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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Виступ Президента України П. Порошенка
на вечорі-реквіємі пам’яті жертв геноциду
кримськотатарського народу
Сьогодні, в день нашої глибокої солідарності, я – кримський татарин. Як
був кримським татарином мій тезко, етнічний українець, генерал Петро
Григоренко. У 1968 р., коли вже закінчилася хрущовська «відлига» і саме
почалися брежнєвські «заморозки», він не побоявся виступити на захист
кримських татар і назвав речі своїми іменами: «Те, що з вами зробили в 1944 р.,
має цілком певну назву. Це чистісінької води геноцид – один із найтяжчих
злочинів проти людства»…
Минулого року парламент України, хоча із очевидним – на цілі
десятиліття – запізненням, прийняв постанову «Про визнання геноциду
кримськотатарського народу». Днем пам’яті жертв цього геноциду встановлено
18 травня.
Зрозуміло, що Кремль інформацію про факти кривавого переселення
цілих етносів тримав за сімома печатками. Особисто я про трагедію кримських
татар дізнався, вже будучи студентом Київського державного університету імені
Шевченка, влітку 1987 р. Тоді всі західні радіостанції – і «Голос Америки», і
«Свобода», і Бі-Бі-Сі розповідали, як на Красній площі в Москві сотні
кримських татар вимагали повернення додому, в Крим. Замовчати вже не
вдалося, а тих сміливців-відчайдухів навіть прийняв Громико, друга за статусом
особа в тій державі. Тоді їх ще депортували в місце заслання, до Узбекистану.
Але крига скресла, і та акція, як на мене, стала точкою, з якої почалося
повернення. Саме в ті дні вашими зусиллями імперія дала одну з перших
тріщин, а її розпад відкрив вам шлях до отчого дому.
Кров застигає у жилах, коли читаєш документальні свідчення про те, які
випробування випали на долю депортованих. Щоб не травити душу, не
роз'ятрювати старі рани – особливо, коли пекучого болю завдають вже нові
страждання, – наведу лише слова трудармійця табору «Волгобуд» Ебульсувута
Муедінова, які він сказав після отримання листа про смерть чотирьох родичів
від голоду в місцях спецпоселень: «Краще б радянський уряд розстріляв нас
усіх, як це робили нацисти з євреями – щоб ми не мучилися»…
Так звана дружба народів по-московськи для людей, депортованих з
рідного краю, вартувала сотні тисяч життів: і закатованих нелюдськими
умовами чоловіків та жінок, і ніколи ненароджених дітей.
Репресії, які застосовувалися радянською владою, не здолали
національного руху за відновлення прав і свобод. І російській окупаційній
тимчасовій владі теж не вдається упокорити ваш волелюбний народ. В Росії
змінювалися столиці, влади й прапори, царі, генсеки й президенти, але з часів
Катерини ІІ Петербург і Москва незмінно переслідували кримськотатарський
народ. Це – константа в політиці Росії за всіх режимів. І тепер «достойні» свого
пращура онуки Сталіна реанімують політику геноциду проти кримських татар.
Просто зараз – важко повірити, що подібне взагалі може бути посеред
географічної Європи, – окупанти ув’язнюють людей лише за те, що вони
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говорять рідною кримськотатарською мовою, інакше вірять у єдиного Бога і
хочуть вільно жити на своїй землі.
Їхнє судилище заборонило Меджліс, частина керівництва якого – у
в’язниці. Десятки кримських татар зараз за гратами. Тисячі, як і сімдесят два
роки тому, вимушені залишити рідний Крим.
Окупанти залякують, викрадають, проводять обшуки, допитують в КДБ,
перешкоджають роботі вільних засобів масової інформації, забороняють мирні
акції, закривають в’їзд на Батьківщину національним лідерам.
У Москві хочуть, аби кримські татари замовкли назавжди і зникли. Не
вийде! Ваш голос потужно звучить на весь світ. Це і Меджліс, що продовжує
роботу у вільній від окупації Україні. Це і Джамала, яка своєю піснею вразила
до глибини душі всю Європу і світ. Дякую тобі, Джамало! Ми всі вітаємо тебе із
цією блискучою перемогою на Євробаченні! Ваше, Джамало, виконання
змусило європейців побачити, почути і ще раз визнати очевидне: Крим – це
Україна, а Україна – це Європа!
Успіх на Євробаченні – перемога над брехнею, злом, насильством.
Переконаний, що саме так вона сприймається усім світом.
72 роки тому кримські татари лишилися у свої біді з безжальним тираном
наодинці. Сьогодні разом з вами, разом з нами усіма – мільйони друзів. Україна,
світ не повинні допустити, аби трагедія кримськотатарського народу
повторилася знову. Це спільна позиція не лише України, але й провідних країн
Європи та Америки, авторитетних міжнародних організацій, всіх наших
партнерів по всьому світу. Перед нашими партнерами ми вже порушили
питання щодо не лише продовження, але й посилення санкцій проти Росії та її
маріонеток в Криму – у зв'язку із погіршенням ситуації з правами та свободами
наших громадян.
Наша задача – захистити кримськотатарський народ на його батьківщині
в Криму, а стратегічна – крок за кроком звільнювати український півострів від
російської окупації.
Ми, хоча із запізненням, усвідомили необхідність створення в Криму
національної автономії кримських татар з повним, зрозуміло, гарантуванням
рівних прав і свобод етнічних українців, росіян та інших етносів півострова.
