосив, що влада має стати відповідальною,
відкритою та ефективною. «Люди хочуть мати перспективу, вони хочуть
владу, якій довіряють, і вони хочуть мати достойну якість життя, –
підкреслив він. – Ми маємо повернути довіру людей, ми маємо зробити все
для того, щоб не було соромно дивитися людям в очі».
В. Гройсман зазначив, що сьогодні в Україні необхідно подолати
корупцію, неефективність державного управління та популізм, «які є не
меншою загрозою для країни, ніж ворог на сході нашої країни».
«Ми можемо скільки завгодно говорити з цієї трибуни, що любимо
Україну, але якщо ми не будемо це підтверджувати власними зусиллями та
результатом, нам ніхто не буде довіряти. І кожен присутній у цій залі має
забути про свій рейтинг, а має пам’ятати про те, як живе сьогодні пересічний
українець», – підкреслив він.
Крім того, зазначив Голова Верховної Ради, необхідно побудувати новий
діалог із суспільством. «Нам потрібно більше говорити з людьми про те, що
ми збираємося зробити», – зауважив він.
Також особливе місце у діяльності нового уряду має зайняти підвищення
ефективності взаємодії з парламентом. «Саме у цих стінах спільно з урядом і
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Президентом мають створюватися не Закони, а національне українське
законодавство, яке дасть змогу зміцнити нашу державність, розвивати
економіку, забезпечити соціальну справедливість і відновити довіру до
влади», – зауважив Голова Верховної Ради.
Голова Верховної Ради подякував коаліції парламенту та Президенту
України за високу довіру.
«Присягаю у тому, що буду служити українському народу, і все зроблю
для того, щоб ні вам, ні Президенту, ні українському народу не було соромно
за мою роботу», – запевнив В. Гройсман (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 14.04).
***
Це скликання Верховної Ради України було і залишається
результативним і здатним ухвалювати важливі для країни рішення. Про
це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман перед розглядом народними
депутатами України питання відкликання з посади Голови Верховної Ради
України.
«Я сьогодні складаю повноваження Голови Верховної Ради України.
Шановні колеги, я пропрацював разом з вами півтора роки. Це для мене
надзвичайно великий урок. Але я знаю, що цей український парламент,
можливо, у дуже жарких дискусіях, був і залишається результативним», –
заявив він.
В. Гройсман нагадав, що цей парламент ухвалив ряд важливих рішень,
зокрема прийняв антикорупційне законодавство, пакет «безвізових законів»,
визнав Російську Федерацією країною-агресором, провів децентралізацію
влади та почав ряд інших системних реформ.
Також Верховна Рада підійшла до здійснення внутрішньої реформи,
зазначив В. Гройсман і закликав не зупинятися у виконанні 52 рекомендацій,
напрацьованих спільно з Європейським парламентом. «Те, що ми з вами
спільно напрацювали – 52 рекомендації – інституційно зроблять цей
парламент кращим, якіснішим і професійнішим, замінять балачки на реальні
справи», – наголосив він.
Разом з тим, В. Гройсман висловив сподівання, що парламент і Кабінет
Міністрів спільно змінять систему взаємовідносин. «Ми з вами одне ціле. Ми
маємо працювати так, щоби і депутати, і громадянське суспільство, і
експертне середовище максимально було залучене до формування нашої
державної стратегії», – зазначив він.
Прем’єр-міністр також привітав першого заступника Голови Верховної
Ради України А. Парубія з висуненням на посаду Голови Верховної Ради
України. В. Гройсман подякував А. Парубію та заступнику Голови Верховної
Ради України О. Сироїд за спільну командну роботу, розуміння та підтримку,
а також усім народним депутатам України та лідерам фракцій – «за нелегку
роботу».
«Я присягаю, що ми будемо спільно з вами формувати ті рішення, які
будуть служити на користь держави. Нам буде нелегко, але я знаю, що ми
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здатні це зробити. Незалежно від того, у владі ми чи опозиції, а залежно від
того, наскільки ми любимо та відчуваємо всередині Україну», – наголосив В.
Гройсман
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 14.04).
***
Народний депутат від Блоку Петра Порошенка І. Луценко заявила,
що коаліція має 226 голосів, не зважаючи на вихід із фракції БПП А.
Корнацького. Про це вона сказала в ефірі «112 Україна».
«У двох фракціях на сьогодні є 226 голосів, не зважаючи на те, що
вийшов А. Корнацький», – повідомила І. Луценко.
Нагадаємо, народний депутат І. Луценко заявила, що до фракції «Блоку
Петра Порошенка» готові ввійти ще п’ять депутатів.
Як повідомляв УНН, коаліція 13 квітня абсолютною більшістю
підтримала узгоджений склад нового уряду (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 13.04).
***
13 квітня під час пленарного засідання Верховної Ради України
прийнято Постанову «Про Рекомендації парламентських слухань на
тему: “30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи”».
Верховна Рада України схвалила Рекомендації парламентських слухань
на тему: «30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи». У Рекомендаціях
парламентських слухань систематизовані та враховані пропозиції народних
депутатів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади,
Національної академії наук України, національних галузевих академій наук,
наукових установ і громадських організацій, які були висловлені 16 березня
2016 р. на цих парламентських слуханнях.
Постановою Кабінету Міністрів України доручено до 1 жовтня 2016 р.
проінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій
парламентських слухань на тему: «30 років після Чорнобиля: уроки та
перспективи». Проект постанови зареєстровано за № 4369 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 13.04).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про проведення 18
травня 2016 року парламентських слухань на тему: “Стан реалізації
засад антикорупційної політики в Україні”».
Вирішено провести парламентські слухання на тему: «Стан реалізації
засад антикорупційної політики в Україні» 18 травня 2016 р. в залі пленарних
засідань Верховної Ради України.
Також вирішено, зокрема:
– Кабінету Міністрів України до 25 квітня 2016 р. підготувати та подати
до Верховної Ради України інформаційно-аналітичні матеріали з питання
парламентських слухань, тиражовані для народних депутатів України, та
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відповідні пропозиції до рекомендацій парламентських слухань, визначити
доповідача із зазначеного питання;
– Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії
корупції внести пропозиції щодо рекомендацій парламентських слухань,
здійснити необхідні заходи з організації та методичного забезпечення
слухань;
– запросити для участі в парламентських слуханнях керівників
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції,
правоохоронних органів, представників центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, профільних
громадських і міжнародних організацій, спеціалістів наукових установ.
Відповідний проект зареєстровано за № 4250 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 13.04).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Рекомендації
парламентських слухань на тему: “Розвиток підприємництва в Україні
та підтримка малого і середнього бізнесу”».
Кабінету Міністрів України до 15 червня 2016 р. потрібно
проінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій
парламентських слухань, схвалених цією Постановою. Відповідний проект
зареєстровано за № 4044 (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 13.04).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Рекомендації
парламентських слухань на тему: “Стан і перспективи забезпечення в
Україні безпеки дорожнього руху”».
Верховна Рада України схвалила Рекомендації парламентських слухань
на тему: «Стан і перспективи забезпечення в Україні безпеки дорожнього
руху» та доручила Кабінету Міністрів України до 1 травня 2016 р.
проінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій.
У Рекомендаціях парламентських слухань враховані та систематизовані
пропозиції народних депутатів України, органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, представників міжнародних і громадських
організацій, що були висловлені 23 грудня 2015 р. на парламентських
слуханнях. Проект постанови зареєстровано за № 4129 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 13.04).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про Заяву Верховної
Ради України з нагоди 10-річчя ратифікації Україною Рамкової Конвенції
ВООЗ із боротьби проти тютюну».
Верховна Рада затвердила Заяву Верховної Ради України з нагоди 10річчя ратифікації Україною Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти
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тютюну.
Народні депутати доручили Голові Верховної Ради України направити
текст Заяви до Секретаріату Рамкової Конвенції ВООЗ з боротьби проти
тютюну та Генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Відповідний проект зареєстровано за № 4119 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 13.04).
***
У Комітеті Верховної Ради України у закордонних справах була
проведена зустріч із Генеральним секретарем Постійного міжнародного
секретаріату Організації Чорноморського Економічного Співробітництва
(ОЧЕС) М. Хрістідісом.
