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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Президента України П. Порошенка
щодо пропозиції Єврокомісії стосовно запровадження
безвізового режиму для українських громадян
Сьогодні із Брюсселя надійшла довгоочікувана новина.
Щойно президент Європейської комісії Ж.-К. Юнкер поінформував мене
про внесення на розгляд Ради Євросоюзу та Європейського парламенту
законодавчої пропозиції щодо запровадження безвізового режиму для
українських громадян.
Для мене особисто це був тривалий шлях важкої дипломатичної та
внутрішньополітичної роботи. Пам’ятаю кожний крок на цьому шляху,
кожне рішення, практично кожну літеру в безвізовому законодавстві.
І взагалі ми виконали план, який містив у собі майже 140 умов. Найголовніші
з яких стосуються нової ефективної системи безпеки і боротьби з корупцією.
Зокрема, все антикорупційне законодавство прийняте як одна з умов
скасування віз.
Безвізовий режим був моїм зобов’язанням перед вами. Позначку
«виконано» можна буде поставити за кілька місяців.
На шляху до цього рішення ми здійснили реформи, які змінили країну.
ЄС високо оцінює і підтримує наші реформи.
Від імені українського народу хочу подякувати Єврокомісії за це
рішення, яке ще більше зближує нас з єдиною європейською родиною.
А за спільну роботу над безвізовим режимом дякую Верховній Раді,
уряду, дипломатам і, звичайно ж, громадянському суспільству.
Коли разом – перемагаємо. Слава Україні! Слава Європі! (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 20.04).
Єврокомісія пропонує Європарламенту й Раді ЄС
скасувати візи для громадян України
Європейська комісія в середу, 20 квітня, оголосила про подання
законодавчої позиції Європарламенту й Раді ЄС щодо візової лібералізації
для України. Відповідний документ розміщено на сайті Єврокомісії.
«Ми дотримуємося нашої обіцянки запропонувати безвізові
короткострокові поїздки для українців з біометричними паспортами,
спрощуючи міжособистісні контакти і зміцнюючи економічні, соціальні і
культурні зв’язки між Україною та ЄС», – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що це є результатом успіху українського уряду в досягненні
далекосяжних та складних реформ у галузі юстиції і внутрішніх справ.
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Коли саме Україна отримає безвізовий режим, залежить тепер від
Європарламенту й Ради ЄС. Саме ці органи Європейського Союзу мають
ухвалити остаточне рішення.
За процедурами Євросоюзу пропозиція Єврокомісії має пройти тривалу
процедуру узгодження – і між країнами-членами Євросоюзу, і на рівні
Європарламенту.
Очікується, що рішення набере чинності лише влітку, орієнтовно в
липні.
У документі не вказується жодних додаткових умов щодо
запровадження безвізового режиму між Україною і ЄС. Хоча раніше певні
припущення щодо цього лунали у європейських ЗМІ.
Так, про ніби існування обмежувальних умов писала німецька газета
Welt am Sontag. Ішлося про те, що ЄС має намір ухвалити особливу угоду
про безвізовий режим з Туреччиною, яку можуть скасувати в разі
невиконання Анкарою угод щодо біженців. Умови на кшталт цієї, за даними
джерел Welt am Sontag, мали запровадити з Україною, Грузією й Косовим.
Після того як пропозиція буде прийнята Європарламентом і Радою ЄС,
громадяни України з біометричним паспортом зможуть їздити без віз при
поїздках на термін до 90 днів у Шенгенську зону. Безвізовий режим
застосовуватиметься до всіх держав-членів ЄС, крім Ірландії і Великої
Британії, а також чотирьох асоційованих країн (Ісландія, Ліхтенштейн,
Норвегія та Швейцарія). Скасування віз не передбачає автоматичного
надання права на роботу в ЄС (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2016. –
20.04; dw (http://www.dw.com/uk). – 2016. – 20.04).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Ворошилов, ст. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ, канд. ист. наук

Политики и эксперты
о политическом будущем БПП «Солидарность»
Согласно ряду последних социологических опросов, партия
«Блок П. Порошенко “Солидарность”» продолжает терять электоральную
поддержку. В частности, результаты опроса, проведенного компанией
SocioStream AG с 6 по 12 апреля, свидетельствуют о том, что лидирует (в
процентах ко всем участникам исследования) «Батьківщина» (10 %), затем
следуют «Самопоміч» (8,8 %), Оппозиционный блок (6,9 %), Радикальная
партия О. Ляшко (5,5 %). Блок П. Порошенко «Солидарность» с 5,3 %
занимает лишь пятое место.
При этом БПП занимает первую строчку в антирейтинге (19,4 %
респондентов сказали партии «категорическое нет»), на втором месте по
антисимпатиям – Оппозиционный блок (15 %), на третьем – Радикальная
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партия О. Ляшко (7,2 %).
Несколько больший процент поддержки со стороны избирателей БПП
имеет в соответствии с результатами опроса социологической группы
«Рейтинг», опубликованными 15 апреля. Так, среди тех людей, которые
готовы пойти на избирательные участки, 13 % проголосовали бы за
«Батьківщину»; «Самопоміч», Оппозиционный блок и БПП набирают по
11 %; Радикальная партия О. Ляшко – 8 %; «Свобода» – 5 %; «Гражданская
позиция» А. Гриценко – 4 %.
Следует отметить, что данные социологические исследования
проводились в контексте участившихся в последнее время разговоров о
возможности проведения в стране досрочных парламентских выборов.
Комментируя
полученные
результаты,
директор
Института
глобальных стратегий В. Карасев отметил, что перевыборы имеют смысл,
если есть надежда на приход новых политических сил. Однако, по его
мнению, на сегодняшний день говорить об этом не приходится: «Доверие к
старым партиям падает, но новых партий и политиков мало. Где новые
партии Майдана? Мало писать посты в Facebook, надо становиться
электоральными лидерами».
Со своей стороны директор Ukrainian Politconsulting Group
Д. Разумков утверждает, что в БПП не заинтересованы в проведении
досрочных парламентских выборов, поскольку вероятней всего эти выборы
кардинально поменяют электоральную картину: «Народный фронт» сегодня
полностью растерял свой кредит доверия, у президентской партии БПП
рейтинг тоже серьезно упал, и предпосылок к его восстановлению пока не
наблюдается.
Поэтому, считает эксперт, БПП и «Народному фронту» абсолютно
невыгодно идти на перевыборы. Это – репутационные и финансовые потери
со всеми вытекающими для страны последствиями.
Впрочем, как заявил политолог Д. Гаврилюк, несмотря на все
обстоятельства, Блок П. Порошенко все равно получит наибольшее
количество мест в парламенте, если будут проведены досрочные выборы. По
словам эксперта, последние данные социологических исследований
обнаружили значительный рост рейтинга Оппоблока, «Батьківщини» и
«Самопомочі». Это логично, ведь политическая и экономическая ситуации,
которые складываются в стране, никак не способствует росту рейтинга
партии Президента. Однако Д. Гаврилюк отмечает, что, несмотря ни на что,
БПП все же «держит удар» и старается как можно лучше сохранить свои
позиции. Благодаря этому и синдрому «правящей партии» президентская
партия вполне может оказаться на первом месте по результатам досрочных
парламентских выборов.
Одним из выходов из сложившейся ситуации рассматривалось
«обновление» парламентской коалиции и уход в отставку правительства
А. Яценюка, чему и был посвящен внеочередной съезд БПП, состоявшийся в
конце марта.
На съезде партия «БПП “Солидарность”» поддержала кандидатуру главы
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украинского парламента В. Гройсмана на пост руководителя Кабинета
Министров Украины.
Соответствующее заявление сделал народный депутат от фракции БПП
А. Герасимов по итогам съезда партии. «Мы поддержали кандидатуру
В. Гройсмана на должность Премьер-министра Украины для того, чтобы
фракция БПП в парламенте рассматривала эту кандидатуру и эта
кандидатура была выдвинута на голосование», – заявил парламентарий.
Также во время внеочередного съезда партии приняли резолюцию о
путях преодоления политического кризиса. В частности, в тексте говорится о
том, что делегаты съезда потребовали отставки действующего украинского
правительства. «Главным критерием формирования нового правительства
должна быть не партийная принадлежность, а профессионализм и
нацеленность на результат. Министры нового правительства должны быть в
первую очередь специалистами, способными реализовать экономические
реформы, которых требует украинское общество, которые предусмотрены
Соглашением об ассоциации с ЕС», – отмечается в тексте принятой
политиками резолюции.
Кроме того, на съезде приняли решение «очистить свои списки». «Съезд
принял решение об изменениях в избирательном списке партии, исключив из
него кандидатов, которые не принимают участия в партийной деятельности»,
– говорится в сообщении пресс-службы.
О том, кого исключили из партии, в БПП не сообщили, однако народный
депутат от БПП А. Герасимов уточнил список исключенных:
1. А. Богдан (№ 74).
2. А. Маловацкий (№ 84).
3. Т. Малашенкова (№ 85).
4. А. Рябыкин (№ 87).
5. А. Вовк (№ 91).
6. В. Фридман (№ 99).
7. Р. Раупов (№ 100).
8. В. Иляшенко (№ 117).
9. Ю. Тарасовец (№ 119).
10. К. Бедовой (№ 128).
11. С. Лешик (№ 157).
12. А. Велимовский (№ 170).
13-й кандидат на исключение из списка был внесен при обсуждении
«с голоса», съезд это поддержал, однако А. Герасимов не уточнил фамилию
этого кандидата.
К слову, А. Богдан – один из адвокатов лидера партии «УКРОП»
Г. Корбана, был первый «на очереди» в Верховную Раду. В феврале этого
года парламент принял законопроект «О внесении изменений в Закон
Украины “О выборах народных депутатов Украины”». Документом
предусмотрено, что после объявления результатов выборов кандидаты в
депутаты могут быть исключены из избирательного списка по решению
съезда партии. Именно благодаря этому документу А. Богдана смогли
5

исключить из избирательного списка (в этом контексте следует отметить, что
данный Закон, который БПП и Радикальная партия долго лоббировали в
Верховной Раде, раскритиковала ПАСЕ, а некоторые депутаты обратились в
Конституционный Суд).
Также Блок П. Порошенко исключил из фракции Е. Фирсова и
Н. Томенко. Их места в Верховной Раде заняли № 77 и 78 в избирательном
списке – А. Бригинец и Д. Билоцерковец.
Впрочем, и после этого в политсиле осталась «внутренняя оппозиция»,
недовольная линией, проводимой партийным руководством.
Один из ее представителей – народный депутат от БПП С. Лещенко –
высказал убеждение, что его выход из фракции стал бы лучшим подарком
для руководства этой политсилы. «Если я выйду и потеряю мандат, то они
посадят на мое место какого-то жулика и получат желаемое. Они хотят,
чтобы я вышел из фракции и “подарил” им мандат. Но не они давали мне
мандат, а народ Украины. Поэтому я не собираюсь этого делать», – заявил
парламентарий.
С. Лещенко подчеркнул, что важно иметь возможность влиять на
процессы изнутри. «Нужно поднимать серьезные вопросы, инициировать
дискуссии на заседаниях фракции», – сказал политик. По его словам,
нардепы, которые ранее вышли из БПП, совершили ошибку. «Я, например,
считаю, что выход В. Чумака и Е. Фирсова из фракции был необоснованным.
Они ничего этим не добились. Только ослабили нашу группу в БПП», –
подытожил С. Лещенко.
В то же время нардеп высказал мнение, что лишение мандатов
Е. Фирсова и Н. Томенко – это «сигнал о том, что попытки выйти из фракции
будут чреваты последствиями». «Это способ борьбы с инакомыслием, способ
остановить процесс выхода “несогласных” из фракции. И я думаю, что он
действительно будет приостановлен. Однако недовольные курсом фракции
никуда не денутся. И БПП ждет еще большая дестабилизация, – отметил
С. Лещенко. – Мы наблюдаем откровенное запугивание тех нардепов,
которые рассматривают свое будущее вне БПП».
Не согласен с решением съезда партии о лишении мандата Е. Фирсова и
народный депутат, член фракции «БПП» М. Найем, написавший об этом
на своей странице в Facebook. «БПП совершил ошибку. Не только
юридическую, но и политическую и ценностную. Если говорить по факту,
депутата хотят выкинуть из парламента за критику явлений, против которых
само руководство партии и фракции ежедневно выступают с трибуны и с
экранов телевизора, – коррупции, взяточничества, подковерных сговоров,
кулуарщины и договорняков», – написал М. Найем.
Он подчеркнул, что «будет отстаивать мандат своего коллеги любыми
доступными средствами. Иначе следующим может быть кто угодно в любой
другой фракции, где звучит критика».
Впрочем, в данном контексте следует отметить, что на сегодняшний
день наблюдается обратный процесс – только за первую половину апреля
блок убедил как минимум 10 независимых депутатов присоединиться к
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фракции БПП. Как известно, делалось это с целью создания «обновленной
коалиции на двоих» – БПП и НФ. В этой связи появились заявления, что
Блок П. Порошенко нарушает закон, принимая в состав своей фракции
народных депутатов, которые прошли в Верховную Раду по списку другой
партии.
Об этом, в частности, заявил нардеп от «Самопомочі»
Л. Пидлисецкий. «В Конституции четко написано: депутат может быть
только членом фракции, по списку которой он прошел в Верховную Раду.
Есть даже решение Конституционного Суда, которое это подтверждает. То
есть “тушкование”, которым занимается БПП, не легитимизирует
президентскую фракцию и будущую коалицию», – отметил Л. Пидлисецкий.
По его словам, помешать БПП в этом фактически невозможно.
Законность «перебежек» нардепов в БПП оценил юрист, руководитель
Центра политико-правовых реформ И. Колиушко, отметивший, что если
фракция сама исключает народных депутатов, то они имеют право
присоединиться к другой политсиле. «Если нардепов исключают из фракции,
они становятся свободными. В Конституции нет пункта, запрещающего им
присоединиться к другой фракции», – отметил И. Колиушко.
В то же время он подчеркнул, что в случае выхода из фракции по своей
инициативе ситуация складывается по-другому. «Если депутаты сами
выходят из фракции, то партия по Конституции имеет право лишить их
депутатского мандата, что, собственно, и сделал Блок П. Порошенко. Но
положение о императивном мандате критикуется всеми европейскими
институциями. Это большая проблема», – подытожил И. Колиушко.
Как известно, 14 апреля ВР проголосовала за назначение
В. Гройсмана Премьер-министром Украины и утвердила состав нового
Кабмина. Впрочем, несмотря на это, политический кризис пока далек от
своего завершения: эксперты весьма скептически говорят о новой коалиции,
куда по факту вошли только две партии – БПП и «Народный фронт».
Напомним, «добрать» необходимого 226-го депутата в коалицию удалось
буквально за день до голосования: последним «штыком» стал тогда еще
внефракционный С. Мищенко.
Понимает всю сложность ситуации и глава фракции «БПП»
Ю. Луценко. Он признал, что для стабильной и качественной работы
депутатов в коалиции пока недостаточно, и подчеркнул, что пребывание
некоторых депутатов в коалиции можно назвать условным.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики
Р. Бортник по этому поводу пошутил: «Коалиции сегодня не существует. Но
по факту жить она будет долго». Он объясняет, что нынешний альянс двух
партий – чистая формальность: «Существовать союз может достаточно
долго. При этом им постоянно будет не хватать голосов, поэтому будут
постоянно привлекаться к голосованию по каким-то важным законам те или
иные депутатские группы или фракции, в том числе оппозиционные», –
отметил эксперт.
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Учитывая то, что за назначение В. Гройсмана Премьер-министром
Украины проголосовали лишь 206 депутатов из парламентских фракций
«БПП» и «Народный фронта», не исключено, что в коалиции будет
действовать внутренняя оппозиция, прогнозирует политолог В. Гладких.
«В коалиции сейчас те люди, которые голосовали за правительство
Гройсмана. Тогда получается, что это часть фракции “БПП” и часть фракции
“Народный фронт”, а также две депутатские группы. Но если мы возьмем
депутатов “Народного фронта” и БПП – это всего-навсего 206 голосов. То
есть это говорит о том, что не все депутаты БПП голосовали за
правительство В. Гройсмана, то есть целая группа депутатов из БПП за это
правительство не голосовала. Вот, собственно говоря, и есть ответ на вопрос:
есть ли внутренняя оппозиция в пределах этой коалиции в составе
“Народного фронта” и БПП», – рассказал эксперт.