Ми зобов’язані розпочати у парламенті України процес внесення змін та
доповнень до Розділу Х Конституції України «Автономна Республіка Крим»,
які б повною мірою витікали з невід’ємного права кримськотатарського народу
на самовизначення у складі суверенної і незалежної української держави. Я
звернусь найближчим часом до Конституційної комісії України із закликом
утворити найближчим часом з числа членів Комісії та представників Меджлісу,
експертів робочу групу з підготовки змін та доповнень до зазначеного розділу.
Крим був, є і залишиться невід’ємною частиною України, а країну-злодія
буде примушено повернути вкрадене. Саме так станеться рано чи пізно, яким би
тривалим не виявився процес деокупації півострова. Такий злочин, як анексія,
не має в міжнародному праві строку давності.
Я впевнений, що ми обов'язково повернемо під український суверенітет і
Крим, і окуповані райони Донбасу.
До моменту ж повернення Криму ключовим нашим завданням є захист
прав та свобод наших громадян в Криму, всебічна підтримка спротиву
окупаційній російській владі.
3

Ми і надалі вживатимемо всіх заходів щодо утримання на порядку
денному європейської і світової політики питання незаконної окупації Криму як
безпрецедентного після Другої світової війни факту порушення міжнародного
права.
В понеділок в Стамбулі на Всесвітньому гуманітарному саміті я буду
обговорювати ці питання з провідними міжнародними лідерами. До складу
делегації я, зрозуміло, включив і високодостойних лідерів кримськотатарського
народу Мустафу Джемілєва і Рефата Чубарова, також в складі делегації буде
Джамала.
Дорогі співвітчизники!
Я дякую всім кримчанам, які в надзвичайно складних умовах не
переривають свого громадянського та духовного зв'язку зі своєю справжньою
Вітчизною – Україною, які не визнали окупаційного режиму і в доступний їм
спосіб чинять опір.
Минулого тижня парламент ухвалив постанову «Про перейменування
окремих населених пунктів та районів Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя». Ми повернули історичні, в тому числі, і кримськотатарські назви.
Поки це ще, на жаль, декларація, але реальністю вона обов’язково стане після
звільнення Криму.
Ця війна для України буде закінчена лише тоді, коли останній клаптик
нашої землі в Криму і на Донбасі буде звільнено, коли нога останнього окупанта
покине священну українську землю. А до цього ми маємо бути сильними й
непохитними в своїй вірі.
Крим – не Росія.
Крим – це Україна.
А Україна – це Європа.
Слава Україні!
(Офіційне
Інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-na-vechori-rekviyemi-pamyatizhertv-genoci-37114). – 2016. – 18.05).

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

Назначение Ю. Луценко Генеральным прокурором Украины
в отзывах политиков и экспертов
В четверг, 12 мая, Украина наконец получила нового Генпрокурора. За
назначение на эту должность Ю. Луценко проголосовали 264 народных
депутатов. Эпопея с назначением нового главы ГПУ длилась почти два месяца,
и еще во вторник, 10 мая, было неясно, сможет ли глава фракции БПП получить
эту должность. Ведь тогда депутаты провалили голосование за корректировку
законодательства, которая позволяла бы Ю. Луценко «трудоустроиться» в ГПУ.
Обозреватели СМИ отмечают, что в ситуацию был вынужден вмешаться
Президент П. Порошенко: чтобы решить вопрос с Генпрокурором, ему
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пришлось отменить визит в Великобританию.
Экс-союзники БПП и «Народного фронта» по коалиции – «Батьківщина»,
«Самопоміч» и Радикальная партия О. Ляшко публично отказались
поддерживать и Ю. Луценко и менять под него законодательство. Поэтому
Президент и его команда вынуждены были, что называется, искать голоса на
стороне. В первую очередь у депутатов из групп «Відродження» и «Воля
народу».
12 мая в первой половине дня депутаты приняли закон, который изменил
требования к претендентам на должность Генпрокурора. Теперь главой ГПУ
может стать человек, который не имеет юридического образования и 10-летнего
стажа работы в отрасли права.
Следует отметить, что в кулуарах парламента открыто называли этот
документ «законом под Ю. Луценко». Только его принятие открывало дорогу к
креслу Генпрокурора одному из ближайших соратников Президента, который
имеет образование инженера электронной техники.
После этого, за два часа, закон был отправлен на подпись Президенту,
подписан и даже напечатан в газете «Голос Украины». После чего в парламент
пришло представление на нового Генпрокурора.
Президент П. Порошенко, представляя Генерального прокурора Ю.
Луценко, заявил о его полной независимости от любых политических сил.
«Хочу подчеркнуть, что никаких обязательств Генеральный прокурор Украины
Ю. Луценко ни перед одной политической силой не имеет, не будет иметь и не
должен иметь», – заявил Президент.
П. Порошенко назвал Ю. Луценко «политическим тяжеловесом», который
способен защитить прокуратуру от политических влияний. «И лишь такой
большой политический вес, я уверен, четко позволяет ему сказать “нет” любой
политической фигуре», – добавил глава государства.
Президент также признал, что сегодня в большинстве случаев критика в
адрес Генпрокуратуры имеет под собой веские основания. «Это действия и
бездействие прокурорских работников, коррупция, стиль и образ жизни. Они
появились не за последний год. Наоборот, мы должны искоренять эти так
называемые традиции... Но есть те, кому прокуратура реально и в
государственных интересах наступала на хвост, они имеют достаточно
возможностей для искусственных организаций критических волн», – отметил
он.