З української сторони участь у зустрічі взяли голова Комітету у
закордонних справах Г. Гопко, народні депутати України О. Кириченко
(Радикальна партія Олега Ляшка), С. Куніцин та А. Гордєєв (Блок Петра
Порошенка), а також О. Масоріна («Народний фронт»).
На початку зустрічі була висловлена особлива зацікавленість у
продовженні активного розвитку міждержавного діалогу в рамках ОЧЕС з
питань, які становлять для нашої країни особливий інтерес. Серед таких
пріоритетних напрямів було відзначено реалізацію амбітного проекту щодо
будівництва Чорноморської окружної магістралі, яка проходитиме
територіями країн-учасниць Організації. М. Хрістідіс зазначив, що на шляху
реалізації цього проекту ОЧЕС безсумнівно виходить із позиції поваги до
територіальної цілісності України та поваги до її міжнародно визнаних
кордонів, тобто розглядає Автономну Республіку Крим як невід’ємну
частину України. Під час зустрічі Генсек ОЧЕС також наголосив на
необхідності максимального використання нашою державою інституційних
можливостей Організації з метою пошуку відповідей на виклики та загрози, з
якими стикається Україна протягом останніх років. У цьому контексті М.
Хрістідіс запевнив українську сторону в готовності надавати Україні всю
необхідну підтримку для успішного вирішення складних міжнародних
питань.
Народні депутати України проінформували М. Хрістідіса про розвиток
політичних процесів у нашій країни, зробивши особливий акцент на процесі
формування нової парламентської коаліції та формування нового складу
Кабінету Міністрів України. Українською стороною було висловлено
зацікавленість у активізації залучення ресурсних можливостей ОЧЕС,
зокрема Чорноморського банку торгівлі і розвитку, для проведення в нашій
державі нагальних внутрішніх реформ (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 13.04).
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин та
міжнаціональних відносин Г. Немиря провів зустріч з представником
Міністерства закордонних справ Швеції.
20

13 квітня голова Комітету з прав людини Г. Немиря провів зустріч з
Директором Департаменту Східної Європи і Центральної Азії МЗС Швеції,
колишнім послом Швеції в Україні С. Гуллгреном.
Сторони обговорили поточну політичну ситуацію в Україні та питання,
пов’язані з дотриманням прав і свобод людини в нашій державі.
У зустрічі також узяв участь заступник Голови Дипломатичної Місії
Швеції в Україні Х. Норберг (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 13.04).
***
Представники бізнесу, депутатського корпусу та експертного
середовища вважають за необхідне посилити позиції українських
виробників на міжнародних ринках.
Представники бізнесу, депутатського корпусу та експертного
середовища вважають за необхідне посилити позиції українських виробників
на міжнародних ринках через страхування, гарантування та здешевлене
кредитування експортних операцій.
Зробити це можливо завдяки створенню експортно-кредитного агентства
(ЕКА). Відповідний законопроект № 2142а прийнятий парламентом у
першому читанні.
«ЕКА потрібне, аби озброїти український уряд дієвим механізмом для
подолання ганебної ситуації із деінстріалізацією та послабленням економіки,
що є загрозою для національної безпеки. Падіння експорту та його
примітивізація означає гірший торговельний баланс, слабкішу гривню,
більшу залежність від імпортних товарів. Експортно-кредитне агентство є
частиною розв’язання цих проблем», – зазначив у рамках парламентського
круглого столу «Експортно-кредитне агентство – як дієвий інструмент
стимулювання українського експорту голова Комітету з питань промислової
політики та підприємництва В. Галасюк.
Як запевнив один із авторів законопроекту № 2142а народний депутат
О. Кришин «досвід функціонування експортно-кредитних агенцій в інших
країнах говорить, що їхня діяльність неминуче призводить до підвищення
показників експорту».
Відсутність ж такої інституції в Україні значно обмежує поле діяльності
для вітчизняних експортерів. «Україна мала можливість підписати
експортний контракт з Іраном приблизно на 12 млрд дол., але це неможливо
без експортно-кредитного агентства, адже в більшості випадків
передбачається передплата або інші методи забезпечення виконання
контрактів», – зазначив народний депутат Л. Козаченко, зауваживши ще один
ключовий чинник: «З Ірану не зняли санкції три країни світу: Сирія, Ірак та
Україна».
«Мова йде про те, аби створити рівні умови для суб’єктів
господарювання на зовнішніх ринках», – запевнив старший радник Голови
правління ПАТ «Укрексімбанк» Б. Соболєв, додавши, що кошти на
фінансування є. «Запрацює закон про про державну підтримку суб’єктів
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господарювання № 1555 – розмір коштів, що держава спрямовує на такі цілі
становить 4–8 % ВВП. Усі інші посткомуністичні форми підтримки, які до
цього часу зберігаються в державі, які розкрадаються, проїдаються і т. д.
будуть заборонені з 1 серпня 2018 р. Антимонопольний комітет має повністю
впорядкувати цю роботу. Якщо цього не буде зроблено – будь-який
експортер буде наражатися на антидемпінгові процедури», – пояснив він.
Виступаючи за економізацію зовнішньої політики, заступник голови
Комітету у закордонних справах В. Вовк розкрив міжнародно-правові
аспекти питання: «Навіть найунікальніші угоди про зони вільної торгівлі не
гарантують економічного зростання без належної інфраструктури
внутрішньої підтримки власного експорту».
Стратегічно
важливим
прийняття
закону
вважають
на
ДП «Держзовнішінформ». «Провідні країни наразі на порозі нової
промислової революції. Зовнішня торгівля України переживає дуже важливі
зміни. Без вирішення питання про державну підтримку експорту Україна
ризикує забути себе як промислова держава світу», – заявив представник
підприємства І. Усманов, запропонувавши як одне з джерел фінансування
Світовий банк.
Відновити обсяги виробництва у разі створення ЕКА обіцяють
представники суднобудівельної промисловості. «Нам потрібні інші гарантії
виконання контрактів для іноземних замовників замість необхідності сплати
авансових платежів, та доступ до ресурсів прирівняних до європейських», –
заявив В. Федін, генеральний директор ТОВ «Смарт-мерітайм Груп».
«В Україні найпершим стримуючим фактором є брак коштів на
здійснення експортно-імпортної діяльності (відкриття акредитиву,
страхування, гарантування за угодою, здійснення логістичних поставок,
переоформлення та ін.). Це відкидає переважну більшість потенційних
контрактів у папку т. з. нереалізованих проектів. Бізнес не має можливості
брати кредити за надзвичайно високими відсотковими ставками. Це
обумовлює створення саме такої агенції, яка спрямована на підтримку
розвитку експортної діяльності», – резюмував провідний експерт CMDUkraine І. Гужва (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 12.04).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
12–13 квітня у Києві пройшло перше інавгураційне засідання
Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі. Цим кроком у
дію запроваджено інституційний механізм зони вільної торгівлі між
сторонами.
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України,
торговельний представник України Н. Микольська, як співголова комітету,
представляла Україну, а сторону ЄС – директор Генерального директорату
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«Торгівля» Європейської Комісії Є. Сінов’єц.
У процесі дискусії було обговорено перші результати функціонування
зони вільної торгівлі з ЄС. За оперативною митною інформацією за перші
три місяці відзначено приріст обсягів експорту до ЄС, насамперед – по
продовольчих товарах і напоях (+31 %) та по споживчих товарах (+17 %).
Українські експортери дедалі більше виявляють інтерес до ринку
держав-членів ЄС. Імпорт з ЄС зріс по продовольчих товарах і напоях (+6 %),
промислових товарах (+4 %), засобах виробництва (крім транспорту),
частинах і устаткуванні (+36 %), транспортних засобах і запасних частинах
(+76 %), споживчих товарах (+11 %).
Створення та функціонування Торгового комітету передбачене
положеннями Угоди про асоціацію (ст. 465 (4)). До повноважень Комітету
належить розгляд питань двосторонньої торгівлі між Сторонами, а також
питань імплементації та функціонування зони вільної торгівлі з ЄС.