Те, кто не поддержал программу действий Кабмина, критикуют ее за
отсутствие четких целей и пока непредсказуемые результаты. Так, к примеру,
нардеп от БПП С. Мищенко свой протест объясняет условиями, на которых
он вошел в коалицию: «Когда я входил во фракцию, поставил условие: если я
увижу, что в течение 100 дней никаких действий со стороны нового
правительства не будет, я покидаю коалицию. А этот план дает
неприкосновенность Кабмину на один год. А как я могу голосовать за год
неприкосновенности, если у нас была договоренность на 100 дней?» –
объяснил свою позицию парламентарий.
Среди прогнозов на ближайшее будущее можно отметить точку зрения
политолога К. Матвиенко: «Предполагаю, что сегодня Петр Алексеевич
попытается утилизировать в собственных интересах партию Яценюка
“Народный фронт”. Если человек в “Народном фронте” – рейтинг нулевой.
Пришел в БПП и пользуется рейтингом партии в пределах 6–7 %. Это тоже
мало, но хоть что-то. НФ не подлежит реанимации. Несмотря на то что
коалиция держится на них», – утверждает К. Матвиенко.
Эксперт А. Золотарев в свою очеред, считает, что позиции двух
политических сил коалиции – БПП и «Народного фронта» – являются
взаимно блокирующими. Политолог заявил, что никакой солидарной
ответственности у политических сил в ближайшем будущем не будет. Ведь
все правительство вновь поделено между двумя партиями. Кандидатура
В. Гройсмана возникла как вариант, который может набрать максимальное
количество голосов в парламенте. И такое правительство будет
политическим, а не технократическим.
Со своей стороны эксперт Киевского центра политических
исследований и конфликтологии Д. Кирюхин утверждает, что хотя
«нынешняя конфигурация власти недолговечна, но я думаю, как минимум, до
осени она продержится. К зиме рост социального недовольства будет
нарастать, что даст возможность для критики правительства со всех сторон, и
уже к весне 2017 г. может быть создана почва для парламентских выборов».
Эксперт отметил, что «главная угроза содержится в самой новой
конфигурации – не разорвут ли ее конфликты изнутри».
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По его словам, новый Премьер В. Гройсман вряд ли станет просто
реализатором политики Президента П. Порошенко, скорее он «сделает заявку
на собственную политическую карьеру, будет проводить независимую
линию».
Директор Центра исследований проблем гражданского общества
В. Кулик также считает, что В. Гройсман во главе правительства не станет
безвольным исполнителем воли Президента. Более того, при необходимости
нынешний глава Кабмина уйдет в самостоятельное политическое плавание.
В целом же большинство высказавшихся по этому поводу экспертов
сходятся во мнении, что парадокс нынешней ситуации заключается в том,
что выдвиженец фракции «Блок П. Порошенко» на должность Премьерминистра начинает свою собственную политическую игру, которая не всегда
будет соответствовать (и в некоторых кадровых вопросах уже не
соответствует) интересам влиятельных людей в этой фракции.
В этой связи доцент Ноттингемского университета А. Свейн
отмечает, что первым признаком хрупкости существующей коалиции может
стать раскол внутри фракции П. Порошенко. В таком случае у Президента
может возникнуть искушение более формально объединиться с
Оппозиционным блоком, наследником Партии регионов В. Януковича. Но
Оппозиционный блок может предпочесть выборы, надеясь вернуться к
власти. «Возможно, мы наблюдаем за началом контрреволюции в Киеве», –
допускает западный эксперт.
В любом случае, отмечают политологи, «бенефис БПП/НФ», безусловно,
откроет новую страницу в политической истории Украины, но писаться она
будет далеко не так быстро, как этого хочется критикам новой власти...

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Запорука успіху України полягає в максимальній співпраці всіх гілок
влади та у вмінні доносити суспільству інформацію про зміни й реформи.
Про це заявив Голова Верховної Ради України А. Парубій під час
Національної ради реформ у вівторок, 19 квітня.
Голова Верховної Ради України А. Парубій, звертаючись до Президента
України, членів уряду та народних депутатів, зазначив, що кожен з присутніх
відповідатиме перед майбутніми поколіннями за те, що робить на своїй
посаді. «Ми маємо честь жити у переломний момент нашої країни – це честь
і відповідальність, це буде вписано в історію, – сказав він. – Нам необхідно,
впроваджуючи реформи, і це вкрай важливо – налагодити комунікацію у
суспільстві, щоб знати про те, що в країні проводиться». Це, на його думку,
важливо ще й з огляду на «відповідну політику з боку російської держави,
яка спрямована на дестабілізацію внутрішньої ситуації в Україні». Тому,
зазначив він, треба пам’ятати, що «комунікаційна робота – не менш важлива
частина війни проти нас, аніж мілітарна».
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Спираючись на слова Президента України П. Порошенка про надання
найближчим часом безвізового режиму Україні з боку Європейського Союзу,
А. Парубій нагадав, що цьому передували революційні зміни у сфері
боротьби з корупцією: відкриття майнових реєстрів, нова українська поліція,
створення антикорупційної прокуратури, запровадження електронного
декларування, удосконалення процедури арешту майна та інституту
спеціальної конфіскації, початок роботи Національного агентства України з
питань виявлення і розшуку володіння активами, Національного
антикорупційного бюро, початок роботи Національного агентства з питань
запобігання корупції. «А в які періоди в Українській державі могли у такі
стислі терміни відбуватися революційні переломні зміни, які б положили
безповоротність у деяких напрямах: реєстри вже відкриті, поліція стоїть на
наших вулицях і не бере хабарі – це фундаментальні зміни, що відбуваються
у реформуванні держави, фундаментальні зміни, що відбуваються у
психології людей, – наголосив Голова Верховної Ради України. – Нагадаємо
про декомунізацію, сферу енергетичної безпеки, коли не купуємо газ у
окупанта – Російської Федерації».
За словами А. Парубія, необхідно вміти інформацію про зміни й
реформи доносити суспільству. У цій роботі він відзначив роботу
українського парламенту, подякував попередньому Голові Верховної Ради,
Прем’єр-міністру України В. Гройсману, колишньому главі уряду
А. Яценюку. «Ухвалення пакета антикорупційних законів по боротьбі з
корупцією – це було спільне напрацювання. У вирішальні моменти ми разом
з МЗС збирались у Президента, ухвалювали рішення і виносили на
голосування. Жодного випробування не змогли не пройти», – підкреслив він.
Глава парламенту відзначив наявність величезного потенціалу у
Верховної Ради України. «Треба розуміти, у чому запорука нашого успіху – у
максимальній співпраці усіх гілок влади», – наголосив він.
А. Парубій нагадав, що українці часто програвали, «коли було
непорозуміння між собою, у політичній еліті, верхівці». «У всі часи
української державності. А знаючи, де наше найслабше місце, ми знаємо у
чому наша сила. Коли ми були єдині, ми здобували перемоги», – підкреслив
він.
Голова Верховної Ради України також вважає «величезним позитивом»
наявність неймовірного потенціалу співпраці з Кабінетом Міністрів України.
«В. Гройсман, дуже глибоко знаючи парламент, без сумніву, забезпечить
взаємодію з парламентом на щаблях підготовки законопроектів на рівні
обговорення у комітетах, на рівні проходження у Верховній Раді. Це дає нам
величезний позитивний потенціал для того, щоб спільними рішеннями
виходити на реформи», – зазначив А. Парубій.
Голова парламенту також відзначив наявність порозуміння з
Президентом України в ключових стратегічних напрямах: питаннях безпеки
й оборони, євроінтеграції, боротьби з корупцією, судовій реформі, яка є
«одним з ключових завдань на найближчий час». «Не провівши судову
реформу, не зможемо довести до кінця вирішальний удар у боротьбі із
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корупцією», – підкреслив він.
А. Парубій вважає, що «спільна робота і високий рівень відповідальності
– це запорука успіху». «Дуже розраховую, що міністри і їхні заступники
будуть присутні на парламентських засіданнях комітетів. Розраховую, що у
нас буде щільна і ефективна комунікація. Ми не маємо більше часу, – додав
він. – Нам треба буде приймати швидкі і ефективні рішення для того, щоб
рухатись уперед, щоб ми змогли той план амбітний, що поставила перед
собою Україна, крок за кроком виконувати і йти до перемоги».
Голова парламенту висловив упевненість, що Україна зможе пройти цей
шлях «швидко, ефективно і дієво» (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 19.04).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій, відкривши ранкове
засідання у середу, 20 квітня, привернув увагу до питання організації
роботи Верховної Ради.
«Дуже багато рішень, які стосуються безпеки і оборони, підтримки
нашої армії, які стосуються реформ, декомунізації, ми не можемо приймати
тому, що в сесійному залі недостатньо народних депутатів. Я роблю все
можливе для того, щоб був дотриманий Регламент. Я відчайдушно роблю все
можливе, щоб у залі не було неперсональних голосувань. Але я хочу
звернутися й до вас, шановні колеги. Чому ставилися сигнальні голосування.
Тому що депутатів не було в залі. Тому що дуже часто, закликаючи до
дотримання Регламенту, депутати, які до цього закликають, потім зникають
із залу, і ми не можемо приймати рішень.
Ми повинні думати не про політичний інтерес, а про державний інтерес.
А державний інтерес полягає в тому, щоб Верховна Рада стала ефективним
органом управління в Україні. А для того Верховна Рада повинна бути
здатною приймати рішення», – зазначив він.
А. Парубій також зазначив, що Верховна Рада має найнижчий рейтинг
довіри серед усіх інших органів влади. «Це проблема не головуючого і не
президії. Це проблема усіх членів парламенту. Тому я хочу закликати
народних депутатів так само відчайдушно, як ми боремося за дотримання
Регламенту, так само відчайдушно боротися за те, щоб депутати ходили на
роботу», – наголосив він.
Головуючий висловив сподівання, що народні депутати спільно
доб’ються того, щоб парламент працював за процедурою і був працездатним,
ефективним, дієвим органом в українській владі (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 20.04).
***
Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації
житлових прав мешканців гуртожитків».
Законодавчим актом уточнено сферу застосування й удосконалено
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окремі положення передачі гуртожитків у власність територіальних громад
та забезпечено реалізацію житлових прав законними мешканцями
гуртожитків.
Законом викладено преамбулу Закону України «Про забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» у редакції, згідно з якою
«цей Закон регулює правові, майнові, економічні, соціальні, організаційні
питання щодо особливостей забезпечення реалізації конституційного права
на житло громадян, які за відсутності власного житла тривалий час на
законних підставах мешкають у гуртожитках, призначених для проживання
одиноких громадян або для проживання сімей, жилі приміщення в яких після
передачі гуртожитків у власність територіальних громад можуть бути
приватизовані відповідно до закону».
Законом також встановлено, що «сфера дії цього Закону поширюється на
громадян та членів їхніх сімей, які не мають власного житла, перебувають
(перебували) у трудових (службових) правовідносинах з підприємством
(організацією), яке надало їм право проживати в гуртожитку, тривалий час на
законних підставах зареєстровані за місцем проживання у гуртожитках,
призначених для проживання одиноких громадян або для проживання сімей,
та фактично проживають у них та які не використали право на безоплатну
приватизацію державного житлового фонду».
Сфера дії цього Закону поширюється на гуртожитки, що є об’єктами
права державної та комунальної власності, крім гуртожитків, що
перебувають у господарському віданні чи в оперативному управлінні
військових частин, закладів, установ та організацій Національної гвардії
України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України,
Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України
військових формувань, Державної спеціальної служби транспорту,
Міністерства внутрішніх справ України, Державної кримінально-виконавчої
служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України, системи цивільного захисту (крім тих, що перебувають
поза межами військових частин, закладів, установ, організацій), державних
навчальних закладів (крім тих, яким надано статус гуртожитків сімейного
типу, а також призначених для проживання сімей викладачів і працівників),
Національної академії наук України (крім тих, яким надано статус
гуртожитків сімейного типу, а також призначених для проживання сімей).
Дія цього Закону не поширюється на гуртожитки, побудовані або
придбані за радянських часів приватними або колективними власниками за
власні або залучені кошти (крім гуртожитків, що було включено до
статутних капіталів організацій, створених у процесі приватизації чи
корпоратизації, у тому числі і тих, що в подальшому були передані до
статутних капіталів інших юридичних осіб або відчужені в інший спосіб).
Цим Законом також встановлено особливості використання земельних
ділянок, необхідних для утримання та експлуатації гуртожитків, на які
поширюється дія цього Закону, та їхніх прибудинкових територій.
Законом встановлено, що гуртожитки державної форми власності
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передаються у власність територіальних громад відповідно до цього Закону
на безкомпенсаційній основі.
Гуртожитки, включені до статутних капіталів товариств, передаються у
власність територіальних громад відповідно до цього Закону в один із таких
способів:
1. На безкомпенсаційній основі всі гуртожитки передаються:
– за згодою власника гуртожитку – за його рішенням;
– без згоди власника гуртожитку – за рішенням суду.
2. На частково-компенсаційній основі всі гуртожитки передаються:
– на договірних засадах з виплатою компенсації в розмірі, визначеному
відповідно до ч. 4 цієї статті, – за рішенням власника гуртожитку та
рішенням відповідної місцевої ради;
– відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням
особливостей, визначених цим Законом, у розмірі, меншому за розмір,
визначений відповідно до ч. 4 цієї статті, – за рішенням суду за позовом
місцевої ради.
3. На компенсаційній основі, за умови попередньої повної компенсації в
розмірі, визначеному відповідно до ч. 4 цієї статті, гуртожитки передаються:
– за згодою місцевої ради – за рішенням відповідної місцевої ради за
поданням власника гуртожитку;
– без згоди місцевої ради – за рішенням суду за позовом власника
гуртожитку.
Законом внесено відповідні зміни до Житлового кодексу Української
РСР 1983 р., Цивільного кодексу, законів України «Про передачу об’єктів
права державної та комунальної власності», «Про заставу».
Законопроект зареєстровано за № 1076 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 20.04).
***
Верховна Рада України призначила позачергові місцеві вибори.
Ухвалено відповідні постанови, проекти яких зареєстровано за № 41814181/21, крім проекту постанови № 4181/17, розгляд якого відкладено. Згідно
з постановами, позачергові місцеві вибори в зазначених населених пунктах
призначено на неділю, 26 червня 2016 р. (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 20.04).
***
На черговому засіданні Верховної Ради України у середу, 20 квітня,
головуючий оголосив про входження народного депутата С. Ківалова до
складу депутатської фракції «Опозиційний блок» (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 20.04).
***
19 квітня Верховна Рада розглянула подання Генеральної
прокуратури України про надання Верховною Радою України згоди на
13

затримання та арешт (взяття під варту) судді Сєверодонецького
міського суду Луганської області Р. Юхимука і підтримала їх.
Проект постанов зареєстровано за № 4338 і 4339 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 19.04).
***
Парламентарі розглянули питання про звільнення суддів.
Верховна Рада України прийняла ряд постанов про звільнення суддів
судів Автономної Республіки Крим у зв’язку з порушенням присяги судді
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 19.04).
***
19 квітня Верховною Радою України прийнято Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо уточнення
правових норм, що врегульовують питання визначення категорій осіб, які
підлягають
загальнообов’язковому
державному
пенсійному
страхуванню)».
Законодавчим актом встановлено категорії осіб, які підлягають
загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, і платників
єдиного внеску, замінено термін «престарілий» на термін «особа похилого
віку» у значенні, встановленому Законом України «Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні».
Відповідні уточнення внесено до норм законів України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про збір та облік
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Закон прийнято з техніко-юридичними правками.
Законопроект зареєстровано за № 2274а (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 19.04).
***
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення
змін до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування” щодо необхідного страхового стажу для призначення
пенсій інвалідам другої групи».
Законодавчим актом продовжено до 1 січня 2017 р. дію норми Закону,
яка надає особам, які визнані інвалідами II групи, право на призначення
пенсії по інвалідності за наявності в них на час настання інвалідності або на
день звернення за пенсією страхового стажу, необхідного для призначення
пенсій по інвалідності І групи.
Відповідні зміни внесено до п. 4-2 розд. ХV «Прикінцеві положення»
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення».
Закон прийнято з техніко-юридичними правками.
Законопроект зареєстровано за № 2511а (Офіційний портал Верховної
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Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 19.04).
***
Верховною Радою України прийнято за основу проект закону
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного
забезпечення
окремих
категорій
осіб
із
числа
учасників
антитерористичної операції».