П. Порошенко выразил убеждение, что изменить прокуратуру можно лишь
при участии «внесистемных сил».
Во время заседания парламента и после положительного голосования Ю.
Луценко рассказал о планах в новой должности и дал несколько обещаний.
Так, новоизбранный Генеральный прокурор Украины заявил, что
планирует немедленно объявить конкурс на должности в Генеральной
инспекции, «которая будет чистить предателей и коррупционеров в
прокуратуре», и реализовать закон о люстрации, согласно которому уволят
несколько сотен работников. «В моих планах немедленное объявление конкурса
на должности в Генеральной инспекции, о которых много и справедливо
говорил Сакварелидзе. К сожалению, сегодня такой возможности закон не
давал. Сегодня такой закон принят. И будет создана через конкурс Генеральная
инспекция, которая будет чистить предателей и коррупционеров в прокуратуре.
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Одним из первых шагов станет реализация закона о люстрации, по которому
несколько сотен работников должны быть уволены со своих должностей. Закон
один для всех, и прокуратура должна начать этот лозунг из себя», – сказал Ю.
Луценко.
Он рассказал, сколько времени планирует занимать должность
Генпрокурора, объявив, что не планирует задерживаться в кресле Генпрокурора
более полутора лет.
Также Ю. Луценко заверил, что не имеет личных обид за свою судимость
и не будет мстить.
При этом Ю. Луценко в новом статусе пообещал не увольнять начальника
Главного следственного управления Генеральной прокуратуры С. Горбатюка.
«С моей точки зрения, снимать с заместителя Горбатюка недопустимо,
наоборот, он должен иметь больше помощников, больше ресурсов, чтобы
довести дело до конца», – подчеркнул он.
Также, по словам нардепа от БПП П. Ризаненко, Ю. Луценко намерен
лично представлять обвинение против экс-президента В. Януковича в суде.
Представители украинского политикума расходятся в оценках назначения
Ю. Луценко на должность Генерального прокурора.
Так, министр юстиции Украины П. Петренко надеется на завершение
процесса люстрации в органах прокуратуры с приходом Ю. Луценко на
должность Генерального прокурора Украины: «Я рассчитываю, что Ю.
Луценко, который не является человеком из системы, который прошел все
политические преследования, сможет сломать старую систему и построить
новую прокуратуру. А новая прокуратура будет с очень четкой философией:
прокурор – адвокат государства в уголовных делах», – сказал П. Петренко.
При этом он подчеркнул, что прокуратура должна лишиться
коррупционных «коммерческих функций» и преследования людей. «Я
рассчитываю на то, что Генпрокурор выполнит свое обязательство, свое
обещание – он завершит люстрацию и уволит лиц, попадающих под люстрацію.
Это около 400 человек, которые были определены Минюстом», – сказал он.
Тогда, по убеждению П. Петренко, у Украины будет шанс на обновление
прокуратуры.
Оппоненты же Ю. Луценко обращают внимание на регламентные
нарушения, которые, по их мнению, были допущены во время процедуры
назначения и указывают на то, что принятие законов под конкретного человека
недопустимо. (В конце концов, сам новоназначенный Генпрокурор назвал
принятые 12 мая изменения «не совсем правильной практикой»).
Представитель «Самопомочі» О. Березюк считает вредным пребывание
политика на посту Генпрокурора. По его мнению, политик в ГПУ, сознательно
или подсознательно, будет привносить туда элемент пиара, что недопустимо.
Его коллега по фракции народный депутат Е. Соболев прогнозирует, что
новоназначенный Генеральный прокурор Украины Ю. Луценко на новой
должности станет имитировать борьбу с коррупцией, однако будет вынужден
арестовать нескольких человек из окружения бывшего Президента В.
Януковича. «Я на самом деле думаю, что Ю. Луценко, как и В. Гройсман, это
новые имитаторы старых схем. Но в этом есть и определенная возможность для
общества. Они появились потому, что общество возмущено, возмущено работой
правительства, которое продолжает работать на олигархов, и работой
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Генпрокурора, которая заключалась в прикрытии всех этих схем. И теперь мы
имеем нового Премьер-министра и нового Генпрокурора, они поставлены теми
же олигархами. ...Люди Коломойского сыграли ключевую роль в добирании
необходимых голосов в парламенте. Они поставлены теми же олигархами, но
они вынуждены будут имитировать борьбу с коррупцией. ...Я надеюсь, что для
этой имитации Луценко будет вынужден арестовать нескольких человек из
окружения Януковича и, дай бог, из окружения нынешних руководителей
государства. Не трогая основных связных, основных звеньевых, но кого-то он
должен будет привлечь к Фемиде, и это будет достижением для общества. Ясно,
что мы не должны этим довольствоваться, имитация в любом случае будет
имитацией, но это будет полезно для людей», – заявил Е. Соболев.
Со своей стороны бывший глава Секретариата Президента О. Рыбачук
прогнозирует, что новый Генпрокурор не будет бороться с коррупцией
нынешней власти. «Луценко точно мотивирован наилучшим образом. Чтобы
разрушить старые принципы в прокуратуре. Это личное. Разобраться с теми, кто
незаконно сажал его и автомайдановцев. С частью прокурорско-судейской
мафии, которая во времена Януковича творила бесчинства. А через два года
после Майдана продолжает работать. Но для страны это не является главным
аргументом. Он не сможет сделать основного – бороться с коррупцией
нынешней власти», – сказал эксперт.