Загальна
структура
Торгового
комітету
також
передбачає
функціонування чотирьох спеціальних підкомітетів: з санітарних і
фітосанітарних заходів, митних питань і сприяння торгівлі, географічних
зазначень,
торгівлі
та
сталого
розвитку
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 13.04).
***
українського

Е. Джеппар: «Розвиток
мовлення на Крим –
пріоритетна задача МІП».
11 квітня 2016 р. в Херсонській обласній державній адміністрації
відбувся круглий стіл на тему: «Інформаційна безпека: протидія
інформаційній агресії та розвиток українського мовлення».
За словами радника міністра Е. Джеппар, відновлення українського
мовлення в окупованому Криму сьогодні має відбуватися через Херсонщину.
«Представники МІП увійшли до робочої групи з розвитку українського
мовлення в окупованому Криму та на Херсонщині, створеної Національною
Радою України з питань телебачення та радіомовлення. На етапі координації
з країнами Чорноморського басейну наразі перебувають чотири радіочастоти,
завдяки яким планується організувати FM-мовлення з Чонгару на Крим. На
Чонгарі буде збудована вежа висотою 150 м, яка дасть змогу при потужних
передавачах збільшити сигнал покриття. Наразі завдання перед херсонською
владою – знайти вільну землю для вежі», – повідомила Е. Джеппар.
Радник міністра також розповіла про роботу МІП щодо Криму та
реалізовані комунікаційні кампанії, зокрема до других роковин анексії
Криму, до Дня депортації – геноциду кримських татар, до Дня
кримськотатарської журналістики та ін.
О. Савенко, директор Департаменту з питань внутрішньої та
інформаційної політики Херсонської ОДА, повідомила про інформаційні
маніпуляції щодо кримськотатарського фактору в області, зокрема про
створення ряду фейків і поширення викривленої інформації в регіоні.
«Мета пропагандистських атак проросійських ЗМІ – виставити
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кримських татар у Херсонській області як ворога, екстреміста або
загарбника. Важливим у таких умовах є створення інформаційної
альтернативи та активне висвітлення офіційної позиції представницького
органу кримських татар – меджлісу – як єдиного джерела достовірної
інформації з діяльності кримських татар у регіоні. Ми готові долучатися до
протидії фейкам і до їхнього розвінчання», – розказала О. Савенко.
Зазначимо, робоча група з питань розвитку телерадіомовлення на півдні
Херсонської області та на території Криму була створена Національною
Радою з питань телебачення та радіомовлення 18 лютого 2016 р. До неї
увійшли МІП, УДЦР, Херсонська ОДА, Концерн РРТ, НТКУ та інші
відомства.
У круглому столі взяли участь представники місцевої влади, ЗМІ та
громадські діячі. Під час заходу також були обговорені шляхи протидії
інформаційним викривленням. Зокрема, більшість присутніх журналістів
висловили прохання активного моніторингу діяльності всіх проросійських
ЗМІ в області та пошуку можливості протидії їхній пропаганді (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 13.04).
***
Міністр аграрної політики та продовольства України О. Павленко
повідомив, що посів ранніх зернових культур проведено на площі
2,1 млн га, або 86 % до прогнозу.
«Найбільші площі посіяно у Дніпропетровській – 203,8 тис. га (81 % до
прогнозу), Запорізькій області – 180,2 тис. га (90 %), Херсонській – 145,8 тис.
га (84 %), Одеській – 138,2 тис. га (101 %) та Миколаївській – 135,0 тис. га
(91 %) областях», – зазначив він.
Крім того, цукрових буряків посіяно на площі 216 тис. га, або 81 % до
прогнозу, а соняшнику – 805 тис. га, або 16 %. Також розпочато посів
кукурудзи (254 тис. га, або 6 % до прогнозу) та сої (34 тис. га, або 2 % до
прогнозу).
Говорячи про стан посівів озимих, О. Павленко зазначив, що із посіяних
7,1 млн га сходи отримано на площі майже 7,0 млн га (98 %). При цьому в
доброму та задовільному стані перебувають 5,4 млн га (77 %).
«Закінчується підживлення озимих культур на зерно. Аграрні
підприємства 12 областей закінчили перше підживлення на всій
прогнозованій площі. Згідно з прогнозом, сьогодні не підживленими
залишаються лише 3 % площ», – додав очільник відомства (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 12.04).
***
Експортні можливості українських товаровиробників, зокрема
фармацевтичної продукції та заходи з промоції експорту на 2016 р.
презентувала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі
України, торговельний представник України Н. Микольська під час
засідання робочої групи з питань стимулювання експорту
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фармацевтичної продукції у рамках Ради з просування експорту при
Мінекономрозвитку. Захід було організовано спільно з Міністерством
охорони здоров’я України.
«Більше ніж рік тому ми відновили роботу перезавантаженої Ради
експортерів, також ми змінили назву на Раду з просування експорту при
Мінекономрозвитку. Основними її завданням є постійний діалог між
Міністерством, експортерами та іншими центральними органами виконавчої
влади, адже ми відповідаємо за формування торговельної політики та
просування українського експорту на зовнішні ринки», – розповіла
Н. Микольська.
Відтак було вирішено працювати в робочих групах і комітетах, які
розділені по країнах та індустріях. Важливим є не лише трансляція бачення,
а, передусім, можливість чути всі сторони діалогу та швидко реагувати на
виклики.
Н. Микольська акцентувала увагу на тому, що ресурс держави є
обмеженим, і ми повинні користуватися тим, що є. «У нас є угоди про зони
вільної торгівлі, а також система торгових преференцій. Це дієві інструменти
у нашому арсеналі», – додала вона.
Під час наради було презентовано Календар подій з промоції експорту
на 2016 р., а також орієнтовний графік проведення засідань спільних
міжурядових комісій з питань співробітництва на 2016 р.
Представники галузі, а саме: керівники українських підприємстввиробників ліків і товарів медичного призначення, представники
зацікавлених асоціацій та об’єднань окреслили свої пріоритети та висловили
питання, вирішення яких потребує особливої уваги.
У підсумку було запропоновано розробити спільний план дій у співпраці
з Міністерством охорони здоров’я України. Та, як наслідок, усі сторони
домовилися підтримувати постійний конструктивний діалог з метою
спільного вирішення питань лібералізації валютного регулювання та
просування продукції на зовнішні ринки.
Особливу увагу українських підприємств-виробників ліків і товарів
медичного призначення було приділено їх інтересу та потенціалу
українського виробника щодо виходу та підтримки експорту на ринках СНД,
Африки та Південної Америки (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 12.04).
***
Міністерство фінансів вітає ухвалення Верховною Радою проекту
закону № 3677, що продовжить строк дії закону, який дає підстави для
введення тимчасового зупинення платежів за деякими зовнішніми
борговими зобов’язаннями. Такий крок сприятиме реструктуризації
зовнішніх боргових зобов’язань.
Міністерство фінансів активно працює над оздоровленням системи
державних фінансів і зменшенням боргового навантаження на державний
бюджет. З цією метою у минулому році Міністерство фінансів успішно
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провело реструктуризацію 13 з 14 серій облігацій зовнішніх державних позик
і гарантованих державою єврооблігацій, що входили до периметру
реструктуризації державного та гарантованого державою боргу.
Таким чином, наразі із загальної суми вже врегульовано зовнішніх
боргових зобов’язань України на суму понад 19,4 млрд дол. США. Не
врегульованими залишаються питання реструктуризації облігацій зовнішніх
державних позик з погашенням у грудні 2015 р., на суму 3 млрд дол. США та
гарантований державою борг «Укравтодору» обсягом 100 млн дол. США.
Міністерство фінансів намагається досягти домовленості з кредиторами
за цими зовнішніми борговими зобов’язаннями, що дасть змогу досягти цілей
реструктуризації, встановлених у програмі співробітництва України з МВФ
«Механізм розширеного фінансування». Водночас на час проведення
переговорів щодо реструктуризації цих боргових зобов’язань, уряд був
змушений запровадити тимчасове зупинення платежів за цими боргами
згідно із Законом України «Про особливості здійснення правочинів з
державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом» у грудні
2015 р.