Законопроектом пропонується надати право на призначення дострокової
пенсії після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років і за
наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше
20 років для жінок:
– військовослужбовцям, особам начальницького й рядового складу
органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь в
антитерористичній операції в районах її проведення, а також тим, які стали
інвалідами внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в
антитерористичній операції в районах її проведення;
– учасникам бойових дій з числа осіб, які у складі добровольчих
формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту
незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України, брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної
операції в період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі
формування були включені до складу Збройних сил України, Міністерства
внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених
відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних
органів;
– інвалідам війни з числа осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення,
контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи
безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення у
складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися
для захисту незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України,
за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до
складу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ України,
Національної поліції, Національної гвардії України та інших утворених
відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних
органів, а також у складі добровольчих формувань, які виконували завдання
антитерористичної операції у взаємодії з ними;
– дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батькам
вищезазначених осіб, які померли (загинули) унаслідок безпосередньої участі
в антитерористичній операції в районах її проведення.
Відповідні зміни передбачається внести до Закону України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення».
Законопроект зареєстровано за № 3252 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 19.04).
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***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону України
«Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для
гарантованого забезпечення потреб оборони».
Законопроектом пропонується визначити особливості здійснення
процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення
потреб оборони в особливий період, у період проведення антитерористичної
операції, у період запровадження надзвичайного стану.
Проектом передбачається встановити, що окремі центральні органи
виконавчої влади, інші центральні органи та їхні структурні підрозділи
(Міністерство оборони України та його розвідувальних органів, Міністерство
внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Національна гвардія
України, Національна поліція України, Державна прикордонна служба
України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба
спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна спеціальна
служба транспорту, Державна служба України з надзвичайних ситуацій,
Управління державної охорони України та інші військові формування та/або
частини) в особливий період, у період проведення антитерористичної
операції та в період запровадження надзвичайного стану здійснюватимуть
закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб
оборони за переговорною процедурою, яка відмінна від такої процедури, що
встановлена Законом України «Про публічні закупівлі».
Особливість переговорної процедури полягає у проведенні відбору
учасників закупівель через електронний аукціон на конкурсних засадах.
З цією метою учасники подають визначений перелік документів і цінову
пропозицію – і електронна система автоматично визначатиме переможця
конкурсу, а не сам замовник. Після цього укладається договір з переможцем
на поставку товарів, робіт, послуг і подальша поставка товарів
здійснюватиметься без проведення процедур закупівель.
Відповідні зміни пропонується внести до законів України «Про публічні
закупівлі», «Про державне оборонне замовлення».
Законопроект зареєстровано за № 4288 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 19.04).
***
Верховною Радою України прийнято за основу проект закону України
«Про приватну детективну (розшукову) діяльність».
Законопроектом пропонується легалізувати приватну детективну
діяльність і визначити її загальні правові засади.
Проектом також передбачається визначити:
– види та правовий статус суб’єктів приватної детективної (розшукової)
діяльності;
– процедуру видачі свідоцтв про право на заняття приватною
детективною (розшуковою) діяльністю;
16

– види детективних послуг, що можуть надаватися суб’єктами приватної
детективної (розшукової) діяльності, права та обов’язки цих суб’єктів;
– питання підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів,
які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність;
– процедуру отримання дозволу на придбання, зберігання й застосування
спеціальних засобів та умови їх застосування;
– здійснення контролю за діяльністю суб’єктів приватної детективної
(розшукової) діяльності.
Законопроект зареєстровано за № 3726 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 19.04).
***
Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо забезпечення права на здобуття
освіти осіб, місце проживання яких є територія проведення
антитерористичної операції».
Законом шляхом внесення змін до законів України «Про тимчасові
заходи на період проведення антитерористичної операції», «Про вищу
освіту», «Про загальну середню освіту» визначено порядок забезпечення
права на здобуття освіти осіб, місце проживання яких є територія проведення
антитерористичної операції. Зокрема, створення державою додаткових
можливостей щодо прийому на навчання до вищих навчальних закладів,
проходження державної підсумкової атестації та отримання документа
державного зразка про повну загальну середню освіту для осіб, місце
проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на
період її проведення) з наданням можливості вступати до вищих навчальних
закладів, які було евакуйовано із зони проведення антитерористичної
операції та тимчасово окупованої території, а також тих вищих навчальних
закладів, які розташовані на території Луганської та Донецької областей, де
здійснюють свої повноваження обласні військово-цивільні адміністрації, за
умови складання лише вступних іспитів на конкурсній основі.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 4350 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 19.04).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління
земельними ресурсами та посилення державного контролю за
використанням і охороною земель».
Законопроектом пропонується розширити повноваження органів
місцевого самоврядування у сфері земельних відносин за рахунок обмеження
відповідних повноважень органів виконавчої влади, зокрема надати
сільським, селищним і міським радам право розпоряджатися землями
державної власності за межами населених пунктів як делеговані
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повноваження (крім земель оборони, земель природно-заповідного фонду та
деяких інших), провадити зміну цільового призначення земельних ділянок
приватної власності не тільки в межах населеного пункту, а й за його
межами. Також у проекті коригуються повноваження у сфері земельних
відносин районних, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, інших органів виконавчої влади; визначається
порядок здійснення державного контролю за використанням і охороною
земель, який пропонується надати виконавчим органам сільських, селищних,
міських рад, центральному органу, який реалізує державну політику у сфері
земельних відносин; визначається порядок встановлення (відновлення) меж
територіальних громад тощо.
Відповідні зміни пропонується внести до Земельного кодексу, Лісового
кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів
України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про фермерське
господарство», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних
ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про оцінку земель», «Про
державний контроль за використанням та охороною земель», «Про охорону
земель», «Про землеустрій».
Законопроект зареєстровано за № 4355 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 19.04).
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря провів зустріч з міжнародними
експертами з питань внутрішніх переселенців, яка відбулася в середу,
20 квітня.
Сторони обговорили ситуацію в Україні стосовно дотримання прав і
свобод внутрішніх переселенців і законодавче забезпечення дотримання їхніх
прав.
У цьому зв’язку Г. Немиря поінформував експертів про рекомендації
парламентських слухань на тему: «Стан дотримання прав внутрішньо
переміщених осіб та громадян України, які проживають на тимчасово
окупованій території України та на тимчасово неконтрольованій території в
зоні проведення антитерористичної операції», ухвалені Верховною Радою
31 березня цього року.
«Найбільш важливим є розробка стратегії та державної політики щодо
внутрішніх переселенців, яка досі відсутня в Україні. Наш обов’язок
захистити права і свободи цієї категорії громадян. Вимушені переселенці
мають стати рушійною силою реформування нашої держави, а не
проблемою, як їх називали в уряді Яценюка», – сказав він.
Експерти подякували комітету за таку ініціативу й наголосили на
важливості невідкладної реалізації рекомендацій.
До складу делегації входять: голова делегації З. Бєлоножик (Zdenek
Belonoznik), Е. Муні (Erin Mooney), З. Гулієва (Ziba Guliyeva) і Н. Рафалік
(Norbert Rafalik) (Офіційний портал Верховної Ради України
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(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 20.04).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу
проект закону України «Про внесення змін до Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” (щодо повноважень у сфері
забезпечення професійно-технічної освіти).
Доповідаючи законопроект № 3840, голова підкомітету з питань
місцевого самоврядування Ю. Бублик вказав, що законопроектом
пропонується виключити з переліку власних повноважень виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад забезпечення здобуття професійнотехнічної освіти в державних і комунальних загальноосвітніх, професійнотехнічних навчальних закладах. Доповідач зауважив, що Головне науковоекспертне управління апарату Верховної Ради України у висновку від
29 березня 2016 р. № 16/3-395/3840, не заперечуючи проти виключення
повноважень органів місцевого самоврядування, які не забезпечені
фінансовими ресурсами, зазначає, що, замість повного виключення з
повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад
забезпечення здобуття професійно-технічної освіти, слід віднести ці
повноваження до делегованих. Виходячи з вищенаведеного, Головне
управління пропонує за результатами розгляду в першому читанні повернути
законопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Голова підкомітету також ознайомив присутніх з позицією
Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст
України», яка у своєму листі від 3 лютого 2016 р. № 5-26 підтримує
запропоновані законопроектом зміни до законодавства України.
За результатами обговорення члени комітету рекомендували Верховній
Раді, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 114 Регламенту Верховної Ради України,
законопроект за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 19.04).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу
проект закону України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо виборів старост».
За визначенням суб’єктів законодавчої ініціативи зазначений
законопроект № 4091 внесений з метою забезпечення однозначності
тлумачення й застосування окремих положень законів України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про місцеві вибори» та «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» щодо можливості обрання одного
старости виборцями декількох населених пунктів об’єднаної територіальної
громади на підставі рішення відповідної місцевої ради.
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Законопроектом пропонується в ст. 141 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» встановити, що староста обирається в одному або
кількох селах та/або селищах, визначених сільською, селищною, міською
радою об’єднаної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», за винятком
її адміністративного центру. Крім того, пропонується внести зміни до Закону
України «Про місцеві вибори» та визначити, що єдиний одномандатний
виборчий округ для виборів старости складає територія відповідного
населеного пункту (пунктів).
Члени комітету взяли до уваги висновок Головного науково-експертного
управління апарату Верховної Ради України, яке вважає, що за результатами
розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу за
умови врахування висловлених зауважень і пропозицій; Всеукраїнської
асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», яка
зазначає, що цей законопроект є своєчасним, а його прийняття сприятиме
належному формуванню й діяльності корпусу старост і пропонує підтримати
зазначений законопроект та рекомендувати Верховній Раді України прийняти
його за основу і в цілому.
За результатами обговорення члени комітету рекомендували Верховній
Раді законопроект за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за
основу та в цілому (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 20.04).
***
Оппоблок требует принять свои законопроекты о снижении НДС.
Депутаты предлагают направить 100 млрд грн на индексацию пенсий и
зарплат
(http://korrespondent.net/ukraine/3671613-oppoblok-trebuet-pryniatsvoy-zakonoproekty-o-snyzhenyy-nds).
Фракция «Оппоблок» будет добиваться снижения до 7 % ставки НДС на
социально значимые продукты питания. Об этом заявил народный депутат от
Оппозиционного блока С. Левочкин в кулуарах парламента, передает прессслужба политсилы.
Депутаты настаивают на изменениях в бюджет, которые
зарегистрировали парламентарии от Оппозиционного блока. «Мы требуем,
чтобы практически 100 млрд были направлены на индексацию пенсий и
заработных плат, на увеличение финансирования здравоохранения,
образования и на региональное развитие. Эти деньги легко найти, поскольку
бюджет формировался нечестно и содержит неточные макропоказатели», –
отметил С. Левочкин.
В Оппоблоке также предлагают на 15 млрд грн сократить расходы на
госаппарат и расходы на войну. «Эти деньги должны быть направлены в
первую очередь на решение проблем людей», – заявил С. Левочкин.
По его словам, в повестке дня Верховной Рады также должны стоять
законопроекты, позволяющие изменить политику в отношении украинской
промышленности. «Мы также настаиваем на том, чтобы власть выполняла
20

весь комплекс мер по реализации минских соглашений. Еще одним важным
требованием Оппозиционного блока является необходимость корректировки
пенсионной реформы, в частности роста пенсионного стажа», – подчеркнул
нардеп (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 20.04).
***
Депутатам подняли зарплату в три раза.
Премьер-министр В. Гройсман своим последним распоряжением на
посту спикера Верховной Рады поднял зарплату народным депутатам с
6400 до 17 650 грн. Об этом у себя в Facebook написала нардеп от БПП
О. Червакова (http://korrespondent.net/ukraine/3672091-deputatam-podnialyzarplatu-v-try-raza).
«С 15.04.16 г. была увеличена депутатская зарплата. Она вырастет с
6400 до 17 650 грн. Такая же сумма будет выделяться на депутатскую
деятельность. Увеличивается также фонд оплаты труда помощников
депутата: был 12 500 грн, стал – 25 000 грн. Все суммы приведены без учета
уплаты налогов, то есть на руки будет выдаваться меньше. Получать
зарплату могут более пяти помощников. Ранее было четыре», – написала
О. Червакова.
По словам депутата, это было последнее распоряжение В. Гройсмана на
должности главы ВР.
Как сообщал «Корреспондент.net», в 2016 г. расходы из госбюджета на
оплату труда помощников нардепов увеличат до 127 млн грн
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 20.04).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко розпочав свій перший офіційний візит до
Румунії.
Глава Української держави проведе зустріч президентом Румунії
К. Йоханнісом. Глави держав спільно головуватимуть під час українськорумунських переговорів у розширеному форматі. За результатами
переговорів заплановано підписання низки двосторонніх документів.
По завершенню переговорів президентів запланована зустріч
П. Порошенка та К. Йоханніса з представниками румунських та міжнародних
засобів масової інформації.
Глава Української держави також проведе зустріч з прем’єр-міністром
Румунії Д. Чолошом.
У рамках візиту запланована зустріч Президента з головою Сенату
Румунії К. Попеску-Терічану та головою парламенту Румунії В. Згоня.
Глава Української держави також зустрінеться з Патріархом Румунської
Православної Церкви (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –21.04).
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***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з комісаром
Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та
переговорів з розширення Й. Ганом.
Глава держави від імені українського народу подякував Європейській
комісії, президенту Європейської комісії та особисто єврокомісару Й. Гану за
внесення Європейською комісією на розгляд Ради ЄС і Європейського
парламенту законодавчої пропозиції про запровадження безвізового режиму
для громадян України.
«Після Євромайдану, після Революції гідності – це важливий крок
назустріч європейським прагненням українського народу», – сказав
Президент і додав, що «сьогоднішнє рішення Єврокомісії є визнанням
європейськими партнерами проведених реформ в Україні».
Глава держави наголосив, що «Україна розглядає сьогоднішнє рішення
як потужний стимул щодо продовження реформ і розраховує на підтримку
країн Європейського Союзу та європейських інституцій як щодо
якнайшвидшого запровадження безвізового режиму, так і подальшої
інтеграції України до ЄС».
Президент України висловив сподівання на швидке затвердження
відповідної пропозиції Радою ЄС і Європарламентом та запровадження
безвізового режиму між Україною і ЄС уже у другий половині цього року.
Глава держави впевнений, що вихід України з політичної кризи,
створення нової проєвропейської парламентської коаліції та призначення
нового уряду відкривають нові можливості для прискорення реформ у
відповідності до зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом,
у рамках Угоди про асоціацію з ЄС, включаючи поглиблену та
всеохоплюючу зону вільної торгівлі, для виконання мінських угод і
ефективної реалізації антикорупційної політики.
У свою чергу Й. Ган назвав досягнення України в законодавчих змінах
щодо запровадження безвізового режиму з ЄС «прекрасним прикладом
чудової співпраці між Президентом, урядом та парламентом». «Усі три
інституції тісно співпрацювали разом і це дало можливість досягнути гарного
результату», – наголосив Єврокомісар і додав, що «така співпраця є
абсолютно необхідною для успішного впровадження реформ».
Комісар ЄС привітав Україну із завершенням політичної кризи й
запевнив у незмінній і послідовній підтримці нашої держави з боку
Європейського Союзу на шляху демократичних та проєвропейських
перетворень (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 20.04).
***
Глава держави подякував президенту Європейської комісії за
внесення на розгляд Ради ЄС і Європейського парламенту законодавчої
пропозиції про запровадження безвізового режиму для України.
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Президент Європейської комісії запевнив, що Євросоюз залишається
надійним партнером України, і висловив упевненість, що вже невдовзі
українці зможуть користуватися перевагами безвізових подорожей
Європейським Союзом.
Президент України докладно поінформував президента ЄК про прогрес
на шляху реформ, які отримали новий імпульс завдяки формуванню
проєвропейської коаліції й нового уряду.
П. Порошенко висловив переконання, що консультативний референдум
у Королівстві Нідерланди не стане непереборною обставиною для набрання
чинності Угоди про асоціацію.
Співрозмовники також обговорили погіршення безпекової ситуації на
Донбасі. Президент Європейської комісії запевнив, що ЄС продовжує рішуче
виступати за територіальну цілісність і суверенітет України. Ж.-К. Юнкер
також наголосив на важливості збереження санкцій проти РФ, допоки
Москва не забезпечить виконання мінських домовленостей.