По
словам
О.
Рыбачука,
Генпрокурор
будет
бороться
с
«предшественниками». «Мы снова идем вперед, повернув голову назад. Будем
бороться с “предшественниками”. А с ними всегда проще бороться. Уровень
безнаказанности нынешних чиновников зашкаливает. И от Украины ожидают
реформ. Что послемайданная власть не будет действовать как предшественники.
Потому что за что мы тогда боролись?» – отметил бывший чиновник.
«Личные качества Луценко ему никак не помогут. Он зависим от правил
игры. И не может действовать без полной политической поддержки Президента.
И тех элит, на мозоли которых мог бы наступать. Может он как-то действовать
по офшорному скандалу? Где есть фамилии Порошенко, Кононенко. Общество
этого очень ждет. Если бы Луценко был готов, он бы сделал это. Если бы “сжег
мосты” и не думал о политической карьере. Когда изменить систему важнее,
чем даже политически выжить. Пока что у Луценко репутация “политического
выживалы”. Скорее, так и будет действовать», – резюмировал О. Рыбачук.
Нет единства касательно перспектив деятельности Ю. Луценко на посту
Генпрокурора и в среде политологов.
Так, политтехнолог О. Яхно уверена, что Ю. Луценко как человек вне
системы прокуратуры сможет сломать ее изнутри. «У Луценко есть качества,
чтобы реализовать эти пункты. Нужно уничтожить кастовость внутри органа. С
этим человек не из системы может справиться. Может стать плюсом то, что он
политик. На него меньше будет осуществляться политическое давление», –
считает О. Яхно.
Со своей стороны политолог, глава Центра прикладных политических
исследований «Пента» В. Фесенко считает, что назначение Ю. Луценко на
должность Генпрокурора – это лучше, чем сохранение нынешней ситуации в
прокуратуре. «Я поддерживаю идею независимой прокуратуры, независимого
Генпрокурора, но только тогда, когда прокуратура избавится от своих
карательных функций и от возможности открывать уголовные дела против кого
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угодно, когда она станет ограниченным процессуальным придатком к судебной
системе. Вот тогда будет и больше возможностей для появления независимого
прокурора, так как не будет смысла бороться за политическое влияние на
прокуратуру. Она уже не будет иметь такого значения. И тогда действительно
появится куда больше возможностей для того, чтобы прокуратура
действительно стала независимой», – отметил эксперт.
Назначение Ю. Луценко В. Фесенко «воспринимает спокойно»: «Вопервых, это может нам дать новый импульс в продолжении реформ
прокуратуры. Не гарантировано, конечно, но это возможно. Может быть
ограничено количество ее функций, и это очень важно. Плюс нейтрализация тех
проблем, которые были связаны с прокурорским самоуправлением. С
зависанием расследований между прокуратурой и Государственным бюро
расследований. Именно новый закон дает возможность решить эту проблему. И,
наконец, сам Луценко, как мне кажется, настроен на то, чтобы менять
прокуратуру. Получится у него или нет – вопрос открытый, и здесь нет
однозначного ответа. Я не ожидаю революции или быстрых перемен, у нас
болезнь так запущена в таких институтах, как прокуратура, что быстро их уже
не вылечить. Ну а влияние Президента в данном случае носит скорее
профилактический характер. Для Президента очень важно, чтобы прокуратура
не была его противником, чтобы она не боролась против него. Именно этот риск
он хочет нейтрализовать, поэтому для него очень важно, чтобы на посту
Генпрокурора был лояльный ему человек.
Я не вижу проблем в назначении Луценко. Как минимум, это наименьшее
зло по сравнению с сохранением нынешней ситуации в прокуратуре. А какой
будет результат работы, только жизнь покажет».
В свою очередь политолог, директор Института глобальных стратегий
В. Карасев в голосовании за назначение Ю. Луценко Генпрокурором видит,
«хотя и кривую, скособоченную в обход процедур и Регламента парламента,
дорогу к стабильности власти в стране, к консолидации власти в руках
Президента и к частичному восстановлению президентской вертикали». В той
ситуации, в которой сегодня находится общество, считает эксперт, это, конечно,
не идеальный, но, с точки зрения стабилизации ситуации, оптимальный шаг.
«Конечно, Луценко не столько слуга закона, сколько человек Президента, хотя
и в рамках закона. Тем не менее нужно понимать, что пока еще у нас, к
сожалению, Генпрокурор – это не главный законник, а главный силовик.
...Поэтому фигура Генпрокурора, голосование по этой кандидатуре, подбор
кандидатов и вызвали такой общественный резонанс. Ни у кого нет уверенности
в том, что новый Генпрокурор будет служить закону, а не тем, кто его
рекомендовал, или тем, кто за него голосовал. Сегодня Генпрокурор не может
быть абсолютно независимым от разного рода политических влияний. Он может
зависеть от Президента, от парламента, от политических сил, которые его
выдвигали, и даже от улицы», – отметил В. Карасев.
По его мнению, назначение Ю. Луценко на должность Генпрокурора – это
неидеальный шаг, вызывающий много вопросов и много сомнений, но в этой
ситуации по-другому и не могло быть. «Всегда были бы серьезные риски
давления на Генпрокурора если не со стороны Президента, то со стороны
парламентских политических сил, со стороны улицы, со стороны олигархов. ...А
в то же время Президент, да и сам кандидат пошли на риск, потому что теперь и
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Президент, и Генпрокурор несут персональную политическую ответственность
за ситуацию в Генпрокуратуре и за все, что будет с реформой Генпрокуратуры,
с ее функционированием и соблюдением закона в стране», – отметил В.