Беручи до уваги, що строк дії Закону України «Про особливості
здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та
місцевим боргом» закінчується 1 липня 2016 р., Міністерство фінансів
ініціювало скасування кінцевої дати чинності дії цього закону, що дасть
можливість Україні мати достатньо часу для реструктуризації зазначених
зовнішніх боргових зобов’язань. Якщо ж держателі облігацій зовнішніх
державних позик з погашенням начебто у грудні 2015 р. та кредитор за
гарантованим державою кредитом «Укравтодору» погодяться на
реструктуризацію зазначених боргових зобов’язань, тимчасове зупинення
платежів за таким відповідним борговим зобов’язанням буде припинено в
дату вчинення відповідних правочинів щодо реструктуризації та зміни умов
відповідного
боргового
зобов’язання
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 12.04).
***
Ефективне виконання державного оборонного замовлення на
вітчизняних підприємствах, в організаціях і установах забезпечують
військові представництва Міністерства оборони України.
«З
початку
року
військові
представництва
Міноборони
проконтролювали якість ремонту та виробництва і прийняли для
Міністерства оборони України продукцію оборонного призначення на суму
близько 750 млн грн, а для інших силових структур – на майже 947 млн грн.
За надання цих послуг до спеціального фонду Міністерства оборони України
зараховано 2 млн 287 тис. грн». Про це на брифінгу в Українському
кризовому медіа-центрі повідомив речник Міністерства оборони України
підполковник О. Чернобай.
Крім того, з початку року військові представництва Міноборони
попередили надмірні витрати бюджетних коштів виконавцями державного
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оборонного замовлення на суму понад 355 млн грн (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 12.04).
***
Міністерство фінансів залучило у Європейського інвестиційного
банку (ЄІБ) кредит у розмірі 400 млн євро на кредитну підтримку
реального сектора економіки України та розвиток малого та середнього
бізнесу (МСБ).
Міністерство фінансів активно працює над відновленням економічного
зростання України, задля чого здійснює рішучі кроки для відновлення
кредитування економіки України. З метою розширення можливостей
фінансування реального сектора економіки через українські комерційні
банки, Мінфін сприяв залученню кредитних коштів ЄІБ для фінансування
проектів малого та середнього бізнесу, а також проектів соціальноекономічної інфраструктури, включаючи проекти з енергоефективності,
пом’якшення наслідків змін клімату та адаптації до них.
Відповідно до умов кредиту, позичальником коштів буде Україна в особі
Міністерства фінансів, яке надаватиме кредитні кошти відібраним банкамучасникам для подальшого фінансування ними кредитних проектів власних
клієнтів. Агентом Мінфіну у частині розподілу коштів виступає державний
«Укрексімбанк».
Деталі про кредит:
– кошти позики ЄІБ можуть спрямовуватися Міністерством фінансів на
кредитування комерційними банками середньо- та довгострокових
інвестиційних потреб (до 10 років) та середньострокового обігового капіталу
(від двох років) підприємств приватного сектора економіки України;
– розмір кредитів, на які можуть претендувати компанії, – від 25 млн
євро (для малих і середніх підприємств) до 50 млн євро для компаній з
кількістю працівників понад 3000 осіб;
– кредит було виділено в рамках інвестиційного проекту «Основний
кредит для малих і середніх підприємств та компаній з середнім рівнем
капіталізації» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 12.04).

ПОЛІТИКА
Єврокомісія до кінця квітня подасть пропозиції безвізового режиму –
посол ЄС.
У планах Єврокомісії подати пропозиції щодо запровадження
безвізового режиму з Україною до Ради ЄС та Європарламенту нічого не
змінилось, і це буде зроблено до кінця місяця. Про це сказав голова
представництва ЄС посол Я. Томбінський під час конференції щодо реформи
у сфері обліку та аудиту, передає кореспондент УНН.
Посол ЄС підтвердив, що до кінця квітня Єврокомісія зробить усі
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необхідні кроки для продовження процесу із надання безвізового режиму для
України.
«Єврокомісія сказала, що до кінця квітня подасть ці пропозиції до
Європеської Ради та Європардаменту, і нічого не змінилося», – повідомив
дипломат, додавши, що йому відомо про повідомлення ЗМІ, що ці пропозиції
будуть зроблені вже найближчого тижня, однак зауважив, що це технічне
питання і про відтермінування не йдеться.
«Це технічне питання, йде технічний процес погодження між Україною
та ЄС, Україна вже виконала свої зобов’язання з питання безвізового
режиму»,
–
додав
він
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 13.04).
***
Официальные итоги референдума в Нидерландах: 61 % – против
Соглашения Украины с ЕС.
По итогам референдума в Нидерландах об ассоциации между
Европейским Союзом и Украиной обработаны 100 % бюллетеней. Об этом
12 апреля сообщили в избирательной комиссии.
61 % участников плебисцита высказались против одобрения соглашения.
Явка составила 32,3 %.
Референдум о ратификации соглашения об ассоциации между ЕС и
Украиной прошел в Нидерландах 6 апреля. Его инициатором выступила
нидерландская общественная инициатива Geen Peil, известная своей
популистской риторикой и скептическим отношением к ЕС. Референдум
подобного рода в стране прошел впервые. Поскольку он носил
консультативный характер, у правительства страны нет формальных
обязательств в связи с его результатами. Более того, парламент Нидерландов
уже ратифицировал соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной.
Тем не менее, премьер-министр страны М. Рюгге заявил, что
правительство не будет игнорировать «нет», высказанное участниками
референдума, но решение, как именно следует отреагировать на такой исход
голосования, потребует времени. Об этом сообщает Deutsche Welle
(Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2016. – 13.04).
***
ЄС очікує на відповідь нідерландської влади щодо результатів
референдуму.
Євросоюз не прийматиме жодних рішень, доки не отримає відповіді від
нідерландської сторони стосовно результатів референдуму щодо Угоди про
асоціацію України і ЄС. Про це сказав голова Представництва ЄС в Україні
Я. Томбінський під час конференції щодо реформи у сфері обліку та аудиту,
передає кореспондент УНН.
«Уряд і парламент Нідерландів працюють зараз над тим, як врахувати
результати референдуму... Нам потрібно перше – відповідь нідерландських
колег, чекаємо від них рішення, після чого буде вже вирішувати
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Європейський Союз», – зауважив посол ЄС. Він підкреслив, що наразі
результати консультативного референдуму у Нідерландах жодним чином не
впливають на відносини між Україною та ЄС. «Нічого зараз у нашій
щоденній практиці співпраці з Україною це не змінило», – зауважив
Я. Томбінський (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2016. – 13.04).
***
Нидерланды надеются ратифицировать Ассоциацию.
Правительство Нидерландов будет добиваться изменений в соглашении
об ассоциации между ЕС и Украиной, заявил голландский премьер-министр
М. Рютте водебатов, посвященных результатам референдума, передает
ТАСС.
Голосование, состоявшееся 6 апреля, показало, что более 60 %
избирателей выступают против ратификации соглашения.
«С учетом этого у нас существует три варианта, – отметил М. Рютте. –
Первый – кабинет откажется учитывать результаты консультативного
референдума. Это не тот вариант, который выбирает правительство. Второй –
кабинет полностью учтет итоги голосования (то есть откажется от
ратификации). И это не тот вариант, который выбирает правительство.
Третий вариант, который выбирает правительство, заключается в том, что
власти попытаются что-то сделать с учетом того, что большинство
избирателей проголосовали против документа», – подчеркнул М. Рютте.
Премьер обратился к депутатам с просьбой дать возможность провести
обсуждения результатов референдума с другими странами ЕС. «Если мы
сейчас откажемся от ратификации, то потеряем шанс внести существенные
изменения в соглашение с Украиной», – заметил он.
Однако если переговоры с европейскими партнерами по этому вопросу
ни к чему не приведут, тогда правительство откажется от ратификации,
пообещал М. Рютте.
Ранее сообщалось, что после референдума о ратификации Соглашения
Украины и ЕС Нидерланды не смогут продолжить процесс ратификации
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 14.04).
***
Уже два місяці Україна через політичну кризу втрачає час на
отримання траншу допомоги від міжнародних партнерів – Євросоюзу та
Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив голова Представництва
ЄС в Україні Я. Томбінський, передає кореспондент УНН.