Президент України поінформував президента Єврокомісії щодо ситуації
зі звільненням Н. Савченко (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 20.04).
***
Президент України П. Порошенко провів переговори з прем’єрміністром Королівства Данія Л. Расмуссеном.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та стан імплементації
мінських домовленостей. Глава держави поінформував про загострення
ситуації в зоні конфлікту, де проросійські бойовики продовжують обстріли
українських позицій і саботаж виконання домовленостей.
«Незважаючи на провокації з іншого боку, українська сторона
продовжує чітко виконувати взяті на себе зобов’язання», – наголосив
Президент і подякував за чітку позицію Данії щодо необхідності
продовження санкцій стосовно Росії у зв’язку з невиконанням зобов’язань у
рамках мінських домовленостей. «Ми розглядаємо санкції не як інструмент
покарання, а як мотивацію для Росії бути за столом переговорів, і механізм
виконувати взяті на себе зобов’язання», – зазначив Президент.
Глава держави висловив вдячність прем’єр-міністру Данії за принципову
позицію його країни в контексті невизнання незаконної анексії Криму Росією
та підтримку зусиль України у звільненні півострова й захисті прав його
населення. «Вчора було перейдено межу і винесено заборону діяльності
меджлісу кримськотатарського народу», – наголосив Президент на черговому
порушенні прав і свобод жителів Криму окупаційною владою.
Співрозмовники також закликали Москву до звільнення незаконно
ув’язнених у Росії українських громадян, зокрема Н. Савченко й О. Сенцова,
а також інших українських політичних в’язнів, які незаконно утримуються в
Росії, у тому числі й полонених на Донбасі.
Під час зустрічі обговорювалося питання Угоди про асоціацію, яка вже
почала працювати в рамках тимчасового застосування і принесла перші
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позитивні результати. «Ми випереджувальними темпами відкриваємо для
себе європейський ринок і це дорога із двостороннім рухом», – зазначив
Президент.
П. Порошенко також наголосив, що ЄС продовжує відкриватися для
українських громадян і вже днями очікується внесення президентом
Європейської комісії Ж.-К. Юнкером відповідної законодавчої пропозиції
щодо безвізового режиму на розгляд Ради ЄС та Європейського парламенту.
Глава держави висловив вдячність Копенгагену за солідарну позицію в
питанні набрання чинності Угоди про асоціацію з Україною. «Цей процес не
зупинити. У цьому зв’язку референдум в Нідерландах не є непереборною
обставиною, оскільки всі 27 країн-членів ЄС Угоду ратифікували», –
зазначив він.
Президент подякував уряду Данії за надання Україні технічної
допомоги, покликаної підтримати реформи в Україні, а також за гуманітарну
підтримку, у тому числі й ту, що спрямовується для людей, які живуть у
Донецькій і Луганській областях.
Глава
держави
відзначив
діяльність
Українсько-данського
енергетичного центру як успішного проекту технічної допомоги Данії,
діяльність якого сприятиме покращенню енергетичної політики в Україні.
П. Порошенко запросив данський бізнес продовжувати інвестувати в
Україну, відкривати для себе можливості України: «Сьогодні в Києві під
патронатом прем’єр-міністрів України та Данії проходить Українськоданський бізнес-форум 2016 р. Я впевнений, що він принесе практичні
результати відкриття українського ринку для данських інвесторів, компаній
та налагодження прямих бізнес контактів між нашими державами».
У свою чергу Л. Расмуссен підкреслив, що його країна твердо підтримує
територіальну цілісність і суверенітет України. Він наголосив, що
Копенгаген виступає за продовження санкцій по відношенню до Росії до
повного виконання Москвою зобов’язань у рамках мінських домовленостей.
Прем’єр-міністр Данії повідомив, що мав продуктивну зустріч з
новопризначеним урядом і Прем’єр-міністром України В. Гройсманом, що
сприятиме активізації двосторонніх відносин між державами.
Л. Расмуссен відзначив значний успіх у трансформації українського
суспільства за останні два роки, прагненні України створити сприятливий
інвестиційний клімат і наголосив на важливості продовження реформ у
країні.
Глава уряду Данії також повідомив, що під час візиту до України його
супроводжують понад 30 представників данських компаній, які зацікавлені в
інвестиціях в Україну. «Це дуже знаково і відкриває значний потенціал для
збільшення інвестицій в Україну та збільшення нашої взаємної торгівлі», –
наголосив Л. Расмуссен. При цьому він зазначив, що цей інтерес значно
збільшився з моменту вступу в дію Угоди про асоціацію та зони вільної
торгівлі між ЄС та Україною з 1 січня поточного року.
Л. Расмуссен запевнив, що Данія підтримуватиме якнайшвидше
схвалення Радою ЄС і Європарламентом рішення про запровадження
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безвізового режиму для громадян України.
Глава уряду Данії здійснив перший в історії двосторонніх відносин візит
до України (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 19.04).
***
Президент П. Порошенко підписав Розпорядження «Про надання
підтримки проведенню Всеукраїнської акції “Потяг єднання України
“Труханівська Січ”».
Зазначений проект спрямований на сприяння консолідації суспільства,
піднесення патріотичного духу громадян, розвиток волонтерського руху,
розвінчування міфів російської пропаганди, активізацію міжрегіонального
співробітництва, посилення діалогу і зміцнення взаєморозуміння жителів
різних регіонів держави у справі розбудови України.
Акція започаткована за ініціативи 86 громадських і волонтерських
організацій і стартує зранку 20 квітня. Під час поїздки об’єднана команда
волонтерів, освітян, журналістів, документалістів, митців, громадських діячів
і військових (понад 200 осіб) на зупинках у населених пунктах планує
проводити різноманітні заходи, зокрема мистецькі акції, лекції, тренінги та
майстер-класи, фестивалі, обміни культурними надбаннями. Серед міст, у
яких планується робота команди потягу, Харків, Бахмут, Лиман, Слов’янськ,
Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лозова, Красноград (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 20.04).
***
Президент П. Порошенко наголошує, що засідання Національної ради
реформ, яке відбулося вперше в цьому році, ставить крапку у
довготривалій історії парламентсько-урядової кризи.
«Нарешті сформовано коаліцію, новий уряд – і професійний, і політично
відповідальний», – сказав глава держави.
Президент наголосив, що нині в Україні створено умови для
пришвидшення реформ. Глава держави закликав представників української
влади керуватися Угодою про асоціацію та зону вільної торгівлі між
Україною та Європейським Союзом, де визначені напрями, кроки і терміни
реформування. «Це має стати настільною книгою і всі ініціативи, концепції
та проекти реформ мають узгоджуватися з цією найважливішою в історії
України міжнародною угодою», – зазначив П. Порошенко і привітав
призначення в українському уряді віце-прем’єр-міністра з питань
євроінтеграції.
П. Порошенко зазначив, що перед Президентом, урядом і парламентом
стоять складні завдання, вирішення яких чекає і українське суспільство, і
весь світ.
«Сама Конституція об’єднує всіх нас в одну українську команду – і
Президента, і уряд, і парламент. Лише надзвичайно високий рівень
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командності, солідарності, відчуття ліктя гарантують нам успіх у
впровадженні тих реформ, про які ми багато говоримо. І нарешті, я
впевнений, почнемо втілювати їх у життя, щоб подолати згаяний час і
надолужити відставання від графіку реформ», – звернувся до учасників
засідання П. Порошенко.
Глава держави висловив упевненість, що процес узгодження і прийняття
рішень між урядом і парламентом буде прискорено.
Секретаріат Національної ради підготував помісячний План дій з
реформ на 2016 рік і потижневий План першочергових кроків з
реформування, розрахований на найближчі 100 днів, зазначив глава держави.
П. Порошенко наголосив, що основні напрями реформ пропонується
сконцентрувати на дерегуляції: «Левова частина реформ сконцентрована на
питаннях дерегуляції. Це не лише питання покращення інвестиційного
клімату, не лише питання покращення умов ведення бізнесу, а й рішучі
кроки, спрямовані на боротьбу з корупцією».
Окремо Президент наголосив на важливості подальшої боротьби з
корупцією. «Хабарі, як і податки, є витратами бізнесу на стосунки з
державним апаратом. І ми маємо на сьогодні не тільки говорити про
зменшення податкового навантаження, але і про нульову толерантність до
корупції для того, щоб розвантажити бізнес від подібних платежів», –
зазначив глава держави. Так, за словами Президента, це можливо зробити
шляхом дерегуляції й запровадження ефективного контролю.
Глава держави також зазначив, що нагальним є вдосконалення системи
державних закупівель. Уже запущено систему електронних закупівель, і ця
робота має бути продовжена.
Крім того, багато напрацьовано у проведені реформи децентралізації. Ця
реформа не обмежується лише конституційними змінами. Необхідно
прийняти понад 500 законів і нормативних актів, які дадуть змогу втілювати
в життя позиції децентралізації.
Президент зазначив, що має бути впроваджена реформа фінансового
сектору, розроблена за участі партнерів з Євросоюзу та США; продовжена
реформа енергетики й підвищення енергоефективності. Окремим рядком
стоїть реформа сфери охорони здоров’я, реформа сфери освіти, залишається
важливим реформування аграрного сектору.
Глава держави зауважив, що з 1 травня вступає в дію Закон України
«Про державну службу», однак він потребує доопрацювання. Президент
висловив сподівання, що найближчим часом Верховна Рада підтримає
доопрацьований урядом проект.
За словами Президента, «величезну антикорупційну складову» має
реформа управління державної власності. «Я впевнений, що і питання
приватизації, і питання конкурсного управління об’єктами державної
власності також серед перших пріоритетів», – сказав глава держави.
П. Порошенко також наголосив на перших позитивних кроках щодо
забезпечення підвищення ефективності електронного урядування й
необхідності продовження цієї реформи.
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Президент повідомив, що на найближчому засіданні Ради національної
безпеки й оборони України буде розглянуто стратегічний бюлетень, який
визначить кроки щодо реформування системи національної безпеки та
оборони.
П. Порошенко вкотре підкреслив необхідність проведення судової
реформи, що сприятиме в тому числі покращенню інвестиційного клімату.
Президент закликав підтримати прискорення заходів для реформування
системи судочинства (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 19.04).
***
Президент, Верховний головнокомандувач Збройних сил України
П. Порошенко звернувся з пропозицією зменшити в структурах сектору
безпеки й оборони чисельність посад начальницького (генеральського)
складу.
Відповідний документ за підписом Президента направлено до
Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, адміністрації
Державної прикордонної служби, Служби безпеки України, Національної
гвардії, Служби зовнішньої розвідки, Державної пенітенціарної служби,
Державної служби з надзвичайних ситуацій, Управління державної охорони,
інших спеціальних служб і структур сектору безпеки й оборони.
Глава держави наголосив, що задля забезпечення ефективного
функціонування складових сектора безпеки та оборони України необхідно в
невідкладному порядку провести аналіз існуючого співвідношення посад
вищого офіцерського (начальницького) складу до загальної чисельності
військовослужбовців (поліцейських) і підготувати та доповісти пропозиції
щодо зменшення чисельності посад вищого офіцерського (генеральського)
складу (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 19.04).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у вівторок, 19 квітня, провів
зустріч з прем’єр-міністром Королівства Данія Л. Расмуссеном у рамках
його офіційного візиту в Україну. Глави урядів обговорили перспективи
розвитку двосторонньої співпраці, можливості покращення бізнес-клімату в
Україні, а також стан виконання мінських домовленостей.
Глава уряду подякував прем’єр-міністру Королівства Данія за візит, що є
першим в історії України. «Це історичний день. І для мене цей день також
символічний, тому що це моя перша міжнародна зустріч як Прем’єрміністра», – зазначив він.
В. Гройсман поінформував співрозмовника, що минулого тижня
Верховна Рада України затвердила формування нового Кабінету Міністрів, у
складі якого вперше створено посаду віце-прем’єр-міністр з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції, яку обійняла І. КлимпушЦинцадзе. Таке рішення говорить про те, що європейська інтеграція є одним
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з найголовніших пріоритетів нового уряду, наголосив Прем’єр-міністр.
Уряд готовий «з новою силою та енергією» прискорити здійснення
реформ в Україні, підкреслив В. Гройсман. Серед найголовніших завдань
Кабінету Міністрів – полегшення умов ведення бізнесу, а також реформа
податкового законодавства, української митниці та подолання корупції у цих
сферах. «Бізнес має абсолютно спокійно розвиватися в країні», – наголосив
глава уряду.
Глава уряду висловив переконання, що Україна й Данія мають значний
потенціал до розвитку двосторонніх відносин. У цьому контексті
В. Гройсман привітав проведення Українсько-датського бізнес-форуму та
запевнив, що всі поставлені іноземними гостями завдання щодо ведення
бізнесу в Україні стануть «домашнім завданням» українського уряду.
У свою чергу прем’єр-міністр Королівства Данія Л. Расмуссен привітав
В. Гройсмана з призначенням на посаду Прем’єр-міністра України, а також
плани уряду щодо здійснення реформ в Україні та продовження співпраці з
Міжнародним валютним фондом. «Найкраща гарантія, яка захищає Україну
від російської агресії, – це успішні реформи», – зазначив він.
Л. Расмуссен запевнив, що Данія продовжить підтримку України,
зокрема у її євроінтеграційних прагненнях і проведенні реформ, та запевнив,
що Україна лишатиметься одним з головних зовнішньополітичних
пріоритетів уряду Данії. Він також зазначив, що інтерес до розвитку бізнесвідносин з Україною зростає.
Крім того, сторони обговорили стан виконання мінських домовленостей.
В. Гройсман наголосив, що Україна віддана дотриманню угод і вжила багато
кроків на виконання взятих на себе зобов’язань. У свою чергу Л. Расмуссен
запевнив, що Данія засуджує анексію Криму та віддана продовженню
політики санкцій проти Російської Федерації (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 19.04).
***
Україна й Данія мають великий потенціал двосторонньої співпраці,
зокрема в економічній сфері та питанні ведення бізнесу. Про це заявив
Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час спілкування з представниками
ЗМІ за результатами зустрічі з прем’єр-міністром Королівства Данія
Л. Расмуссеном у вівторок, 19 квітня.
«Переконаний у тому, що ця зустріч стане початком, продовженням і
поглибленням нашої взаємної двосторонньої співпраці, – заявив В. Гройсман.
– Я думаю, що наші двосторонні відносини мають великий потенціал для
розвитку».
Глава уряду підкреслив, що вперше прем’єр-міністр Данії прибув з
офіційним візитом до України. За його словами, зустріч була дуже
насиченою. Так, сторони обговорили питання розвитку двосторонніх
відносин, української економіки та заходів, які необхідно вжити для
полегшення ведення бізнесу в Україні, зокрема, дерегуляції. «Приємно
відзначити, що датський бізнес зорієнтований на інвестицію в переробку,
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створення робочих місць, що є дуже важливим», – зауважив він.
В. Гройсман зазначив, що європейська та євроатлантична інтеграція
України, а також проведення реформ залишаються одними з важливих
пріоритетів діяльності уряду (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 19.04).
***
Підтримка залучення інвестицій у різні сфери життя України –
одне з пріоритетних завдань для нового уряду. Про це заявив Прем’єрміністр України В. Гройсман під час церемонії закриття Українськодатського бізнес-форуму за участі прем’єр-міністра Королівства Данія
Л. Расмуссена у вівторок, 19 квітня.
«Питання спрощення процедур, дерегуляції, питання публічної,
відкритої приватизації, питання підтримки інвестицій є одними з
пріоритетних завдань діяльності уряду», – заявив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр повідомив, що в рамках офіційного візиту прем’єрміністра Королівства Данія Л. Расмуссена до України відбулися зустрічі, на
яких глави урядів держав обговорили можливості максимального
використання потенціалу двосторонньої взаємодії. «Ми говорили про
інвестиції в аграрний сектор, енергоефективність, інші сфери, в яких ми
могли би дуже добре об’єднувати наші зусилля та новації для того, щоби
забезпечити якісне ведення бізнесу та розвиток національної економіки», –
зазначив глава Кабінету Міністрів.
Також, зауважив В. Гройсман, відбулися зустрічі представників бізнесу
України та Данії. «Це говорить про те, що ми маємо дуже важливий та
цікавий фундамент для взаємодії», – підкреслив він.