Карасев.
Он высказал убеждение в том, что назначение Ю. Луценко – «это кривой
шаг, сделанный в обход процедуры и Регламента, но если он все-таки выведет
на дорогу, ведущую к правовому храму, тогда нарушение Регламента и
процедур имело смысл. Если это только усилит беззаконие, значит тогда это
печально. Но будем надеяться на то, что политический авторитет и
политический бэкграунд Луценко дают нам скорее больше поводов для
осторожного оптимизма, нежели для печали».
Политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Р.
Бортник прогнозирует, что Ю. Луценко «будет очень скандальным
Генеральным прокурором, потому что он понимает, что проблема его
предшественников – и Шокина, и Яремы, и Махницкого в том, что они
проиграли информационную войну. Поэтому информационная составляющая в
работе прокурора и прокуратуры станет доминирующей. Нас ожидает
построение всего перечня резонансных и скандальных дел, начиная от Майдана
и Одессы, заканчивая Януковичем и какими-то другими делами. Все это будет
бурно освещаться, провоцируя линии разлома и скандалы в Украине».
«К сожалению, параллельно с изменениями в закон, которые позволяют
привлекать на работу в ГПУ людей без надлежащего образования и опыта,
Генпрокуратура параллельно повторит судьбу милиции-полиции, когда после
набора новых непрофессиональных людей количество преступлений выросло, а
их раскрываемость упала, то есть упала и эффективность деятельности полиции.
Поэтому, скорее всего, Генпрокуратуру ожидает масштабная зачистка. Для
этого внутри ГПУ создан специальный орган и для этого изменены нормы
закона. Туда ожидается приход более лояльных Президенту и Луценко людей, а
также политизация работы этого органа», – отметил Р. Бортник.
Также политолог считает, что способ назначения Ю. Луценко на
должность Генпрокурора грозит ухудшением отношений с западными
партнерами. «Такая форма назначения, которую продемонстрировали в случае с
Ю. Луценко, с очевидным нарушением законов Украины, дискредитирует
власть: и Президента, и коалицию. Дискредитирует и внутри страны, и в глазах
западных партнеров, у которых и так уже нет большого доверия к Президенту»,
– сказал эксперт, отметив, что реакция со стороны европейских и американских
партнеров будет непубличной.
По словам Р. Бортника, эта реакция будет заключаться в ухудшении
отношений между украинской властью и западными партнерами, а также в еще
большем количестве критических стрел – дискредитирующих публикаций в
западных средствах массовой информации.
Со своей стороны политтехнолог Д. Богуш отмечает, что осуществлять
реформы новому главе ГПУ будет мешать прокурорское самоуправление. С
этим Ю. Луценко як Генпрокурору может помочь Президент. «Самоуправление
исключает реформу прокуратуры. Они сами будут формировать комиссии,
назначать себя на должности. Прокуратура – недостижима. Верховная Рада
будет пытаться отсрочить изменения. Порошенко может помочь прокрутить это
дело через Верховную Раду», – считает Д. Богуш.
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По мнению политтехнолога, Генпрокурор Ю. Луценко будет работать
качественно, поскольку подозрение в коррупции уничтожит его политическое
будущее. При этом он подчеркнул, что лучший вариант реформирования
прокуратуры – ликвидировать ее и создать совершенно новый орган – по
примеру правоохранительной реформы. «Это была правильная практика –
закрыть все это и создать новую полицию. С новыми людьми. Такая же история
с прокуратурой. Изменить изнутри ее нельзя. Нужно по-крутому разогнать», –
отметил Д. Богуш.
По мнению же политтехнолога С. Гайдая, Ю. Луценко не реформирует
прокуратуру. Его задача в должности Генпрокурора – защищать Президента П.
Порошенко и его интересы. «Луценко – плохой выход. Он близкий друг П.
Порошенко. Президент делает уже третью ошибку. Назначает своего друга
Генеральным прокурором. В таком случае его основная задача – защищать свое
окружение, Президента, систему власти. А ее сейчас необходимо
демонтировать. Вся политическая карьера Луценко показала, что он
приспосабливается к ситуации, а не борется с ней», – сказал С. Гайдай.
Он отметил, что спрогнозировать результаты работы Ю. Луценко, как и
любого другого человека на этой должности, невозможно. «Возможно, он нас
введет в замешательство – откроет дело против Президента по факту офшоров и
коррупционных схем. Но я в это не верю. Он всегда искал теплое место у
большого политика. Сегодня это Порошенко. Воевать с Президентом он не
будет», – считает политтехнолог.
Политический эксперт Т. Загородний отмечает, что Ю. Луценко «начать
должен с того, что набрать команду. Из независимых людей, которые
разбираются в уголовном процессе. Есть куча адвокатов, юристов, которые бы с
удовольствием пошли на эту работу. Должна быть команда из 10 человек.
Луценко ничего сам не сделает. Во-вторых, сократить количество прокуроров.
За счет этого поднять им зарплату. После чего уже проводить конкурсы и
реформу. Без этого о качественном составе прокуратуры говорить не можем.
Далее – расследование дел Майдана и борьба с коррупцией».
По мнению эксперта, если Ю. Луценко за первые месяцы покажет какой-то
результат, то может получить доверие общества: «В стране все очень плохо.