«Транш макрофінансової допомоги ЄС для України зв’язаний з
відновленням програми фінансування МВФ. Потрібно знати кому позичити
гроші, хто наші партнери. Ми вже більше ніж два місяці у невизначеній
ситуації. Це час, який Україна втрачає, тут потрібно, у першу чергу, питати
українських громадян, що вони думають про це. Ми як дипломати, як
партнери України, ми (перебуваємо. – Ред.) поза українським політичним
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процесом», – зазначив він.
Як повідомляв УНН, голова Представництва ЄС Я. Томбінський
повідомив 13 квітня, що у планах Єврокомісії подати пропозиції щодо
запровадження безвізового режиму з Україною до Ради ЄС та
Європарламенту нічого не змінилося і це буде зроблено до кінця місяця
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 13.04).
***
Законопроект щодо аудиторської діяльності має бути доопрацьовані
урядом. Про це сказав голова Представництва ЄС в Україні Я. Томбінський
під час конференції щодо реформи у сфері обліку та аудиту, передає
кореспондент УНН. «Цей законопроект потрібно повернути уряду на
доопрацювання», – зауважив голова представництва ЄС в Україні
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 13.04).
***
В ОБСЕ раскритиковали законопроект о спецконфискации.
Законопроект № 4057 о внесудебной конфискации при принятии в
нынешнем виде может создать существенную угрозу для гарантий права
собственности. Об этом говорится в экспертных выводах Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе, которые обнародовал Центр
противодействия
коррупции
на
своем
сайте
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3668188-v-obse-raskrytykovalyzakonoproekt-o-spetskonfyskatsyy).
В ОБСЕ отмечают, что документ в целом воспроизводит общую
концепцию и подходы другого проекта закона – № 3025 «Об особом режиме
специальной
конфискации
имущества»,
который
раскритиковало
Министерство юстиции США.
По мнению экспертов, «концептуальные положения законопроекта не
могут быть признаны соответствующей и распространенной в странахучастницах ОБСЕ практике обращения с неправомерно-приобретенным
имуществом или имуществом, в отношении которого не может быть
доведение законность происхождения, а его размер не соответствует
задекларированным доходам владельца».
Эксперты ОБСЕ также отмечают, что положения законопроекта могут
создать существенную угрозу как нарушения права личности на
справедливый суд, так и гарантий права собственности в понимании
Европейской конвенции по правам человека.
Напомним, в Евросоюзе также раскритиковали законопроект № 4057 о
спецконфискации (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
13.04).
***
США: Новое правительство Украины должно следовать реформам.
Любое новое правительство, сформированное в Украине, должно
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продолжать усилия по искоренению коррупции и работать с
Международным валютным фондом по проведению экономических реформ.
Об этом заявил старший чиновник Министерства финансов США.
Отвечая на вопрос о взгляде американского Минфина на усилия по
формированию нового правительства в Киеве после отставки ключевых
министров, чиновник отметил, что Украина сделала «значительный
прогресс» в осуществлении своей программы МВФ в течение последних
18 месяцев на фоне сложных условий.
«Необходимо, чтобы этот прогресс продолжался, что МВФ и Украина
продолжали работать в тесном контакте друг с другом, и чтобы Украина
предпринимала шаги по искоренению коррупции и осуществлению
структурных реформы, а также предпринимала шаги по стабилизации своей
макроэкономики», – сказал журналистам чиновник во время телефонной
конференции в преддверии заседаний МВФ, G20 и Всемирного банка на этой
неделе в Вашингтоне.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Д. Эрнест заявил, что администрация
Б. Обамы обеспокоена ситуацией в Украине в течение достаточно долгого
времени. По его словам, Премьер-министр А. Яценюк сыграл важную роль
во всем процессе перемен, когда его страна пережила столь значительные
потрясения. Д. Эрнест напомнил, что А. Яценюк сыграл важную роль в
реформировании Украины.
По словам пресс-секретаря Белого дома, А. Яценюк был важным
партнером США, в то время, когда «мы попытались оказать поддержку
нашим друзьям в Украине». Это объясняет, почему вице-президент США
Д. Байден позвонил по телефону А. Яценюку после его отставки. «И мы
довольны тем, что он обеспечит плавный переход к его преемнику», –
подчеркнул Д. Эрнест. Об этом сообщает «Радио Свобода» (Електронні
Вісті (http://elvisti.com). – 2016. – 13.04).
***
Депутаты Литвы единогласно проголосовали за резолюцию, которой
осуждают действия Москвы в аннексированном Крыму в части
нарушения прав крымских татар и украинцев. «Мы решительно осуждаем
введение Россией запрета на деятельность Национального меджлиса
крымскотатарского народа», – сказано в документе, пишет Anadolu Ajansi. В
частности в резолюции указано, что крымчане, которые отказались после
оккупации Россией полуострова принять российское гражданство, теперь
подвергаются дискриминации в различных сферах деятельности. В связи с
этим парламентарии Литвы призвали мировое сообщество активизировать
свои действия в вопросе обеспечения территориальной целостности
Украины. Отметим, председатель крымскотатарского меджлиса Р. Чубаров
считает, что запретив деятельность меджлиса таким образом президент РФ
В. Путин сделал циничный вызов международному сообществу, которое
требует прекратить преследования крымскотатарского народа.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера, 13 апреля, «прокурор»
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Крыма Н. Поклонская вынесла решение о приостановлении деятельности
меджлиса крымскотатарского народа. Это решение будет действовать до
вынесения решения «верховным судом» АРК по иску Н. Поклонской (УРАИнформ (http://ura-inform.com). – 2016. – 14.04).
***
Возможное назначение на пост Премьер-министра Украины спикера
Верховной Рады В. Гройсмана не будет негативным для российскоукраинских отношений. Такую позицию озвучил глава комитета по
международным делам Госдумы России А. Пушков.
«Вряд ли В. Гройсман выйдет за пределы той общей политической
логики, которая господствует сейчас в Киеве. Но в целом, мне кажется, что
эта замена с точки зрения перспектив российско-украинских отношений, во
всяком случае, не негативная», – сказал он на пресс-конференции, передают
РИА «Новости» Украина.
«Мне кажется, эта замена будет либо нейтральной с точки зрения
отношений между Киевом и Москвой, либо, скажем, снимет некоторые
раздражающие моменты, ту целенаправленную линию на разрыв всех и
всяческих связей, которую проводил премьер А. Яценюк», – добавил
А. Пушков.
Он напомнил, что В. Гройсман не замечен в очень жестких
антироссийских высказываниях. «Это будет технически-прагматический
премьер, который постарается не действовать в логике А. Яценюка», –
полагает А. Пушков. В то же время он высказал мнение о том, что
В. Гройсман вряд ли будет самостоятельной политической фигурой.
«Ожидать от В. Гройсмана какой-то самостоятельной позиции,
самостоятельной роли в политике не приходится», – заявил российский
парламентарий, добавив, что «Гройсман – человек, близкий к Порошенко»
(Главком (http://glavcom.ua). – 2016. – 13.04).
***
Дипломат:
ООН
отправит
в
Украину
дополнительных
специалистов для разминирования на Донбассе.
Посол Украины в ООН В. Ельченко в интервью «Главкому» рассказал,
как специалисты ООН будут принимать участие в разминировании
территорий на Донбассе. При чем, как отметил дипломат, в этом вопросе у
нашей страны есть прогресс, хотя его решение заняло гораздо больше
времени, чем надеялись.
«Оценочная группа была в Украине с визитом в феврале, а сегодня уже
почти середина апреля, то есть два месяца им понадобилось для того, чтобы
написать доклад. Так вот, наконец-то на днях этот доклад был представлен.
Сейчас мы его изучаем. Он расписывает конкретные задачи для всех
причастных департаментов и организаций системы ООН. Есть средства. На
основании этого доклада в течение ближайших дней должны быть
сформулированы конкретные решения внутри Секретариата ООН, расписаны
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задачи. Что-то будет поручено существующему представительству ООН в
Украине, который возглавляет господин Уокер (Н. Уокер – координатор
системы ООН в Украине). Будут отправлены дополнительные специалисты, в
том числе те, кто будет заниматься разминированием на месте: техники,
координаторы», – сообщил дипломат.