Прем’єр-міністр наголосив, що Україна переживає важкі часи, тому
дуже важливо адекватно реагувати на виклики, які сьогодні є, та працювати
над відродженням національної економіки. «Ми розраховуємо, що нашими
спільними зусиллями ми будемо знаходити все нові сфери, в які будемо
спільно інвестувати, в яких ми будемо розвивати переробну промисловість,
в яких ми будемо створювати робочі місця, і Україна буде тим бізнесбудинком, у якому буде затишно кожному підприємцю», – зауважив
Прем’єр-міністр.
У цьому контексті глава уряду запевнив, що новий Кабінет Міністрів
буде нетерпимий до тих «недоліків в українському законодавстві, які
спричиняють проблеми для ведення бізнесу», корупції, будь-яких
зловживань у податковій сфері та сфері митного оформлення. Так, протягом
найближчих тижнів буде розроблено комплексний план дій щодо прозорості
роботи митниці та спрощення процедур, з якими стикаються підприємці,
повідомив Прем’єр-міністр.
Крім того, в Україні необхідно врегулювати питання адміністрування
податків, а також діяльності наглядових і контролюючих функцій державних
органів. «Ми будемо робити все для того, щоби кожен чиновник, який має
контролюючі функції, знав своє місце і розумів, усвідомлював те, що він –
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найнятий працівник тими платниками податків, які сьогодні створюють
робочі місця, виробляють національний продукт і створюють додану вартість
на території України», – наголосив В. Гройсман.
Також одним із завдань української влади є створення стабільного
податкового законодавства, що забезпечить прогнозованість для бізнесу.
«Ми не можемо змінювати правила гри у процесі інвестування. Ми
перейдемо до формування нового податкового законодавства, але будемо
робити це спільно та прогнозовано для того, щоби комплексно надати
відповідь бізнесу в Україні, яким чином і які податки будуть сплачені, як
вони будуть адмініструватися, для того щоб ніхто не приходив із
“сюрпризами” на ваші підприємства», – зазначив Прем’єр-міністр.
«Це виклики, але я переконаний у тому, що ми можемо з ними достатньо
ефективно впоратися, – висловив сподівання глава уряду. – Беззаперечно, з
вашою підтримкою уряд буде робити все для абсолютно публічної, відкритої
своєї позиції». У свою чергу уряд також розраховує на співпрацю та
відвертий діалог з бізнесом. «Бажаю, щоби та мета, яку ви ставите перед
собою, – пошук нових можливостей, нові контракти та нові виробництва –
приносили вам прибуток, і цей прибуток ви могли реінвестувати у
відродження та зміцнення української економіки, а наші двосторонні
відносини на цьому шляху міцніли, – заявив В. Гройсман. – Ви маєте робити
справу, ви маєте створювати нові робочі місця, а влада має вас
обслуговувати. Усіляко будемо сприяти тому, щоби кожен, хто інвестує
гривню або долар, або євро в українську економіку, відчував себе комфортно.
Але для цього нам потрібно пройти достатньо серйозний шлях» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 19.04).
***
Уряд відбере найкращі пропозиції щодо реформ, у тому числі від
експертного середовища та Національної ради реформ при Президенті, і
втілить це в життя на основі раніше визначених пріоритетів. Про це
заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман, відкриваючи засідання уряду в
середу, 20 квітня.
«Планів у нашій країні багато, а нам потрібно все найкраще, що було
зроблено попереднім урядом, врахувати, взяти найкраще, що може сьогодні
нам пропонувати експертне середовище, і те, що було напрацьовано
Нацрадою реформ, і провадити це у нашому житті, – заявив В. Гройсман. –
Найважливіше – не тільки отримати безліч планів, а потрібно створити
операційний план з чіткою відповідальністю кожного посадовця за
виконання завдань».
Прем’єр-міністр повідомив, що на засіданні Національної ради реформ у
вівторок до Кабінету Міністрів були передані пропозиції щодо здійснення
реформ у країні. Сьогодні уряд отримає пропозиції з цього питання від
експертного середовища, зазначив В. Гройсман. За його словами, Кабінет
Міністрів прийме перші рішення з актуальних питань, які були напрацьовані
за ці декілька днів.
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Прем’єр-міністр наголосив, що дуже важливо спільно у 30-денний
термін розробити операційний план щодо здійснення реформ у країні, а
також швидко сформувати план дій діяльності кожного міністерства.
Глава уряду нагадав, що минуло менше тижня, як був сформований
новий склад уряду, і сьогодні міністри вивчають реальний стан справ в
очолюваних ними напрямах.
За його словами, одним з пріоритетів діяльності уряду має стати
подолання корупції. «Треба припинити тиск з боку влади на підприємців, на
бізнес, подолати корупцію на митниці та в податковій сфері – це ті завдання,
які дадуть змогу нам створити нормальний клімат і, за великим рахунком,
наповнити бюджет, які ми маємо направляти на потреби держави та
українців», – заявив Прем’єр-міністр.
Крім того, потрібно сформувати ефективну систему соціального захисту,
захистити суверенітет і зберегти єдність країни.
«Наші пріоритети є абсолютно незмінними – підвищення якості
державного управління та відповідальності влади і посадовців, питання
забезпечення макрофінансової стабільності, відновлення економічного
зростання, – підкреслив глава уряду. – Загальне завдання – підвищити якість
життя людей, я думаю, що це має бути на порядку денного кожного міністра,
з цього ми маємо розпочинати нашу роботу» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.04).
***
В Україні необхідно створити нову систему охорони здоров’я, здатну
надавати якісні медичні послуги громадянам, і забезпечити гідне
фінансове забезпечення медичних працівників. Про це заявив Прем’єрміністр України В. Гройсман під час засідання уряду в середу, 20 квітня.
«Треба формувати нову систему охорони здоров’я, яка дозволила би
якісно у першу чергу надавати послуги людям, це мають бути доступні
послуги, а з іншого боку, і лікарі мають бути на зовсім іншому рівні з точки
зору фінансового забезпечення, – заявив В. Гройсман. – Те, що ми маємо в
системі охорони здоров’я, не влаштовує громадян України».
Прем’єр-міністр висловив переконання, що таку реформу можливо
зробити, якщо правильно організувати систему. «Найголовніше –
сформувати модель і до неї йти», – наголосив він.
Разом з тим В. Гройсман зауважив, що неприпустиме здійснення
централізованих закупівель медичного обладнання з корупційною метою.
«Централізовані закупки обладнання з точки зору не те, що треба, а те, що ми
хочемо купити, це треба припинити і забути про це. Визначити потреби,
передати ресурси, забезпечити фінансування з місцевими бюджетами, якщо
потрібно, щоби була відповідальність, куди вони кошти витрачають, і тоді у
нас не буде проблем», – зазначив він. У зв’язку з цим Прем’єр-міністр
доручив віце-прем’єр-міністру України П. Розенку проаналізувати
інформацію щодо централізованих закупівель медичного обладнання
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.04).
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***
Реформування роботи митниці є одним з пріоритетів діяльності
уряду, що дасть змогу збільшити надходження до державного бюджету.
Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час спілкування із
журналістами за результатами засідання уряду в середу, 20 квітня.
«Там є резерви, які ми можемо використати, і питання [реформування]
роботи української митниці є сьогодні одним з пріоритетів уряду», – заявив
В. Гройсман.
Прем’єр-міністр повідомив, що, за оцінками експертів, українська
митниця не доплачує до державного бюджету десятки мільярдів гривень. «Це
напряму пов’язано з макрофінансовою стабільністю нашої держави, з
відкритим публічним ринком, на які мають виходити чесні товари, які чесно
розмитнені», – зазначив він.
Глава уряду нагадав, що протягом 14 днів Кабінет Міністрів напрацює
план заходів, які дадуть змогу «навести порядок» на митниці. «Ніхто не буде
миритися з тим, що там є заниження митної вартості, що призводить до того,
що знижуються оплати в бюджет. Ніхто не буде терпіти інші оборудки, які
ще можуть ділки робити при оформленні митних процедур і товарів. Тому це
є питання виклику для всієї системи, – наголосив Прем’єр-міністр. –
Я сьогодні офіційно всіх митників попереджаю, що по-іншому не буде». За
його словами, якщо когось не влаштовують плани реформи, він має
залишити свою посаду, «але забирати кошти у пенсіонерів, дітей, у нашої
економіки, тому що комусь треба розпихати по кишеням те, що, вони
вважають, належить їм, я вважаю, це не припустимо».
Прем’єр-міністр зазначив, що планує проводити зустрічі з
представниками бізнесу для обговорення проблемних питань роботи з
податковою службою, контролюючими органами та можливих кроків, які
може здійснити уряд для розв’язання цих проблем.
Глава уряду зауважив, що необхідно відходити від практики перевірок
бізнесу, «а якщо і робити якісь контрольні перевірки, то без жодних
санкцій». За його словами, структури, що здійснюють контролюючу
діяльність, «не мають виписувати мільйонні штрафи, а потім за хабарі їх
списувати».
«Я хотів би, щоби всі налаштувалися на абсолютно нормальну роботу та
державну позицію, – закликав В. Гройсман. – Я думаю, що вже всім має
стати зрозуміло, що і агресія в Україні з боку Російської Федерації триває, і
наші воїни сьогодні стоять на кордонах і бережуть нашу країну, і було багато
втрачених життів у тому числі під час Революції гідності – це моральні та
внутрішні речі. Тому, я думаю, багатьом уже треба переосмислити, як
необхідно працювати далі» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 20.04).
***
Приведення тарифів на газ до економічно обгрунтованого рівня
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дозволить побороти масштабну корупцію у цій сфері. Про це заявив
Прем'єр-міністр України В. Гройсман в ефірі «24 каналу» увечері середи,
20 квітня.
"Низькі чи економічно необгрунтовані тарифи – це поле для жорсткої
корупції. Це десятки-сотні мільярдів, які заробили різні люди на цих справах,
– зауважив він. – Коли газ для однієї категорії коштує 3 тисячі, а для іншої –
7, то я вас хочу запевнити, що списують по 3 тисячі для населення, а
продають нелегально по 7. Заробляють колосальні мільярди".
Відповідаючи на питання щодо потенційного підвищення тарифу на газ,
В. Гройсман заявив: "Є зобов'язання, які підписані українською стороною
про те, що тарифи на газ будуть 100% відповідати вартості. Іншого шляху
просто немає".
Уряд, зокрема міністр соціальної політики України А. Рева, працюють
над пошуком рішення, що дозволить мінімізувати негативні впливи
прийняття такого рішення для громадян, зазначив Прем'єр-міністр.
"Інша справа, як правильно побудувати умови соціальної
справедливості, щоб для тих, хто має невеликий заробіток, навіть підвищення
ціни до економічного обгрунтованої, не мало важких наслідків. От це
сьогодні дуже важливо", – зазначив Прем'єр-міністр. Він запевнив, що
Кабінет Міністрів знайде "компенсаторні речі", які могли би врегулювати це
питання.
Разом з тим глава уряду наголосив, що план взаємодії з Міжнародним
валютним фондом – це план реформ, що дозволять змінити систему у країні,
забезпечити економічне зростання, яке буде конвертоване у реальні
стандарти життя українців (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. –21.04).
***
Російська Федерація припустилася історичної стратегічної
помилки, розпочавши агресію проти України. Про це заявив Прем'єрміністр України В. Гройсман в ефірі "24 каналу" увечері середи, 20 квітня.
"Українці довели, що ми є гордими, що ми не здамо позиції, і це є
принципове питання. Я думаю, що найбільша стратегічна помилка Росії – це
було те, що вони зробили в Україні. Це історична стратегічна помилка", –
заявив В. Гройсман.
Відповідаючи на питання щодо майбутньої політики уряду відносно
Російської Федерації, Прем'єр-міністр зазначив, що Росія сама має визначити
те, як вона хоче, щоб Україна будувала з нею взаємодію.
"З будь-яким сусідом можна вибудовувати нормальні стосунки, якщо він
не агресор, якщо він не вбивця. Якщо твій сусід – вбивця, то про що може
йти мова взагалі? Якщо твій сусід захопив частину твоєї території, твоєї
держави, то, зрозуміло, що є дуже багато питань", - зазначив глава уряду.
Разом з тим Прем'єр-міністр поінформував, що розмовляв з профільним
міністром енергетики та вугільної промисловості України І. Насаликом, який
запевнив, що Україна не закуповує у Російської Федерації ні газ, ні вугілля
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(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –21.04).
***
Президент, парламент і уряд – єдина команда України, яка має
спільно брати на себе відповідальність за ситуацію у країні та спільно
приймати необхідні рішення. Про це заявив Прем'єр-міністр України
В. Гройсман в ефірі «24 каналу» увечері середи, 20 квітня.
«Я – в команді України. Спільно з Президентом, спільно з парламентом,
спільно з урядом – ми усі одна команда, яка має брати на себе
відповідальність», – заявив В. Гройсман.
Прем'єр-міністр зауважив, що необхідно зміцнити взаємодію Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів та Президента України. «Президент,
парламент, уряд – це ті три інституції, які можуть приймати спільні
рішення», – підкреслив В. Гройсман.
Глава уряду зазначив, що ставить особисто перед собою завдання
змінити систему взаємодії між гілками влади, зокрема між парламентом і
урядом. У цьому контексті він відзначив важливу роль та державницьку
позицію Голови Верховної Ради України А. Парубія у налагодженні
взаємодії інституцій. «Ми маємо спільно напрацьовувати спочатку рішення, а
потім описувати їх в законах», – заявив він.
«Я працюватиму на об'єднання усіх гілок влади задля досягнення цілей.
От це моє завдання. Я так бачу свою функцію», – наголосив В. Гройсман.
Прем'єр-міністр зауважив, що не має жодних політичних амбіцій,
натомість прагне якісно виконувати свої обов'язки. «У мене є одна амбіція – я
хочу якісно робити справу, на яку мене уповноважували. Для мене це є
важливим. Мені подобається, коли нам вдається щось зробити, вирішити
якусь складну проблему, наскільки можливо, змінити цей світ у кращий бік.
А все інше для мене не має значення», – зазначив він.
«У мене є одне зобов'язання перед українським народом – сумлінно
виконувати покладені на мене обов'язки в такий надзвичайно важкий,
абсолютно непростий час», – наголосив глава уряду (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –21.04).
***
Необхідно змінити виборчу систему в Україні та забезпечити
проведення виборів партій за відкритими списками, що забезпечить
максимальну відповідність волі громадян. Про це заявив Прем'єр-міністр
України В. Гройсман в ефірі «24 каналу» у середу, 20 квітня.
«Поки ми не змінимо закон про вибори, говорити про вибори, які будуть
повністю відповідати вибору людей, вважаю, це перебільшення», – заявив
В. Гройсман. Оптимальною системою для України мають бути вибори
політичних партій за відкритими списками, зауважив він.
Глава уряду зазначив, що триває дискусія з цього питання, є різні
погляди політичних сил. Разом з тим В. Гройсман запевнив, що буде
працювати з народними депутатами України та фракціями парламенту над
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пошуком прийнятної моделі виборчої системи. «Я буду абсолютно відвертий,
я буду докладати зусиль, щоб такий закон з'явився. Він потрібен», –
наголосив Прем'єр-міністр.
«Нам потрібно, щоб у нас не були вибори тих людей, яких формують
просто в офісі політичної партії. Це є важливим», – підкреслив Прем'єрміністр.
Крім того, глава уряду зауважив, що сприятиме збереженню системи
балансу і противаг гілок влади в Україні. «Баланс і противага влади потрібна
завжди. Має бути відповідальність [в усіх гілках влади]. Це важливо для
нашої держави», – зауважив В. Гройсман (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –21.04).
***
Кабінет Міністрів України продовжить взаємодію з Міжнародним
валютним фондом і виконання умов угоди про співпрацю, виходячи з
національних інтересів і розуміючи необхідність проведення реформ у
країні. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час
спілкування з журналістами за результатами засідання уряду в середу,
20 квітня.
«Будемо діяти професійно, для того щоби визначати оптимальні позиції
взаємодії, виходячи з національних інтересів, але розуміючи необхідність
проведення структурних реформ», – заявив В. Гройсман, відповідаючи на
запитання щодо подальшої взаємодії з Міжнародним валютним фондом.
Прем’єр-міністр зазначив, що Україна уклала з МВФ угоду, у якій
передбачено ряд завдань, що потрібно виконати. «Функція уряду та завдання
уряду – сумлінно виконати ті зобов’язання, які взяла на себе Україна.
Крапка», – заявив В. Гройсман.