Поэтому любой успех Луценко, реальная посадка и реальный срок – это уже
будет победа, а не предательство. На фоне всех остальных, он может
выстрелить».
В то же время Т. Загородний считает, что Ю. Луценко в должности
Генпрокурора будет заниматься мелочами, а поэтому реальных дел ожидать не
стоит.
В целом же политики и эксперты склоняются к тому, что одной из самых
насущных проблем, с которыми столкнется Ю. Луценко, станет сопротивление
его деятельности со стороны системы прокуратуры, которую сам
новоизбранный глава ведомства неоднократно критиковал и называл
«генеральным могильником».
Отмечается, что ставка Ю. Луценко на первоочередное завершение
расследования резонансных дел в отношении В. Януковича и его соратников, а
также совершенных преступлений во время Майдана, безусловно, оправдана.
Но украинское общество и западные лидеры рассчитывают также наконец-то
увидеть посильный вклад Генпрокуратуры и в снижение нынешнего уровня
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коррупции, из-за которого даже прекратили предоставление Украине
финансовой помощи.
В этом контексте отсутствие у Ю. Луценко «списка на посадку» относят,
скорее, в его пассив, поскольку без возбуждения громких дел и наказания
заметных фигур заработанный за последние годы запас общественного доверия
может исчерпаться гораздо быстрее, чем полагает новый Генпрокурор.
В любом случае, как отмечают участники дискуссии на данную тему, запас
времени для реформирования ГПУ слишком мал и, возможно, лишь у политика,
обладающего харизмой и прекрасными ораторскими данными вкупе с желанием
не завершить свою политическую карьеру на минорной ноте, есть шанс его
провести.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій оприлюднив звернення з
нагоди Дня пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу і Дня
боротьби за права кримськотатарського народу.
У своєму зверненні А. Парубій заявив: «Шановні співвітчизники!
Сьогодні минає 72 роки з дня введення в дію злочинного наказу Сталіна про
виселення всього кримськотатарського населення Криму, що вже визнано
геноцидом мирного населення. Лише незалежна Україна дала змогу кримським
татарам повернутися на рідну землю, звідки були вигнані їхні прадіди, діди та
батьки, і вільно жити без страху арештів і переслідувань.
Сьогодні російська окупація Криму знову повернула кримськотатарське
населення в часи жорстоких утисків і переслідувань. Головний орган
самоорганізації кримських татар – меджліс російськими окупантами
проголошено екстремістською організацією. Російські загарбники жорстоко
придушують будь-які спроби проведення громадських акцій на підтримку
кримськотатарських ініціатив. Страх і усвідомлення власного злочину
змушують окупантів забороняти навіть жалобні заходи в пам’ять жертв
депортації.
На жаль, таких утисків зазнають у Криму й українці. Закриваються
школи, бібліотеки, забороняються засоби масової інформації та громадські
організації. Нищаться та переслідуються Українська православна церква
Київського патріархату та Українська греко-католицька церква.
Нещодавно ми відновили історичну справедливість – населеним пунктам
Криму повернуто кримськотатарські назви. Це данина пам’яті кримським
татарам, яких у минулому знищував сталінський режим, а сьогодні –
путінський. Упевнений, кримські міста та села будуть звільнені вже під новими
назвами.
Дуже символічно, що українка кримськотатарської національності,
співачка Джамала, родина якої постраждала від депортації, перемогла у фіналі
“Євробачення” представника країни-агресора. Це і є справедливість.
Україна й українці – єдині. Разом ми викинемо російського окупанта і
звільнимо всі українські землі, збудуємо наше спільне щасливе майбутнє. А
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сьогодні спільно з нашими кримськотатарськими братами вшановуємо пам’ять
жертв сталінської депортації. Крим – це Україна! Qirim Ukrayna’dir!»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016.
– 18.05).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій провів зустрічі із фракціями
«Блок П. Порошенка» та «Народний фронт».
16 травня 2016 р. спікер парламенту А. Парубій узяв участь у засіданні
фракції «Блок П. Порошенка». А. Парубій, зокрема, заявив: «Попри усю
критику, яка лунає на адресу Верховної Ради України і до нас, як представників
більшості, хочу зазначити одну річ: в цьому парламенті була ухвалена
безпрецедентна кількість реформаторських законів».
Голова Верховної Ради закликав депутатів до дисципліни, зокрема
активної участі у пленарних засідання парламенту.
А. Парубій поінформував народних депутатів про зміст перших
пропозицій, зокрема щодо змін до Регламенту Верховної Ради. Також закликав
депутатів активно включитися до обговорення законопроекту й підтримати його
в залі в інтересах підвищення ефективності законодавчого органу.
Наприкінці зустрічі спікер подякував депутатам від БПП за державницьку
позицію й підтримку важливих законів, які стосуються національної безпеки.
Після спілкування з фракцією «Блок П. Порошенка» спікер вирушив на
зустріч з колегами із фракції «Народний фронт». Голова Верховної Ради
подякував представникам «Народного фронту» за конструктивну роботу,
постійну підтримку й допомогу.
Спікер зазначив, що й сам був одним з представників цієї фракції і
вдячний однопартійцям за плече підтримки. Голова Верховної Ради зазначив,
що з багатьма представниками фракції «Народний фронт» пліч-о-пліч стояв на
майданівських барикадах і щасливий, що може розраховувати на соратників по
Майдану й нині в парламенті.