В. Ельченко подчеркнул, что на сегодня есть необходимые средства и
есть страны, которые готовы их давать. А в Украине есть техника для
разминирования и персонал, но нет ни одного центра, который бы это все
координировал.
«Еще в декабре в Киеве, когда я встречался с координатором системы
ООН в Украине господином Уокером, он назвал мне цифру 250 млн дол. Это
общий бюджет всей деятельности ООН в год в Украине. Скажем, какая-то
часть этих средств, а средства немалые, может быть направлена именно на
разминирование. Я думаю, будет идти речь о как минимум десятки
миллионов долларов», – резюмировал посол Украины в ООН (Главком
(http://glavcom.ua). – 2016. – 13.04).
***
Якщо виборчий закон приймати перед виборами, він стане гіршим –
О. Черненко.
Розглядати новий закон про вибори потрібно відкритим списком поза
контекстом позачергових виборів. Про це в ефірі 5 каналу заявив народний
депутат від фракції «Блоку Петра Порошенка» О. Черненко, передає УНН.
«Я би розглядав новий закон про вибори відкритим списком поза
контекстом позачергових виборів. Ми дійсно прострочили ті строки, які були
в коаліційній угоді. Хоча відповідний законопроект готовий, його треба
приймати та розглядати. Але якщо закон буде прийматися перед виборами,
він не буде кращий – він буде гірший. Але якщо завтра оголосять вибори, то
закон будуть приймати таким, який він вигідний політичним силам. Вони
його точно не покращать. Ми вже мали такий досвід із законом про місцеві
вибори. Потрібний політичний консенсус партій, бо можна написати
ідеальний закон, але він буде похований у залі Верховної Ради», – сказав
парламентарій.
На запитання, чому коаліція за два роки не змінила нелегітимний склад
ЦВК на чолі з М. Охендовським, О. Черненко відповів: «Нові члени ЦВК
призначаються за поданням Президента. Якби було таке подання, ми б
проголосували. Немає подання – немає за що голосувати» (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 13.04).
***
«Прокурорський Майдан» в Одесі вирішив поки не блокувати булівлю
обласної прокуратури.
В. о. начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області
Г. Лорткіпанідзе зустрівся з активістами, які беруть участь у безстроковій
акції протесту проти призначення М. Стоянова прокурором Одеської області.
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Про це кореспонденту УНН повідомив представник організації «За Прозора
влада» І. Бичков.
«Наша вимога – відставка М. Стоянова, при цьому вже зараз з’являються
якісь чутки про кандидатури на це місце. Тому друга вимога прокурорського
Майдану – призначення прокурора в Одесу через процедуру громадських
слухань, щоб це не було, мовляв, ми вам підсунули спочатку поганого, а
потім – не зовсім поганого», – зазначив активіст (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 12.04).
***
На Думській площі, неподік від одеської мерії розпочалась
безстрокова акція «Одеса без Труханова». Про це кореспонденту УНН
розповів представник «Чорноморського гайдамацького з’єднання»
С. Гуцалюк.
За його словами, наразі в акції беруть участь близько 50 людей – частина
з них планують ночувати на цьому місці, задля чого створюють наметове
містечко – уже встановили п’ять наметів.
«Ми принесли з собою шини, покришки, бочки, встановили намети,
тобто – усе, як треба. Мета цієї акції – розслідування по фактам усіх
офшорних схем мера Одеси Г. Труханова, його російських паспортів. Також
до акції підключились багато підприємців, які постраждали від дій одеської
мерії, тобто тут об’єднуються політичні та економічні вимоги», – заявив
С. Гуцалюк.
Нагадаємо, глава Одеської обласної державної адміністрації
М. Саакашвілі звернувся до Президента України П. Порошенка з вимогою
звільнити прокурора Одеської області М. Стоянова, порушити кримінальне
провадження щодо міського голови Одеси Г. Труханова та «сформувати уряд
народної довіри» (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2016. – 13.04).

ЕКОНОМІКА
Национальный банк утвердил порядок формирования банками
реестров для предотвращения оттока капитала по подозрительным
финансовым операциям из Украины заграницу. Об этом говорится в
постановлении № 247, сообщается на сайте НБУ.
Уполномоченные банки, которые получили валютные лицензии, обязаны
вносить в специальные реестры информацию о покупке иностранной
валюты, переводе иностранной валюты за пределы Украины, переводе денег
в гривне в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банковнерезидентов в гривне, открытые в банках, переводе денег в пользу
нерезидентов через филиалы банков, открытые на территории других стран.
До этого требования относительно формирования таких реестров были
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установлены письмом НБУ. Таким образом регулятор не мог повлиять на
банки, которые допустили ошибку при формировании реестров. НБУ решил
перенести требования из письма в постановление.
Постановление расширяет возможности Нацбанка для блокирования
подозрительных финансовых операций, что способствует предотвращению
непродуктивного оттока капитала заграницу.
Соответствующие изменения вносятся и в постановление № 140 об
урегулировании ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках. Эти
изменения будут действовать до 8 июня 2016 г. включительно.
Постановление № 247 вступает в силу 15 апреля 2016 г.
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 13.04).
***
НБУ змінив графік докапіталізації банків.
Національний банк України пішов на поступки банкірам у графіках
збільшення мінімального капіталу банків для спрощення об’єднання банків
або їх відмови від ліцензії, а також з метою поліпшення умов для приходу
інвесторів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
«Після тривалого обговорення з банкірами, Незалежною асоціацією
банків, профільним комітетом регулятор прийняв рішення пом’якшити
графік збільшення мінімального капіталу банків. Ми прислухалися до ряду
вагомих аргументів: неможливості використовувати прибуток 2016 р. для
докапіталізації, тривалість законотворчих процедур, щоб спростили
процедури об’єднання банків або відмови від банківської ліцензії, тривалий
час для пошуку інвестора в поточних умовах», – зазначила заступник глави
НБУ К. Рожкова.
Перенесено й термін подачі банками програми збільшення капіталу із
зазначенням конкретних джерел докапіталізації та підтвердних документів –
до 11 січня 2017 р.
Нагадаємо, раніше НБУ зобов’язав банки повністю сформувати резерви і
збільшити статутний та регулятивний капітал мінімум до 300 млн грн до
11 січня 2017 р. Це, на думку банкірів, було серйозним викликом (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2016. – 12.04).
***
НБУ зарегистрировал оператора платежной системы PayMaster.
Национальный банк зарегистрировал оператором услуг платежной
инфраструктуры компанию PayMaster. Об этом говорится на официальном
сайте НБУ.
PayMaster будет предоставлять операционные, информационные и
другие технологические функции по переводу денег.
Компания PayMaster стала 11 зарегистрированным НБУ оператором
услуг платежной инфраструктуры. Конечный бенефициар PayMaster
А. Титов (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 12.04).
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***
На протяжении І квартала 2016 г. рынок труда показал стабильный
рост, что привело к незначительному увеличению конкуренции к концу
квартала. В среднем с января по март на одну вакансию претендовало тричетыре свободных специалиста. Зарплатная политика компаний практически
не изменилась. Большинство работодателей продолжают выплачивать
зарплаты в гривне, повышая оклад только самым эффективным сотрудникам.
По данным кадрового портала hh.ua, индексацию зарплат с учетом инфляции
провели не более 10 % компаний.
В І квартале уровень конкуренции держался в рамках стабильных
значений. Самый низкий показатель конкуренции наблюдался в январе,
самый высокий – в марте. В первую очередь это связано с тем, что январь –
период праздников и длительных выходных. Соответственно, уровень
активности соискателей был немного ниже обычного.
Самые высокие показатели конкуренции были в Киевской, Сумской,
Черниговской, Запорожской и Полтавской областях. Самые низкие –
преимущественно в западных регионах Украины: Закарпатской, Львовской,
Тернопольской и Черновицкой области, а также в Херсонcкой.
Традиционно наивысшей конкуренция была среди топ-менеджеров,
юристов и начинающих специалистов без опыта работы. Также в рейтинг
тех, на чьи услуги спрос значительно меньше предложения, вошли
бухгалтера, финансисты и квалифицированные специалисты на
производстве.