Глава уряду наголосив, що план взаємодії з МВФ – це план реформ, що
потрібен насамперед Україні. «На превеликий жаль, вони [реформи] є
болючими, але вони будуть впливати на те, що Україна стане міцною
країною, в якій буде міцна економіка та адекватні соціальні стандарти», –
підкреслив В. Гройсман.
Серед непопулярних рішень, які потрібно приймати, зокрема, є питання
щодо економічної обґрунтованості ціни на газ, зауважив Прем’єр-міністр.
Він наголосив, що Кабінет Міністрів працює над тим, щоби формування
тарифу було відкритим, публічним і зрозумілим для українського
суспільства. «Там, де недоплачена ціна на газ, там мільярдні оборудки, які
абсолютно не служать українському суспільству. Там, де недооцінений
тариф на газ, будьте впевнені, що всю маржу, усю різницю, забирають по
кишеням ті, хто там навколо цих тем крутиться», – зазначив В. Гройсман,
зауваживши, що уряд займається вирішенням цього питання (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.04).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у середу, 20 квітня, провів
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нараду щодо фінансового забезпечення реконструкції, ремонту та
утримання автомобільних доріг у 2016 р.
У нараді взяли участь віце-прем’єр-міністр України В. Кістіон, віцепрем’єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального
господарства
України
Г.
Зубко,
міністр
інфраструктури України В. Омелян, заступник міністра фінансів України
Р. Качур, голова Державного агентства автомобільних доріг України
А. Батищев, перший заступник голови Є. Барах і заступник голови
М. Березовський.
Представники профільних установ зазначили, що на сьогодні 97 %
автомобільних доріг в Україні потребують капітального й поточного
ремонту, будівництво багатьох доріг у країні незавершене. До такої ситуації
призвів ряд причин, серед яких хронічне недофінансування, істотне
скорочення кадрового потенціалу, зменшення кількості впливових
підрядників, а також незадовільна система управління дорожньою галуззю.
«Стан українських доріг не витримує жодної критики. Питання їхньої
експлуатації є надзвичайно чутливим. Фактично, дорожнє господарство у
країні перебуває у критичному стані, – заявив В. Гройсман. – Головне
завдання – дуже швидко організувати роботи, щоб ми по всій території
України забезпечили поточний ремонт доріг, і почати будівництво тих доріг,
які були заплановані».
У зв’язку з цим перед Міністерством інфраструктури та Державним
агентством автомобільних доріг стоять завдання забезпечити виконання
широкомасштабних робіт на всій території України, зазначив Прем’єрміністр.
Учасники наради обговорили можливі джерела фінансового
забезпечення будівництва доріг. Знайдені кошти мають бути спрямовані на
повномасштабне будівництво доріг в Україні, яке має початися у червні,
зазначив В. Гройсман. «Наше завдання – організувати та розпланувати по
цих коштах роботу і максимально ефективно та повномасштабно розвернути
роботу з дорогобудівництва», – наголосив глава уряду, зазначивши, що
необхідно використати ресурси у двох напрямах: будівництво нових доріг і
здійснення капітального та поточного ремонтів.
У зв’язку з цим Прем’єр-міністр дав доручення Міністерству фінансів
України забезпечити фінансування поточного ремонту й будівництва доріг,
Державному агентству автомобільних доріг України – провести для цього
підготовчі роботи. Зокрема, необхідно провести тендери, організувати
підрядників, проаналізувати наявні ресурси, визначити першочергові
завдання, зазначив В. Гройсман. Також потрібно знайти оптимальний
технологічний підхід до будівництва кожної дороги, забезпечити дешеву
собівартість робіт і високу якість кожного виду ремонту, наголосив він. При
цьому має бути забезпечено контроль за якістю будівництва та ремонту
доріг.
Глава уряду зауважив, що необхідно передбачити можливості
співфінансування робіт на місцевих дорогах спільно з місцевою владою.
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Учасники наради також підняли питання утримання українських доріг
узимку.
У
цьому
контексті
Прем’єр-міністр
поставив
перед
співрозмовниками
завдання
внести
пропозиції
щодо
закупівлі
снігоприбиральної техніки й матеріалів для посипання доріг узимку
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.04).
***
20 квітня Кабінет Міністрів схвалив проект угоди між урядом
України та Європейською комісією, що діє від імені Європейського Союзу,
про фінансування «U-LEAD з Європою: Програми для України з
розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та
розвитку».
Підписати зазначену угоду уряд уповноважив віце-прем’єр-міністра
України, міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства Г. Зубка.
Нова програма, яка започатковується в рамках цієї угоди, розрахована на
чотири роки та спрямована на підтримку реформи місцевого самоврядування,
децентралізації в Україні, а також регіонального розвитку. Загальна сума
фінансування за програмою – 97 млн євро.
«Сьогодні вкрай важливо навчити лідерів громад користуватися
можливостями, які вони отримують завдяки децентралізації, визначати
пріоритети регіонального розвитку, готувати інвестиційні проекти, щоб
розвивати території та місцеву інфраструктуру, покращувати рівень життя
людей. Така масштабна допомога від ЄС дозволить нам пройти цей шлях
швидше», – зазначив Г. Зубко.
Передбачається, що політичний нагляд і координація діяльності
програми здійснюватиметься Мінрегіоном через Центральний офіс реформ, у
співпраці з ЄС, іншими міжнародними донорами, центральними та
місцевими органами влади, залученими у процес децентралізації.
За інформацією Г. Зубка, програма має два основні компоненти:
1. Зміцнення спроможності для реалізації реформ децентралізації та
регіональної політики: навчання для місцевої влади на всіх рівнях, тематичні
консультації, підтримка професійної освіти для посадових осіб виконавчих
органів влади, навчання з управління проектним циклом.
2. Центри надання адміністративних послуг і підвищення обізнаності
громадян про місцеве самоврядування: комплексні відновлювальні роботи,
надання обладнання для понад 600 ЦНАП, навчання для місцевого персоналу
ЦНАП, кампанія з підвищення обізнаності (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.04).
***
Експеримент з продовольчого забезпечення у Збройних силах України
продовжено до 31 грудня 2016 р. Про це 20 квітня під час брифінгу
повідомив глава підкомітету реформ системи логістичного забезпечення та
державних закупівель, заступник міністра оборони України генерал37

лейтенант І. Павловський.
У рамках інформування громадськості та ЗМІ про перебіг реформ у
Міністерстві оборони заступник керівника оборонного відомства розповів,
що значна кількість питань логістичного забезпечення вирішується за
напрямом діяльності групи розвитку матеріального забезпечення, де
керівником є начальник Центру розвитку та супроводження матеріального
забезпечення Збройних сил України підполковник Д. Марченко.
«На сьогодні у декількох військових частинах триває експеримент з
харчування, мета якого – розробка ефективної системи продовольчого
забезпечення. Адже харчування повинне бути більш різноманітним,
корисним, поживним та якісним, – зазначив генерал-лейтенант
І. Павловський.
Він нагадав, що згідно з розпорядженням КМУ від 14 травня 2015 р. та
відповідним наказом Міністерства оборони України експеримент з
продовольчого забезпечення було розпочато в двох визначених військових
частинах – Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана
П. Сагайдачного (м. Львів) і Західній військово-морській базі ВМС (м.
Одеса).
«Експеримент у Збройних силах України проводився з 16 вересня
2015 р. по 31 березня 2016 р. На сьогодні термін його дії продовжено
відповідним розпорядженням уряду до 31 грудня 2016 р.», – повідомив
генерал-лейтенант І. Павловський.
Він підкреслив, що забезпечення військових частин продовольством
здійснюється суб’єктом, який переміг у торгах із застосуванням Системи
електронних державних закупівель Prozorro, а харчування проводиться
штатними силами військових частин у стаціонарних умовах. «Крім того,
триває розробка проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про
внесення змін до норм харчування військовослужбовців Збройних сил
України та інших військових формувань”», – повідомив заступник міністра
оборони України генерал-лейтенант І. Павловський (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.04).

ПОЛІТИКА
Визовая группа Совета ЕС рассмотрит либерализацию визового
режима с Украиной и Грузией в один день.
Совет ЕС рассмотрит либерализацию визового режима с Украиной и
Грузией 11 мая. Об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода
Р. Йозвяк (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3672573-otmenu-vyz-dliaukrayntsev-rassmotriat-11-maia-smy).
"Либерализации визового режима для Украины и Грузии нет на
сегодняшней повестке дня Совета Европейского Союза по вопросам юстиции
и внутренних дел. Оба вопроса будут обсуждаться визовой группой Совета
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11 мая", - написал журналист (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2016. – 21.04).
***
Эскалация конфликта на Востоке Украины в последнее время
заметно усилилась, и в таких условиях нельзя говорить о проведении
выборов на Донбассе. Об этом заявили докладчики по ситуации в Украине в
ПАСЕ К. Зеленкова и М. Бек во вторник, 19 апреля, во время слушаний,
посвященных ситуации на Востоке Украины, которые прошли в рамках
ассамблеи
в
Страсбурге,
передает
DW
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3671669-hybrydnaia-anneksyiadonbassa-uzhe-proyzoshla-pase).
К. Зеленкова и М. Бек, недавно посетившие Киев, Днепропетровск и
Мариуполь, считают, что влияние России на Донбассе значительно
усилилось. «По нашей информации, в Кремле создано пять “министерств”,
которые фактически управляют так называемыми “ЛНР” и “ДНР”», – заявила
М. Бек. Она назвала нынешнее положение дел на неподконтрольных Киеву
территориях «гибридной аннексией», ставшей неизбежным последствием
гибридной войны, которую ведет против Украины Россия.
Комиссар Совета Европы по правам человека Н. Муйжниекс также
заявил, что эти территории постепенно, но неотвратимо переходят под
влияние России и все больше изолируются от остальной Украины. «Я
вынужден с грустью констатировать, что если так будет продолжаться и
дальше, то в центре Европы возникнет большая серая зона, где не
функционируют механизмы защиты прав человека», – поделился своими
наблюдениями за Донецком еврокомиссар.
Ранее в ОБСЕ сообщили, что масштабы нарушений перемирия в
Донецкой области значительно возросли – насилие достигло
беспрецедентного уровня со дня вступления в силу режима прекращения
огня в 2015 г. (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 19.04).
***
Франция рассчитывает, что украинские власти до конца первого
полугодия 2016 г. примут поправку к Конституции о специальном
статусе Донбасса. Об этом заявил глава МИД Франции Ж.-М. Эро
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3671646-paryzh-nuzhno-pryniatpopravku-o-statuse-donbassa).
«Киевские власти должны выполнять свои обязательства и выполнять
реформы, в том числе включить поправку к Конституции о специальном
статусе Донбасса и поправку об избирательном процессе на Донбассе, –
сказал дипломат на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ
С. Лавровым. – Надеемся, что удастся добиться этих результатов к концу
первого полугодия этого года».
Напомним, 28 марта Президент Украины П. Порошенко заявил, что
украинские власти готовы провести честные выборы на Донбассе и
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сотрудничать с тем выбором, который сделает украинский
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 19.04).

народ

***
Трехсторонняя контактная группа по Донбассу констатировала
прогресс в деле освобождения украинской летчицы Н. Савченко. Об этом
сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней
контактной группе, второго Президента Украины Л. Кучмы Д. Олифер на
своей странице в Facebook.
«Освобождение незаконно удерживаемых лиц стало главной темой
сегодняшней (20 апреля. – Прим. ред.) встречи в Минске. Накануне Пасхи
Украина ожидает освобождения 25 заложников, которые находятся на
неподконтрольной Украине части Донбасса. Мы с нетерпением ожидаем, что
люди наконец смогут вернуться к своим семьям», – отметила Д. Олифер.
Пресс-секретарь Л. Кучмы добавила: «Мы также можем констатировать
определенный прогресс в деле освобождения нашей летчицы Н. Савченко и
ожидаем ее возвращения в Украину».
Напомним, в украинском Минюсте заявили, что запуск обмена
Н. Савченко находится на низком старте.
Отметим, 19 апреля Президент Украины П. Порошенко заявил, что
согласовал с президентом РФ В. Путиным алгоритм освобождения
Н. Савченко. Он отметил, что вынесение приговора спецназовцам
А. Александрову и Е. Ерофееву открывает новые возможности для обмена и
пообещал отправить за украинкой президентский самолет, чтобы она быстрее
вернулась на Родину.
Позже стало известно, что глава государства провел разговор с
Н. Савченко и убедил ее прекратить голодовку (Четверта Влада
(http://4vlada.net). – 2016. – 20.04).
***
Генсек НАТО Й. Столтенберг заявил, что на России лежит особая
ответственность за выполнение минских соглашений, так как она, по
словам политика, продолжает поддерживать сепаратистов Донбасса,
передает
Reuters
(http://korrespondent.net/world/3672123-nato-rossyy-vukrayne-net-hrazhdanskoi-voiny).
Как заявил Й. Столтенберг на пресс-конференции после заседания
совета Россия – НАТО, большая часть разногласий между
Североатлантическим альянсом и Россией касается действий Москвы в
отношении Крыма и ситуации на Востоке Украины. «На встрече было
подтверждено, что у нас глубокие разногласия касательно событий в
Украине и ответственности за них. Многие союзники не согласны с
попыткой России преподнести эти события как гражданскую войну. Поэтому
здесь мы натолкнулись на разногласия», – сказал Й. Столтенберг.
20 апреля состоялось первое после российской аннексии Крыма
заседание совета Россия – НАТО. Й. Столтенберг назвал состоявшийся
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разговор открытым. Он подчеркнул, что эта встреча не является
возвращением к нормальной работе совета, но выразил надежду, что совет
сможет встретиться снова в будущем.
В свою очередь посол России в НАТО А. Грушко назвал условия для
возобновления отношений с альянсом. «Мы решительно поддерживаем
укрепление всех инструментов, которые позволят укрепить режим
прекращения огня. Речь идет о механизмах мониторинга, запрете на
проведение учений и стрельб, а также запрете на размещение близ линии
разграничения новых систем вооружений и демилитаризации», – заявил
А. Грушко.
Посол также подчеркнул, что, по мнению Москвы, Вашингтон пытается
оказывать военное давление на Россию из-за ее присутствия в балтийских
странах. «Вопрос в том, какой была задача “Дональда Кука”? Можете
представить себе эсминец, оборудованный крылатыми ракетами с
дальностью полета 2500 км, которые могут нести ядерный боезаряд, гденибудь в Нью-Йоркском или Мексиканском заливе? Это не относится к
военной деятельности, это попытка оказать военное давление на Россию», –
сказал А. Грушко.
Ранее президент России В. Путин заявил, что минские соглашения
выполняются «из рук вон плохо» по вине украинских властей. Он также
отметил, что Россия исходит из того, что серьезного военного
противостояния на Донбассе больше не будет (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 20.04).
***
Прошла встреча Главнокомандующего украинской армии и главы
мониторинговой миссии ОБСЕ.
Начальник Генерального штаба, Главнокомандующий Вооруженных сил
Украины генерал армии Украины В. Муженко и заместитель председателя
специальной мониторинговой миссии ОБСЕ А. Хуг обсудили ситуацию,
которая сложилась в районе проведения антитеррористической операции на
территории Луганской и Донецкой областей, сообщает пресс-служба
Генерального
штаба
Вооруженных
сил
Украины
(http://korrespondent.net/ukraine/3671718-muzhenko-y-khuh-obsudyly-sytuatsyuina-donbasse).
В частности, стороны обсудили механизмы реализации гарантий
безопасной работы представителей миссии и необходимость реализации
мандата миссии в полном объеме. «У нас общая задача – прекращение огня,
снижения угрозы жизни и здоровью наших военнослужащих и мирных
жителей Донбасса», – сказал В. Муженко.
В свою очередь А. Хуг подчеркнул, что деятельность мониторинговой
миссии
направлена
на
реализацию
минских
договоренностей
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 20.04).
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***
Глава самопровозглашенной «ЛНР» И. Плотницкий издал «указ»,
согласно которому проведение местных выборов на территории
переносится на 24 июля (http://korrespondent.net/ukraine/3671684-hlava-lnrperenosyt-mestnye-vybory-na-24-yuilia).
«Перенести день проведения первых выборов местных глав и
территорий, на которых они проводятся, определенный указом главы
Луганской народной республики от 18 сентября 2015 г. ...с 24 апреля 2016 г.
на 24 июля 2016 г.», – говорится в сообщении на сайте «руководителя»
«ЛНР». Указ о переносе выборов подписан И. Плотницким 18 апреля 2016 г.