Спікер зазначив, що «Народний фронт» є досить дисциплінованою
фракцією, але закликав неухильно дотримуватися дисципліни, аби підвищити
ефективність роботи парламенту.
Голова Верховної Ради подякував депутатам від «Народного фронту» за
пропозиції щодо змін до Регламенту та попросив підтримати законопроект з
реформування ради на пленарному засіданні (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 16.05).
***
18 травня А. Парубій оголосив про входження народного депутата
О. Білозір до складу депутатської фракції «Блок П. Порошенка».
Головуючий також повідомив про створення у Верховній Раді
міжфракційного депутатського об’єднання «Сприяння розвитку водного
транспорту України», головою якого обрано народного депутата Д. Силантьєва
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016.
– 18.05).

***
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Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко
провела зустріч з головою Комітету в закордонних справах палати
депутатів парламенту Чеської Республіки К. Шварценбергом. Під час
зустрічі
обговорювалися
питання
щодо
розширення
двосторонніх
міжпарламентських зв’язків.
Політики обмінялися думками щодо ситуації на Донбасі та імплементації
мінських угод. У цьому контексті І. Геращенко наголосила, що Україна «високо
цінує позицію пана К. Шварценберга щодо України та послідовну підтримку
нашої європейської перспективи».
Перший заступник Голови Верховної Ради України подякувала чеській
стороні за тверду позицію в питанні звільнення Н. Савченко та інших
політв’язнів. Вона підкреслила, що звільнення заручників – це обов’язковий
пункт мінських угод і санкції проти Російської Федерації мають тривати до їх
повного виконання.
«Ми сподіваємось на подальшу підтримку Чехії у рамках інституцій ЄС з
чутливих для України питань, зокрема збереження санкцій ЄС проти Росії до
повного виконання мінських домовленостей, а також швидкого ухвалення
позитивного рішення щодо запровадження ЄС безвізового режиму з Україною»,
– сказала І. Геращенко.
Вона також висловила занепокоєння почастішанням випадків
нелегального відвідування певними членами чеського парламенту тимчасово
окупованих територій Донбасу та Криму й підтримкою певних чеських
політиків діяльності неурядової організації сепаратистського спрямування
«Всесвітня рада підкарпатських русинів».
У свою чергу К. Шварценберг звернув увагу на необхідність протистояти
деструктивній ролі російської пропаганди. Він наголосив, що чеська сторона
послідовно підтримує Україну у її боротьбі за збереження власних територій та
у євроінтеграційних прагненнях.
І. Геращенко подякувала голові Комітету в закордонних справах палати
депутатів парламенту Чеської Республіки «за діалог, який є з ВР України і
Комітетом закордонних справ Верховної Ради України» (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.05).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко
19 травня поінформувала журналістів про результати роботи
тристоронньої контактної групи і чотирьох підгруп з соціальноекономічних, політичних, гуманітарних та безпекових питань.
І. Геращенко наголосила, що ключовим пунктом переговорів, який тривав
на всіх переговорах, був безпековий компонент. «Українська сторона наполягає
на тому, що проросійські бойовики, які щедро фінансуються Російською
Федерацією і постачаються російською зброєю, є головними порушниками
режиму тиші, - повідомила вона.
Перший заступник Голови парламенту наголосила, що українська сторона
наполягає на тому, що «тільки сталий режим тиші може стати тим
фундаментом, який сприятиме, у тому числі, і вирішенню соціальноекономічних, гуманітарних та політичних питань».
Вона також поінформувала про ще один аспект роботи соціально13

економічної групи, зокрема, екологічний. За її словами, міжнародні експерти
представили доповідь, у якій зазначено, що шахти у разі продовження обстрілів,
у стані повного безладу складають реальну екологічну небезпеку для регіону.
У цьому контексті обговорювалися також питання газопостачання,
електропостачання та водопостачання.
Український політик також нагадала про «найрезонансніше і
найболючіше для українців питання – це звільнення заручників». «Вперше
навіть нейтральна і аполітична місія ОБСЄ, їх координатори, визнали, що
бойовики по суті заблокували процес звільнення заручників і вимагають від
України амністії діючих терористів, які захопили у заручники живих людей,
шантажують їхні родини», - зазначила вона.
І. Геращенко повідомила, що, відповідно до даних СБУ, в заручниках у
бойовиків знаходяться 112 осіб - це цивільні і військові. Так само, за її словами,
у Російській Федерації утримуються 12 політв’язнів.
І. Геращенко також повідомила, що під час роботи тристоронньої групи
піднімалося питання щодо залучення Міжнародного Червоного Хреста до
механізму пошуку зниклих безвісти. «На сьогодні у цьому списку 657 цивільних
і військових», - сказала вона, наголосивши, що водночас питання допуску Місії
до тюрем на окупованих територіях заблоковане бойовиками. «Такий факт
яскраво свідчить, що це є позиція Російської Федерації, - наголосила
І. Геращенко. - Вперше у цьому переконалися самі координатори ОБСЄ».
На переконання першого заступника Голови Верховної Ради,
«гуманітарні питання мають стати ключовими».
«Перейти до політичних питань без вирішення безпекової і гуманітарної
компоненти просто неможливо. У цьому контексті Україна наполягає, що
питання звільнення заручників є пріоритетом, як і питання пошуку зниклих
безвісти та допуску на окуповані території представників гуманітарних місій
для безперешкодної роботи, - підкреслила вона. - Це є обов’язкові пункти
мінських угод. Якщо Російська Федерація не виконує в цьому контексті свої
зобов’язання, у тому числі і щодо впливу на контрольованих нею бойовиків, то
санкції мають бути продовжені до повного виконання мінських угод»
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/130392.html). – 2016. – 19.05)
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря провів зустріч з головою
Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні М. Профазі.