Среди профессиональных сфер с самой низкой конкуренцией лидируют
работники в сфере продаж, сервисных служб, рабочий персонал, а также
сотрудники консалтинговых и страховых агентств. Здесь показатели
конкуренции составляют меньше двух человек на одно вакантное место
(DELO.UA (http://delo.ua). – 2016. – 12.04).
***
По состоянию на 1 апреля 2016 г. в наличном обращении находилось
банкнот на 287,8 млрд грн, а монет – на 1,9 млрд грн. В то же время
кварталом ранее, на 1 января, в обращении находилось банкнот на 306,3 млрд
грн, а монет – на 1,9 млрд грн. Об этом говорится в сообщении
Национального банка Украины.
При этом количество находящихся в обращении банкнот на 1 апреля
составило 2,6 млрд штук, а монет – 12,2 млрд штук (на 1 января эти
показатели составляли 2,8 млрд штук и 12,1 млрд штук соответственно).
Количество банкнот на душу населения на 1 апреля составило 61 шт.,
монет – 276 шт.
Всего в обращении на 1 апреля находилось наличных (банкнот и монет)
на сумму 287,8 млрд грн (на 1 января – 308,2 млрд грн) (DELO.UA
(http://delo.ua). – 2016. – 12.04).
***
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ГФС насчитала более 1200 миллионеров.
В 2015 г. 1232 украинцев заработали более 1 млн грн. Об этом говорится
в сообщении Государственной фискальной службы.
Всего украинцы задекларировали 6 млрд грн дохода. Сумма налога на
доходы физических лиц, которую «миллионеры» самостоятельно определили
к уплате в бюджет, – 129,7 млн грн, военного сбора – 13,3 млн грн.
Свои декларации об имущественном состоянии и доходах подали
217 тыс. граждан. Наиболее активно декларировали свои доходы жители
Николаевской, Запорожской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской
областей.
Общая сумма задекларированного гражданами дохода составляет
15 млрд грн. Это на 1,3 млрд грн (на 9 %) больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
«Сумма налога на доходы физических лиц, определенных гражданами к
уплате самостоятельно в 2016 г., составляет 424,2 млн грн. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 134,3 млн грн,
или на 46 %. Самые крупные суммы к уплате задекларированы в Киеве,
Харьковской и Днепропетровской областях», – говорится в сообщении ГФС.
По данным деклараций, украинцы заплатили 75 млн грн военного сбора.
Глава НБУ В. Гонтарева в 2015 г. заработала 26,8 млн грн
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 12.04).
***
Первая молочная продукция украинского производителя поступила к
потребителям Европейского Союза. Два отечественные предприятия
группы компаний «Молочный альянс» начали экспорт молочной продукции
на европейский рынок. Первой страной, в которую экспортируется
украинская молочная продукция, стала Болгария, сообщили в ведомстве,
информирует еizvestia.com.
Речь
идет
о
двух
молокоперерабатывающих
компаниях:
ОАО «Золотоношский маслодельный комбинат» (г. Золотоноша, Черкасская
область), Который отправил на рынок ЕС 150 кг масла крестьянского и
560 кг твердых сыров в ассортименте, а также ОАО «Яготинский
маслозавод» (смт Згуровка, Киевская область), который экспортировал
молоко «Славия» и молоко «Яготинское для детей».
Как отметил министр аграрной политики и продовольствия Украины
А. Павленко, возможность поставлять продукцию на европейский рынок
создает новые возможности и стимулы для развития украинской молочной
отрасли, модернизации производства, повышения качества продукции.
«Доступ на рынок ЕС украинские молокоперерабатывающие компании
получили от Еврокомиссии 10 января текущего года. И уже сегодня мы
констатируем прогресс в продвижении отечественного производителя
молока и молокопродуктов на рынок Европейского Союза. Это
свидетельство того, что в Украине производится продукция надлежащего
качества и безопасности, которая признается миром», – подчеркнул министр
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А. Павленко.
Он добавил, что сегодня сельское хозяйство является ключевой
экспортной отраслью в Украине – доля агросектора в общем экспорте
Украины составляет 38 %, кроме того, аграрная отрасль обеспечила 12 %
общего объема ВВП. Сейчас мы поставляем продукцию в 190 стран. В
2015–2016 гг. открыли 11 новых стран для почти 300 предприятий мясомолочной отрасли (Экономические известия (http://news.eizvestia.com). –
2016. – 12.04).
***
Украина экспортировала 32 млн т зерна.
По состоянию на 13 марта 2016 г. Украина экспортировала 31,915 млн т
зерна. Об этом сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
К примеру, по данным Минагрополитики, экспорт пшеницы уже на
данный момент составил 13,341 млн т, кукурузы – 14,293 млн т, ячменя –
4,08 млн т и прочих зерновых – 201 тыс. т. В министерстве при этом
отмечают, что на суда было загружено 194 тыс. т. В Минагрополитики также
сообщают, что объем экспортированных и подготовленных зерновых
составляет 32,109 млн т, пшеницы из них – 13,414 млн т, а ячменя –
4,08 тыс. т (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2016. – 12.04).
***
В Украине отменят обязательную сертификацию продукции.
В 2016 г. список продукции, подлежащей обязательной сертификации в
Украине, сократят на 11,4 %. Министерство экономического развития хочет
до 2018 г. принять технические регламенты, что даст возможность отменить
сертификацию продукции. Об этом сказано в материалах для прессы,
которые раздавали в ходе круглого стола с участием замминистра
экономического развития М. Нефедова.
Планы в оценке соответствия – продолжить сокращать список
продукции, подлежащей обязательной сертификации (на 11,4 % в 2016 г.).
Кроме того, в планах – отменять обязательную сертификацию до 2018 г. Как
сообщал «УРА-информ», в январе в Украине вступил в силу запрет на ввоз
российских товаров (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2016. – 12.04).
***
В Україні може з’явитися «земельна біржа».
Кількість аукціонів з продажу прав оренди землі в 2016 р. істотно
збільшиться у зв’язку з реалізацією законопроекту № 2279, який уже
підписаний Президентом. Про це в інтерв’ю виданню «Українські новини»
розповів директор департаменту Держгеокадастру з міжнародного
співробітництва та ринку земель Р. Шманенко.
«У майбутньому ми б хотіли проводити електронні земельні торги на
єдиній для всієї країни платформі, для цього планується створення
“земельної біржі”. Законопроект про активізацію земельних торгів, який
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входить в пакет шести законопроектів Держгеокадастру, передбачає таку
можливість», – говорить він. Як пояснює Р. Шманенко, по суті, «земельна
біржа» – це IT-компанія, головна функція якої – проведення прозорих
земельних торгів (Agravery (http://agravery.com). – 2016. – 12.04).
***
В среду, 13 апреля, на всей территории Украины официально
прекращается отопительный сезон. В то же время отопление и дальше
будет подаваться в дошкольные учреждения, родильные дома, учебные
заведения и больницы. Тут отопительный сезон продолжается в связи с
поддержкой санитарного режима. Об этом говорится в сообщении прессслужбы Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ (УРАИнформ (http://ura-inform.com). – 2016. – 13.04).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины.
Международный валютный фонд прогнозирует рост украинской
экономики на уровне 1,5 %. Ранее он прогнозировал рост 2 %. Об этом
говорится в отчете фонда.
Фонд заявляет, что в 2016 г. экономика достигнет роста из-за повышения
потребительских и инвестиционных настроений, из-за постепенного роста
реальных доходов населения и из-за постепенного ослабления кредитных
условий.
В 2017 г., по мнению фонда, украинская экономика вырастет на 2,5 %.
Фонд ухудшил прогноз инфляции до 15,1 % в 2016 г., с ранее
прогнозируемых 12 %.
МВФ ухудшил прогноз глобального роста. Фонд считает, что в 2016 г.
глобальная экономика вырастет на 3,2 %, в следующем – на 3,5 %.
Всемирный банк заявил, что сейчас украинская экономика показывает
первые признаки стабилизации, потому банк прогнозирует рост ВВП на 1 %
в 2016 г. и на 2 % в 2017 г. Инфляция, по мнению банка, в 2016 г. достигнет
15 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 13.04).