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 19.04).
***
«ДНР» передала еще 20 заключенных Украине. Также сообщается, что
с июля 2015 г. Украине было передано 87 заключенных.
Самопровозглашенная «ДНР» 20 апреля 2016 г. в районе Докучаевска
провела передачу Украине 20 осужденных, которые ранее отбывали
наказание в учреждениях на подконтрольной террористам территории. Об
этом передает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам
граждан В. Лутковской (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2016. –
20.04).
***
В Крыму прокомментировали уголовное производство ГПУ.
«Прокурор» Крыма Н. Поклонская назвала смешным начало
Генеральной прокуратурой Украины уголовного производства по факту
запрета деятельности меджлиса крымскотатарского народа. Об этом она
заявила в комментарии ТАСС (http://korrespondent.net/ukraine/3671603poklonskaia-o-dele-po-medzhlysu-vyzyvaet-smekh).
Она объяснила свою позицию тем, что начало уголовного производства
означает лишь внесение материалов в реестр, «но в уголовном кодексе
Украины нет статьи, по которой можно было бы возбудить дело по факту
запрета меджлиса». «Это говорит лишь о том, что материалы... вошли в
единый реестр досудебного расследования. Но это не говорит о том, что это
уголовное преступление...» – заявила «прокурор».
Как сообщалось, накануне Минюст РФ признал меджлис
крымскотатарского
народа
экстремистской
организацией
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 19.04).
***
Г. Корбан не сможет баллотироваться в Верховную Раду.
Бывший заместитель председателя губернатора Днепропетровской
области и экс-лидер партии «УКРОП» Г. Корбан не сможет баллотироваться
на довыборах в Верховную Раду по мажоритарному округу Днепропетровска
из-за условного срока заключения, рассказала ВВС Украина адвокат
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Г. Корбана О. Томчук (http://korrespondent.net/ukraine/3671709-korban-nesmozhet-ballotyrovatsia-v-radu).
«Действительно, есть соглашение сторон по эпизоду с С. Рудыком, и по
нему он уже получил приговор суда – полтора года лишения свободы
условно», – рассказала О. Томчук. Однако она отметила, что все остальные
обвинения против ее подзащитного до сих пор актуальны. «Говорить, что
уже все решилось и он на свободе – нельзя. Г. Корбан до сих пор находится в
статусе подозреваемого, все дело еще не закрыто», – отметила О. Томчук.
По другим эпизодам, один из которых касается «создания
бандформирования» и предусматривает 12 лет лишения свободы, следствие
продолжается (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 20.04).
***
«Азов» начал патрулирование админграницы с Крымом.
Для обеспечения безопасности населения в Херсонской области полк
Национальной гвардии Украины «Азов» выставил круглосуточные
бессрочные патрули. Об этом сообщил представитель полка «Азов», передает
«Крым.
Реалии»
(http://korrespondent.net/ukraine/3672126-azov-nachalpatrulyrovanye-admynhranytsy-s-krymom).
По словам бойца, патрулирование проводится в Геническом районе, а
также вдоль административной границы с Крымом. «После теракта в
Новоалексеевке полк “Азов” начал круглосуточное патрулирование.
Патрулируем железнодорожный вокзал, центр города, вблизи школ, в местах
больших скоплений людей», – сказал он. При себе бойцы имеют
удостоверения Национальной гвардии Украины и оружие, они
уполномочены проверять у людей документы и осматривать подозрительные
машины.
В полиции Геническа подтвердили, что патрулирование осуществляется
на
официальных
основаниях
и
согласовано
с
местными
правоохранительными структурами.
Как сообщалось, взрыв автомобиля, произошедший в пос.
Новоалексеевка Херсонской области, полиция квалифицировала как теракт
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 20.04).
***
Политолог прогнозирует осенние рокировки в Кабмине: В. Гройсману
придется несладко.
Досрочные выборы в Верховную Раду Украины в этом году
маловероятны, однако уже через полгода возможны замены в Кабинете
Министров. Такое мнение высказал глава правления Центра прикладных
политических исследований «Пента» В. Фесенко на пресс-конференции в
информационном агентстве «ГолосUA».
«До конца года вероятность досрочных парламентских выборов
минимальна. Я, скорее, думаю, что проблемы могут начаться в сентябре –
октябре, но тогда, в худшем для В. Гройсмана случае, выборы произойдут
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уже весной следующего года», – подчеркнул эксперт.
Как пояснил при этом политолог, для проведения досрочных выборов
нынешней осенью необходимо, чтобы политический кризис уже начался. В
то же время, как отметил В. Фесенко, проблемы, которые придется решать
новому правительству нынешней осенью, будут вынуждать нового Премьера
проводить рокировки на отдельных должностях в Кабмине.
Также политолог отметил, что 100 дней нового правительства придется
на июль, поэтому вряд ли в «мертвый политический сезон» его деятельности
будет дана адекватная оценка, а вот с началом осени критика польется пополной (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2016. – 20.04).

ЕКОНОМІКА
В ближайшие три года в Украине должна произойти полная
валютная либерализация. Об этом заявил заместитель главы Нацбанка
В. Рашкован, сообщает FinClub.
«Украина уже взяла на себя обязательства в рамках Соглашения с ЕС.
До 2019 г. мы должны применить Директиву ЕС 88/361, которая говорит о
свободном движении капитала. Вопрос только в том: сделать это сразу или
постепенно, – сообщил В. Рашкован. – Мы хотим, чтобы валютное
регулирование применялось в части только отмывания денег, незаконного
вывода денег за рубеж и в вопросах денег террористов».
Для такой реформы предусмотрено проведение четырех этапов
валютной либерализации: упрощение операционной деятельности
(либерализация текущего счета, отмена ограничений на переводы и
внутренние операции), либерализация притока иностранного капитала
(свободный приток инвестиций, отмена ограничений на вывод инвестиций и
дивидендов), упрощение вывода украинского капитала (упрощение
трансграничных долговых операций, упрощение инвестирования в ЕС и
ОЭСР) и переход к европейскому регулированию (приведение регулирования
финансового сектора в соответствии со стандартами ЕС).
Валютные ограничения 2014–2015 гг. отменят в ходе первого и второго
этапа. Первый этап уже начат, дедлайны по проведению остальных пока
неизвестны. Вопросы свободного инвестирования валюты граждан за рубеж
будут решаться в последнюю очередь.
В начале марта 2016 г. НБУ позволил валютным вкладчикам снимать
эквивалент 50 тыс. грн в сутки, а не 20 тыс. На прошлой неделе регулятор
разрешил украинцам зачислять на текущий счет валюту от родственников
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 20.04).
***
Национальный банк Украины потребовал от украинских банков
тщательнее проводить финансовый мониторинг тех случаев, когда
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физлицо обналичивает деньги, поступившие от компании. Об этом
информирует еizvestia.com (http://news.eizvestia.com/news-finance/full/584borba-s-otmyvaniem-nacbank-obyazal-banki-blokirovat-kartochki).
Для физлиц это означает, что при подозрительных операциях
(к примеру, когда пользователь систематически обналичивает крупные
денежные поступления от юрлица) такие операции могут блокироваться до
выяснения деталей платежа. В НБУ опасаются, что подобные схемы часто
служат прикрытием для отмывания денег или финансирования преступной
деятельности, поэтому призывают банки мониторить подобные операции.
Такие предписания содержатся в телеграмме НБУ «О финансовых операциях
по получению наличности» № 25-0004/31760 от 13 апреля текущего года.
Документ имеется в распоряжении AIN.
Под систематическим снятием наличных имеется в виду ситуация, когда
средства, которые поступают на счета физлиц или субъектов хозяйственной
деятельности от значительного количества контрагентов ежедневно или по
нескольку раз в день, в тот же самый или на следующий день
обналичиваются через кассы банка или банкоматы, поясняет начальник
управления комплаенса в сфере борьбы с отмыванием доходов UniCredit
Bank Л. Бурын.
«Особое внимание обращается на случаи, если такие операции
совершаются временно безработными или клиентами, принадлежащими к
социально незащищенным слоям населения», – отмечает эксперт.
В подозрительных случаях банк должен сначала остановить движение по
счету: не дать человеку, получившему крупную сумму денег, ни перевести ее
дальше, ни снять в банкомате либо через кассу, как поясняет директор
департамента казначейства Евробанка В. Невмержицкий в комментарии
UBR. Затем банк должен связаться с владельцем счета и запросить у него
детальную информацию о цели такой проводки. «Если человек сообщит, что
компания предоставила ему материальную помощь для лечения, то от него
потребуется предоставить направление медучреждения и счет за услуги.
Только если банк получит все эти документы, то он сможет “отпустить” счет:
позволит перевести деньги по назначению или снять их наличными», –
говорит эксперт.
Регулятор отмечает, что с конца 2015 г. и по сегодняшний день растет
объем снятых с карточек средств. Только за последний квартал прошлого
года общий объем наличности, снятой с карточек, составил более
250 млрд грн, что на 17 % выше показателя аналогичного периода прошлого
года. НБУ обратил внимание на эти тенденции и проверил финансовые
операции в некоторых банках.
Среди примеров, которые выглядят подозрительными, – поступление на
счет физлица платежа с назначением «возвратная финасовая помощь» по
договору займа между физическим и юридическим лицом. Как отмечает
НБУ, 99 % таких переводов обналичиваются сразу же или в ближайшие
банковские дни после получения платежа. Большинство карт, на которые
поступали подозрительные перечисления, принадлежали малообеспеченным
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людям – студентам, пенсионерам, временно безработным и т. д.
Среди признаков, которые могут указывать на рисковость операции:
компания, которая переводит средства, зарегистрирована около года, в ней
одно лицо является одновременно основателем и руководителем (или
бухгалтером), перед открытием счета в банке в компании сменились
собственники, средства, которые компания переводит физлицу,
обналичиваются в тот же день или на следующий день (Экономические
известия (http://news.eizvestia.com). – 2016. – 19.04).
***
Доходи місцевих бюджетів за зиму зросли на 49 %.
За січень – лютий 2016 р. доходи загального фонду місцевих бюджетів
зросли на 49 %. Про це повідомив заступник глави АП Д. Шимків за
підсумками засідання Нацради з реформ, передає УНН з посиланням на пресслужбу АПУ. За словами Д. Шимківа, пріоритетною на сьогодні залишається
децентралізація. «Нині триває процес добровільного об’єднання громад ще у
10 новоутворених громадах. Громади обирають старост. Станом на кінець
березня обрано близько 50 старост», – повідомив заступник глави АП.
Також він додав, що згідно з Держбюджетом, 159 громад отримали
прямі бюджетні рахунки. За січень – лютий 2016 р. доходи загального фонду
місцевих бюджетів зросли на 49 % (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 19.04).
***
Українські підприємці об’єдналися в незалежну Спілку українських
підприємців.
Спілка українських підприємців (СУП) – це перше об’єднання
українських підприємців, яке створено поза межами політичних, галузевих і
територіальних інтересів з метою формування сприятливого бізнессередовища, захисту інтересів та популяризації інновацій серед
представників малого, середнього і великого бізнесу України.
«Саме малий та середній бізнес має потенціал стати найпотужнішим
двигуном для розвитку економіки України, таким, яким він є у всіх
розвинутих країнах. СУП об’єднує, представляє та захищає інтереси
незалежних українських підприємців, незважаючи на масштаб, галузь та
географію їхньої діяльності. Спілка діє поза політикою та не відстоює
інтереси олігархів», – ідеться в повідомленні.
СУП прагне об’єднати понад 100 тис. українських підприємців до
2020 р. За підсумками діяльності у 2015 р. 18 компаній, які представлені
членами Ради директорів СУП, сплатили до державного бюджету України
понад 2,2 млрд грн податків, створили понад 90 тис. робочих місць і
експортували українських товарів та послуг на суму понад 15 млрд грн у
200 країн світу.
«Для засновників СУП, які створили і розвивають бізнес в Україні,
важливо зробити особистий внесок в успішне майбутнє цієї країни. Ми
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об’єдналися зі спільною метою – захищати інтереси малого, середнього і
великого вітчизняного бізнесу, формувати сприятливий бізнес-клімат,
сприяти зростанню українського експорту в світі. Разом ми зможемо вести
діалог із владою і спрямовувати енергію підприємців на розвиток економіки
України», – наголосив перший президент СУП, співзасновник і співвласник
компанії «Нова пошта» В. Климов (Agravery (http://agravery.com). – 2016. –
19.04).
***
Сільгосппідприємства збільшили реалізацію худоби.
За І квартал поточного року реалізація м’яса худоби та птиці в живій вазі
збільшилася на 6,4 тис. т. Це +0,8 % до показників січня – березня 2015 р.
Про це повідомляє Асоціація свинарів України.
Загальні обсяги становили 793,6 тис. т, без урахування АР Крим і
Севастополя.
При цьому реалізація м’яса в індивідуальних господарствах скоротилася
на 2,4 % (7,5 тис. т) – до 300,4 тис. т. Сільськогосподарські підприємства
збільшили продаж цієї продукції на 2,9 % (13,9 тис. т) – до 493,2 тис. т
(Agravery (http://agravery.com). – 2016. – 20.04).
***
Українські ягоди підкорюють європейські ринки. Про це на пресконференції про потенціал експорту органічних ягід у ЄС повідомила
керівник «АПК-інформ» Т. Гетьман, пише Fixygen.ua
За її даними, обсяг зовнішніх поставок ягід з України в 2015 р. зріс на
66 % – до 27 тис. т, порівняно з попереднім роком (16 тис. т). При цьому
практично всі поставки здійснювалися у ЄС. Лідером по зростанню експорту
стала малина, показавши зростання в 90 %, на другому і третьому місцях –
суниця й лохина зі збільшенням на 65 і 64 % відповідно.
«Внутрішній ринок ягід в Україні росте на 2–3 % щорічно. Сьогодні його
обсяг оцінюється в 200 млн дол., а в натуральному вираженні – 190 тис. т», –
сказала Т. Гетьман.
За словами засновника кооперативу «Київський» Д. Зубахи,
перспективними для українських фермерів є поставки органічних ягід у ЄС.
Рентабельність такого бізнесу він оцінює у 200 % річних. Також він уточнив,
що нині у Європі спостерігається нестача площ для вирощування органічної
ягоди. Водночас споживання зростає. Це приводить до підвищеного попиту
на українську продукцію. Українські експортери органічних ягід також
виграють за рахунок низької оплати праці й недорогих вітчизняних добрив,
які хоч і зросли в ціні, але не досягли рівня девальвації (Agravery
(http://agravery.com). – 2016. – 20.04).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Україна підтвердила участь у програмах МВФ.
Україна продовжуватиме участь у програмах МВФ. Про це повідомила
голова Національного банку України В. Гонтарева, передає УНН з
посиланням на прес-службу НБУ.
«Реформи, які передбачені в програмі МВФ, є для нас першочерговими.
На зустрічі ми підтвердили, що Україна знаходиться у програмі і новий уряд
сприятиме продовженню співробітництва з МВФ», – повідомила
В. Гонтарева за підсумками зустрічі з директором-розпорядником МВФ
К. Лагард.
Як повідомляв УНН, К. Лагард заявила, що місія Міжнародного
валютного фонду відвідає Україну найближчим часом (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 19.04).
***
НБУ погодив з МВФ пом’якшення валютних обмежень.
Національний банк України розробляє нове валютне законодавство. Про
це заявив заступник голови НБУ В. Рашкован, передає Громадське ТБ.
«НБУ повинен погоджувати великі кроки на валютному ринку з МВФ. У
нас є план, узгоджений з програмою МВФ, але є нестабільність, на яку ми не
в змозі впливати. Україна взяла на себе зобов’язання імплементувати
європейські стандарти і створити умови для вільного руху капіталу до
2019 р.», – сказав В. Рашкован.
За його словами, відповідно до закону про Нацбанк, у регулятора є три
основні завдання – макроекономічна стабільність, фінансова стабільність і
сприяння економічному зростанню.
«Є 19 ініціатив, які вже протягом найближчих тижнів будуть зроблені
для вільного руху коштів. Дайте фахівцям з НБУ піти продуманим шляхом,
щоб не було шторму на валютному ринку», – зазначив заступник голови НБУ
(Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2016. – 19.04).
***
Украина рассчитывает завершить переговоры по пересмотру
меморандума с МВФ и получить транш на 1,7 млрд дол. до конца июня.
Об этом сообщил первый вице-премьер, министр экономического развития и
торговли
С.
Кубив
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3671226-vkabmyne-nazvaly-sroky-poluchenyia-transha-mvf).
«Я занимался возобновлением (сотрудничества) по первому траншу, и
сегодня этим занимаюсь. Мы должны провести инвентаризацию (того, что
уже сделано) – мы это уже сделали, мы должны направить законопроекты в
Верховную Раду. Мы быстро перенаправили, мы должны пройти первое или
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второе чтение, или закон в целом – это третья позиция, и после этого все
изложить на бумаге финансового плана. И от этих позиций будет зависеть
(решение МВФ)», – сказал С. Кубив. Он добавил, что Кабмин рассчитывает
завершить все эти процессы до 1 мая, чтобы уже в мае согласовывать
условия получения транша с миссией МВФ.
«Мы хотим получить (транш) как можно скорее. Планируем его
получить, вот как миссия приедет, планируем в мае это сделать – сделать все
и рассмотреть в этом квартале – мы говорим либо в мае, либо об июне», –
сказал С. Кубив (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
19.04).
***
Украина берет новый кредит.
В помощь экономике Украины, а также для пополнения ее валютных
резервов Национальный банк Швейцарии решил выделить кредит в размере
200
млн
дол.,
информирует
еizvestia.com
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/168-ukraina-beret-novyj-kredit).
Такой новостью поделились сотрудники пресс-службы Национального
банка Украины.
Во время подписания двустороннего соглашения между национальными
банками Швейцарии и Украины было сказано, что швейцарская сторона
обязуется в большем объеме финансировать и всячески помогать украинской
стороне. «В присутствии Президента Украины П. Порошенко и президента
Швейцарии Й. Шнайдер-Аммана была подписана финальная версия
документа, подтверждающего планы Швейцарии относительно Украины», –
сказали в пресс-службе НБУ.
Основная цель выделения кредита – решение ряда проблем украинской
финансовой системы. Вливанием более значительных средств в экономику
Украины займется Международный валютный фонд.
В пресс-службе НБУ отмечают, что такую крупную сумму, как
200 млн дол., МВФ перечислит для стабилизации экономики Украины
несколькими траншами уже в ближайшее время.
Широкий жест со стороны Швейцарии руководитель НБУ В. Гонтарева
прокомментировала
так:
«Международное
сообщество
всячески
поддерживает проведение реформ в Украине» (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com). – 2016. – 19.04).
***
Украинские предприниматели все чаще избавляются от бизнеса.
Кризис все чаще вынуждает украинских предпринимателей расставаться
с собственным бизнесом: предложения о продаже дела «под ключ»
заполонили сайты объявлений. Об этом пишет газета «Сегодня».
Сайты бесплатных объявлений пестрят сообщениями о продаже самых
разных бизнесов. Как рассказали изданию экономисты, причин для продажи
мелкого и среднего бизнеса несколько: политический и экономический
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кризис, нестабильность банковской системы, непредсказуемый курс и
налоговое законодательство. Подобную статистику никто не ведет, но, по
оценкам экспертов, предложений о продаже дела, по сравнению с прошлым
годом, стало больше на 10–15 %.
«Все больше украинцев продают или стремятся поменять свое дело.
Одна из основных причин – налоговые проблемы: раньше мелкий бизнес
зачастую выживал за счет уклонения от уплаты налогов. А сейчас такую
возможность закрыли, но налоговую систему лучше не сделали», – поясняет
старший экономист «CASE Украина» В. Дубровский. По словам экспертов,
изменить ситуацию могут налоговая реформа и возобновление кредитования
мелкого и среднего бизнеса в полных объемах и на выгодных условиях
(Минпром (http://minprom.ua). – 2016. – 19.04).
***
Продажи продуктов питания в натуральном выражении в 2015 г.
упали на 12,2 %, при этом в деньгах продажи увеличились на 20,1 % в
денежном выражении по сравнению с предыдущим годом. Это результаты
розничного аудита (RMS) Nielsen. Причина – резкий рост цен, особенно на
импорт
(http://delo.ua/business/naskolko-upali-prodazhi-produktov-pitanija-zagod-315715).
Основной фактор, который обусловил увеличение продаж в денежном
выражении, – это рост цен на продукты питания и напитки. Такие большие
категории, как шоколадные изделия, потеряли более 30 % продаж в
абсолютном значении, корм для животных, развесные шоколадные изделия и
чай – более 20 %.
В среднем в 2015 г. удорожание продуктов питания и напитков
составило 26 % по сравнению с 2014 гм. Однако есть ряд продуктов, которые
подорожали более чем на 50 %. Это жевательные резинки, корм для
животных, упакованный шоколад.
«В условиях растущих цен на продукты питания и напитки потребитель
платит больше за меньший объем покупок. Цены на продукты питания
являются одним из главных тревог потребителя в Украине, наряду с
вопросами войны, экономики и коммунальных счетов. За счет удорожания
продуктов рынок продуктов и напитков вырос в денежном выражении,
однако удорожание замедлилось во второй половине года», – комментирует
А. Ильчук, руководитель группы по работе с производителями
продовольственного рынка Nielsen в Украине.
Анализ молочных категорий показал, что, начиная с 2011 г.,
производители ключевых категорий с высоким уровнем конкуренции начали
выводить на рынок продукты с незначительно уменьшенным объемом пачки,
сохраняя при этом первоначальную цену. Как результат, сегодня на фоне
удорожания за бутылку молока мы все еще платим приемлемую цену, даже
несмотря на то, что в бутылке молока или кефира уже зачастую не 1 л, а
905 мл или 890 мл. С другой стороны, от товаров, цена на которые
увеличилась больше чем на 40 %, как, например, молочные пудинги и
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десерты, украинцы массово отказывались. Еще одной тенденцией 2015 г.
стало расширение ассортимента в растущих категориях ряженки, кефиров и
творогов с низким процентом жирности (0–5 %) (DELO.UA (http://delo.ua). –
2016. – 20.04).
***
Госфинмониторинг
выявил
в
обанкротившихся
банках
мошеннических операций на 33,2 млрд грн. Об этом заявил директор
департамена финансовых расследований Госфинмониторинга В. Хилюк,
сообщает FinClub.
«Мы расследовали деятельность 16 неплатежеспособных банков и
выявили операций по получению доходов преступным путем на
33,2 млрд грн, в том числе при помощи ОВГЗ – на 2,5 млрд грн», – сообщил
В. Хилюк.
На сегодняшний день проводится расследование в отношении этих
операций, но не известно, передали ли эту информацию в суды.
Госфинмониторинг за девять лет передал 40 дел относительно
легализации
неплатежеспособными
банками
«грязных
денег»
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 20.04).
***
НБУ обнаружил нарушения в банке «Хрещатик».
Национальный банк предоставил правоохранительным органам данные о
нарушениях в банке «Хрещатик». Об этом сообщается на сайте регулятора.
Нацбанк отметил, что проблемы у банка активизировались после того,
как в конце марта – начале апреля юрлица перечислили деньги на свои счета
в другие банки на 840 млн грн.
4 апреля 2016 г. установлены факты осуществления банком в выходные
дни операций по «дроблению» денег юрлицами с последующим
перечислением на текущие счета физлиц на сумму 23 млн грн.
Отдельными клиентами банка «Хрещатик» 4 апреля осуществлено
погашение кредитной задолженности частных предприятий, связанных с
акционерами банка, на сумму более 600 млн грн.
Источниками погашения кредитов заемщиков были перечисления со
счетов юридических и физических лиц, предоставление возвратной
финансовой помощи. В результате проведенных операций банк вывел из-под
залога ликвидное имущество – ценные бумаги, ипотеку, целостные
имущественные комплексы и земельные участки.
«Учитывая то, что указанные выше сведения могут свидетельствовать об
организованной
преступной
деятельности,
направляем
указанную
информацию для рассмотрения и соответствующего реагирования. О
результатах
рассмотрения
полученной
информации
просим
проинформировать Национальный банк», – говорится в письме.
По мнению регулятора, именно такие действия связанных лиц привели к
ухудшению финансового состояния банка, показали нежелание отдельных
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акционеров спасать банк «Хрещатик» и имеют влияние на выполнение
банком своих обязательств перед другими кредиторами (юридическими
и/или физическими лицами, в том числе имеющих депозиты свыше
200 тыс. грн).
5 апреля НБУ признал неплатежеспособным банк «Хрещатик», Фонд
гарантирования вкладов ввел в финучреждение временную администрацию
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 20.04).
***
Збиток банку К. Жеваго становив 21 млрд грн.
Банк «Фінанси і кредит», що буде ліквідовано, закінчив 2015 р. зі
збитком 21,05 млрд грн, тоді як за 2014 р. його збиток становив
215,67 млн грн. Про це повідомляється в системі розкриття інформації
Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку.
Згідно з даними, у І кварталі 2015 р. збиток банку становив
715,777 млн грн, у ІІ – 1,086 млрд грн, у ІІІ – 7,278 млрд грн, а в IV –
11,974 млрд грн.
Активи банку за 2015 р. скоротилися на 50,3 % – до 16,989 млрд грн,
кредитний портфель – на 55,2 %, до 13,393 млрд грн.
Капітал фінустанови, що мав на початок 2015 р. від’ємне значення –
2,649 млрд грн, до кінця року досяг –16,078 млрд грн.
Обсяг залучених банком коштів клієнтів у 2015 р. зменшився на 48,1 % –
до 11,441 млрд грн.
Як відомо, 17 вересня Нацбанк відніс ПАТ «Банк “Фінанси і кредит”» до
категорії неплатоспроможних.
Акціонерами фінустанови є ТОВ «Асканія» (45,92 %), ЗАТ F & C Realty
(41,58 %), ТОВ «Індастріал констракшн» (6,78 %).
Основним бенефіціаром «Фінанси і кредит» є позафракційний депутат
Верховної Ради К. Жеваго (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2016. –
19.04).
***
Виробництво яєць в Україні скоротилося майже на 19 %.
В Україні в січні – березні 2016 р. виробництво яєць скоротилося на
18,5 % – до 3,399 млн шт. порівняно з аналогічним періодом минулого року.
За інформацією Держстату, найбільша кількість яєць у січні – березні
було вироблено в Київській області – 647,9 тис. шт. (на 5,2 % менше, ніж у
минулому році) і в Хмельницькій області – 278,5 тис. шт. (на 36,1 % менше
аналогічного періоду минулого року).
При цьому найменше було вироблено яєць у Луганській області –
15,7 тис. шт. (на 22,7 % менше минулого року) і у Волинській області –
31,3 тис. шт. (на 0,1 % менше, ніж у минулому році).
Відзначається, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої
території АРК і Севастополя та частини зони проведення АТО (Finance.ua
(http://news.finance.ua). – 2016. – 19.04).
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***
В І квартале 2016 г. доход Украины от экспорта молочной продукции
составил 24,5 млн дол., что на 50 % меньше аналогичных показателей
предыдущего года (http://news.eizvestia.com/news-markets/full/212-pochemuukraina-na-50-sokratila-prodazhi-molochki-za-granicu). Об этом сообщает
ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ), информирует
еizvestia.com.
«Это связано как с падением цен на мировом рынке, так и со снижением
объемов экспорта», – отметили в УКАБ.
Наиболее существенно сократились поступления от поставок за рубеж
сгущенных сливок и молока, в том числе сухого молока. Объем реализации
этой продукции за рубеж составил 9,4 тыс. т, что на 25 % меньше
аналогичных показателей 2015 г.
Экспорт молочной сыворотки сократился до 4 тыс. т, а сыров – до
1,35 тыс. т.
Импорт молочной продукции в І квартале в денежном выражении
составил 9,7 млн дол., что на 5,4 % выше прошлогодних показателей.
Cущественно возрос импорт масла – более чем в пять раз, до 0,5 тыс. т.
Почти в два раза повысились объемы импорта молока и сливок сгущенных и
несгущенных. Импорт кисломолочной продукции и молочной продукции в
І квартале этого года снизился на 37 %, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Как сообщалось, дефицит внешней торговли товарами в Украине за
январь – февраль 2016 г. составил 731 млн дол., что в 2,9 раза больше
дефицита по итогам аналогичного периода предыдущего года.
Экспорт товаров из Украины в январе – феврале 2016 г. к янтарю –
февралю 2015 г. снизился на 21,3 % – до 4,722 млрд дол., импорт – на 12,8 %,
до 5,453 млрд дол. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил
0,87 (в январе – феврале 2015 г. – 0,96) (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com). – 2016. – 19.04).
***
Падіння експорту до Росії завдало Україні збитків на 98 млрд дол.
Мінекономрозвитку 19 квітня видало доповідь Trade Policy Review за
2015 р., у якій дало характеристику України з точки зору експорту та
імпорту, повідомляє УНН з посиланням на сайт Міністерства економічного
розвитку.
За словами фахівців міністерства, економіка України в першу чергу
характеризується високою експортною залежністю (у 2014 р. експорт товарів
і послуг становив 48,6 % від ВВП), що, у свою чергу, призводить до
зростання залежності економіки від зовнішніх торговельних і економічних
умов та факторів.
Обсяги торгівлі з Російською Федерацією, яка раніше розглядалася як
найбільший торговельний партнер, поступово знижується, починаючи з
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2012 р. (з приблизно 24,3 % у 2012 р. до 12,7 % у 2015 р.), в основному через
постійне введення незаконних і дискримінаційних торговельних обмежень з
боку обох країн. У цілому вони завдали збитків на суму близько 98 млрд дол.
США.
Зниження обсягів поставок металів і виробів з них, а також мінеральних
ресурсів викликало зниження експорту в країни ЄС.
Проте, незважаючи на це, частка експорту в ЄС, як і раніше,
збільшилася: з 22,3 % у 2012 р. до 34,1 % у 2015 р.
Як повідомляв УНН, експорт українських товарів до країн Кавказу та
Середньої Азії скоротився на 50 % (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 19.04).
***
Через Росію Україна втратила 49 % експорту до Казахстану.
Експорт України в Казахстан через введені Росією з початку 2016 р.
обмеження впав у І кварталі порівняно з аналогічним періодом 2015 р. на 49
%, а в інші країни цього регіону (Туркменістан, Узбекистан, Азербайджан,
Грузія, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан) – на 48 %. Про це йдеться в
заяві України на Раді торгівлі товарами Світової торговельної організації,
повідомляє «Зерно онлайн».
«Український експорт швидкопсувних сільськогосподарських товарів в
нових умовах транзиту, які застосувала РФ, може бути зведений до нуля. В
цих умовах транзиту швидкопсувних товарів існують величезні транспортні
ризики», – констатує українська сторона.
Згідно з оприлюдненим Мінекономрозвитку текстом заяви, ці непрозорі
й обтяжливі обмеження РФ мають негативний вплив і на інших членів.
Зокрема, українська сторона фіксувала на російському кордоні випадки
відмови в транзиті через РФ товарів з країн-членів ЄС (Румунії, Словаччини,
Польщі, Італії та Угорщини), а також товарам з Туреччини і Молдови, а деякі
товари були перенаправлені для транзиту через територію Білорусі.
«Такі обмеження, які не вказані ні в одному документі, не мають
практичного стосунку до заявленої малозрозумілої проблеми (національної
безпеки) і служать тільки для того, щоб мати негативний вплив на економіку
України в цілому і її експортний потенціал зокрема», – підкреслюється в
заяві України на Раді торгівлі товарами Світової торговельної організації
(Agravery (http://agravery.com). – 2016. – 19.04).
***
Экономические ожидания в Германии улучшаются второй месяц
подряд.
Экономические ожидания в Германии улучшаются второй месяц подряд.
В апреле индекс ожиданий инвесторов и аналитиков, одни из главных
показателей экономических ожиданий в Германии, возрос до максимума за
этот год. Об этом сообщает Bloomberg.
Индекс возрос до 11,2 в апреле с 4,3 в марте.
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Один из авторов исследования заявил, что главной причиной роста стали
позитивные экономические новости с Китая.
Индекс ожиданий еврозоны возрос до 21,5 п. в апреле с 10,6 п. в марте.
Индекс текущих условий в Германии упал до 47,7 п. с 50,7 месяцем ранее.
Последние данные из Китая показывают, что экономика
стабилизировалась в І квартале. Главный двигатель роста – новые кредиты,
которые помогли восстановиться сектору недвижимости. ВВП возрос на
6,7 % в І квартале, по сравнению с прошлым годом (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2016. – 19.04).
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