***
В первом полугодии инфляция упадет до 5,5 %. Об этом сообщает
Министерство экономического развития и торговли Украины. Согласно
предыдущему прогнозу министерства инфляция в первом полугодии
ожидалась на уровне 7,5 %.
Теперь же, как сказано в аналитических материалах экономического
ведомства, по итогам полугодия ожидается незначительный рост цен, что
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обусловлено сохранением жесткой монетарной политики Национального
банка. В министерстве также подчеркнули, что на улучшение их прогноза
также повлияли слабая покупательная способность населения, умеренная
ценовая динамика на основные отечественные и экспортные товары, а также
повышение себестоимости агропроизводства.
В то же время в Минэкономики отметили, что остаются и риски
ускорения инфляционных процессов, которые связаны с повышением
тарифной составляющей и подорожанием ресурсов агропроисхождения.
Напомним, как сообщал «УРА-информ», Национальный банк отмечает
возросшую вероятность роста инфляции ниже прогнозируемого уровня в
12 % в 2016 г. В январе – марте инфляция составила 1,5 %. В то же время
Всемирный банк пересмотрел прогноз инфляции в Украине. По их мнению, в
2016 г. уровень инфляции в Украине составит 17 % (УРА-Информ
(http://ura-inform.com). – 2016. – 12.04).
***
Количество страховых компаний в 2015 г. сократилось.
К концу 2015 г. количество страховых компаний сократилось на 5 % (на
21) – до 361. Об этом сообщила Нацкомиссия по регулированию рынков
финансовых услуг.
«На небанковском финансовом рынке в прошлом году работала
361 страховая компания, из которых 49 компаний по страхованию жизни, а
также 312 компаний, осуществляющих другие виды страхования. В течение
года количество страховщиков уменьшилось на 21, или на 5 %», – отмечается
в сообщении.
За 2015 г. из реестра исключено 30 страховщиков и включено девять.
Общий объем активов страховых компаний в 2015 г. сократился на
13,6 % – до 60,7 млрд грн, в том числе рисковых страховщиков – на
10,4 млрд грн, до 50,5 млрд грн, а лайфовых – увеличился на 0,87 млрд грн,
до 10,1 млрд грн.
Объем сформированных страховых резервов в 2015 г. увеличился на
16,6 % – до 18,46 млрд грн, в том числе лайфовых СК – на 30 %, до
6,8 млрд грн. Страховые платежи по результатам года возросли на 13,4 % –
до 30,3 млрд грн, в том числе лайфовых СК – на 1,2 %, до 2,1 млрд грн,
рисковых – на 14,5 %, до 28,1 млрд грн.
Объем страховых выплат в 2015 г. увеличился на 60 % – до 8 млрд грн.
При этом лайфовые СК увеличили выплаты на 4 % – до 0,48 млрд грн, а
рисковые – на 57,7 %, до 7,6 млрд грн.
Всего в реестре Нацкомфинуслуг к концу 2015 г. находилось
2239 небанковских финучреждений, что на 7 % больше, чем годом ранее
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 12.04).
***
Украина сократила потребление газа на 10 %.
Больше всего страна сократила потребление газа на промышленность –
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на 22,8 %.
В январе – марте 2016 г. Украина сократила объемы потребления газа, по
сравнению с таким же периодом 2015 г., на 9,3 % – до 13,073 млрд куб. м.
Такое сообщение разместило Министерство угольной промышленности
Украины. Согласно данным Минэнергоугля, потребление промышленностью
газа за отчетный период стало меньше на 22,8 % – 2,886 млрд куб. м.
Бюджетными учреждениями и населением – на 5,5 %, 5,8 млрд куб. м,
теплокоммунэнерго – на 2,8 %, 3,491 млрд куб. м.
Как сообщал «УРА-информ», Украина не намерена покупать газ у
«Газпрома» (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2016. – 12.04).
***
Вкладчикам банка «ТК Кредит» начнут выплаты.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 12 апреля начинает
выплаты денег вкладчикам банка «ТК Кредит». Об этом говорится в
сообщении фонда.
Вкладчики банка «ТК Кредит» с 12 апреля до 26 мая включительно
могут получить свои деньги, обратившись в учреждения банка-агента фонда
– «Универсал Банк».
8 апреля ФГВФЛ решил ликвидировать банк «ТК Кредит». Ранее
Национальный банк отнес финучреждение к неплатежеспособным из-за
непрозрачности
структуры
собственности
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2016. – 12.04).
***
МВФ опроверг ужесточение позиций в отношении Греции.
Международный валютный фонд опроверг сообщения, согласно
которым он ищет способы вынудить Грецию провести дальнейшие реформы
вплоть до ультиматума и угрозы финансовой катастрофы. Глава фонда
К. Лагард назвала информацию об этом абсурдной.
«МВФ ведет переговоры в духе доброй воли, а не при помощи угроз.
И мы не общаемся посредством утечек», – сказала она. В то же время в
письме премьер-министру Греции А. Ципрасу К. Лагард подчеркнула, что до
достижения компромисса в переговорах о греческом долге и участии МВФ в
миссии оказания финансовой помощи Греции еще далеко.
4 апреля, по данным Еврокомиссии, в Афины прибыли представители
всех международных кредиторов с целью провести проверку выполнения
условий третьего пакета помощи – проведения экономических реформ и
санации бюджета. От ее результатов зависит выделение Греции
Еврокомиссией, Европейским центральным банком и МВФ дальнейших
кредитов из пакета помощи на общую сумму 86 млрд евро. 13 млрд из этого
пакета уже было выплачено в августе 2015 г.
Представитель Министерства финансов ФРГ заявил в тот же день, что,
вероятнее всего, экспертиза будет завершена до православной Пасхи. При
этом власти Германии подчеркивают, что дальнейшее списание долгов
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Греции в принципе не обсуждается.
В то же время Афины заявили, что не намерены принимать
дополнительные меры жесткой экономии в качестве условия оказания
дальнейшей помощи международными кредиторами. Переговоры о
положении дел в сфере проведения реформ должны пройти немедленно,
заявили в пресс-службе А. Ципраса 4 апреля. Правительство отказывается
выполнять требования о принятии дополнительных мер, выходящие за рамки
соглашения, достигнутого Афинами с кредиторами в июле 2015 г.,
подчеркивается в заявлении.
От правительства Греции ожидают реформ, предполагающих
повышение налогов и сокращение пенсий, которые многие греки считают
драконовыми мерами (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2016. – 12.04).
***
Fitch оставило рейтинг Германии на высшем уровне.
Рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный суверенный
рейтинг Германии на самом высоком уровне – AAA. Прогноз по нему
оценивается как «стабильный». Об этом свидетельствует отчет, который
агентство разместило 1 апреля на своем сайте.
Fitch также подтвердило краткосрочный рейтинг дефолта эмитента
(РДЭ) на уровне F1+.
По мнению экспертов агентства, Германии пока достаточно фискального
резерва, чтобы «миграционный кризис не имел негативных последствий для
рейтинга». Fitch прогнозирует, что в текущем году рост экономики Германии
составит 1,7 %. В 2017 г. он еще усилится – до 1,8 %.
Вместе с тем говорить о том, каковы «в среднесрочной перспективе»
будут последствия кризиса с беженцами и «недавних соглашений (ЕС) с
Турцией», сложно, оговариваются аналитики агентства. Об этом сообщает
Deutsche Welle (Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2016. – 12.04).
***
Итальянские
власти
и
банки
договорились
создать
мультимиллиардный фонд, чтобы помочь банкам увеличить
капитализацию и уменьшить нагрузку от просроченных кредитов. Об
этом сообщает Bloomberg.
Новый фонд получил название «Атлант». Им будет управлять частная
фирма Quaestio Capital Management. Финансировать его будут банки,
страховщики и институциональные инвесторы. По данным правительства,
его общая сумма составит около 5 млрд евро.
Итальянское правительство ищет возможность уменьшить убытки своих
банков и восстановить доверие к финансовой системе, чьи просроченные
кредиты достигают 360 млрд евро (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2016. – 12.04).
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