Під час зустрічі 18 травня сторони обговорили ситуацію в Україні та
поточну діяльність Міжнародної організації з міграції (МОМ) у нашій державі,
зокрема, у сфері реагування на кризові виклики.
«Сьогодні Україна знову переживає переломний момент своєї історії,
зокрема у сфері міграційних викликів. Водночас, незаконна окупація Криму,
збройна агресія Російської Федерації на Донбасі обумовили масштабні
вимушені внутрішні переміщення населення, глибоку економічну кризу та
інтенсифікацію трудової міграції», - наголосив Г. Немиря.
У свою чергу М. Профазі поінформував про діяльність МОМ в Україні та
наголосив на важливості співпраці з Комітетом у цій сфері.
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Окремо йшлося про питання захисту прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб в Україні. Голова Представництва МОМ запевнив у підтримці
України на цьому шляху та висловив солідарність з народом нашої держави.
У цьому зв’язку Г. Немиря повідомив свого співрозмовника про
нещодавнє розширене виїзне засідання Комітету, яке відбулося у Донецькій
області, з метою моніторингу дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та
громадян України, які проживають в зоні проведення антитерористичної
операції, та аналізу практики застосування чинного законодавства з питань
ВПО.
За результатами засідання було прийнято рішення створити
моніторингову групу у складі народних депутатів України з питань дотримання
прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які проживають в зоні
проведення антитерористичної операції.
Крім того, М. Профазі запросив Г. Немирю взяти участь у конференції
щодо ситуації з внутрішніми переселенцями в Україні, яку МОМ планує
провести у червні (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/130390.html). – 2016. – 19.05)
***
19 травня 2016 р. Верховна Рада України ухвалила три постанови про
перейменування населених пунктів в Україні, а саме №№4691, 4085, 3864.
Зокрема цими постановами було перейменовано місто Дніпропетровськ на
Дніпро, а місту Дніпродзержинськ повернуто історичну назву – Кам’янське.
Голова Верховної Ради України А. Парубій зазначив, що народні
депутати України повинні були завершити декомунізацію назв українських міст
до 18 лютого. І тому закликав народних обранців активніше брати участь у
цьому процесі (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/130405.html). – 2016. – 19.05)
***
Верховною Радою України прийнято за основу проект закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо створення
сприятливих умов для впровадження благодійних телекомунікаційних
повідомлень)».
Законопроектом пропонується звільнити від оподаткування податком на
додану вартість
«операції
оператора телекомунікацій
з надання
телекомунікаційних
послуг
в
частині
здійснення
благодійного
телекомунікаційного повідомлення на благодійні цілі», а також дати можливість
таким платникам податку зменшувати суми податкових зобов’язань з податку
на додану вартість «в разі відмови абонента від передплачених, але не
отриманих телекомунікаційних послуг … при перерахуванні частини суми
передоплати телекомунікаційних послуг у якості благодійної пожертви при
виконанні благодійного телекомунікаційного повідомлення за дорученням
абонента»
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.05).
***
Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про внесення змін
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до деяких законодавчих актів України щодо надання батькам-вихователям
додаткових соціальних гарантій». Законодавчим актом передбачено надати
одному з батьків-вихователів, які перебувають у трудових відносинах з
роботодавцем, право скористатися відпусткою для догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, а також уточнено, що вказаним видом
відпустки може скористатися лише один з прийомних батьків.
Відповідні зміни внесено до ст. 179 і 1861 Кодексу законів про працю
України та ст. 18 і 20 Закону України «Про відпустки».
Законопроект зареєстровано за № 2975 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.05).
***
Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які
доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами І групи».
Законом внесено зміни до таких законів України:
1. Третє речення ч. 5 ст. 3 Закону України «Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., № 1, ст. 2; 2005 р., № 16, ст. 261; 2011 р., № 39, ст. 389)
викладено в такій редакції: «Одному з батьків, прийомних батьків, батьківвихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну,
піклувальнику надбавка на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А, а також
одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом
призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби».
2. У Законі України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49–51, ст. 376;
2005 р., № 17–19, ст. 267; 2008 р., № 27–28, ст. 253):
а) у п. 14 ч. 1 ст. 11 слова «отримують допомогу або компенсацію»
замінено словами «отримують допомогу, надбавку або компенсацію»;
б) п. 2 ч. 1 ст. 14 після слова «допомогу» доповнено словами «надбавку
або компенсацію»;
в) в абзаці 9 ч. 6 ст. 20 слова «допомога і компенсації» замінено словами
«допомога, надбавка і компенсації».
3. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної
Ради України, 2011 р., № 2–3, ст. 11) зміни:
а) в абзацах 7 і 13 п. 1 ч. 1 ст. 4 слова «допомогу або компенсацію»
замінено словами «допомогу, надбавку або компенсацію»;
б) в абзаці 2 п. 1 ч. 1 ст. 7 слова «допомоги або компенсації» замінено
словами «допомоги, надбавки або компенсації».
Закон набирає чинності з 1 січня 2017 р.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0933 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.05).
***
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо індексації розміру
аліментів».
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Законодавчим актом внесено до законів України «Про виконавче
провадження» і «Про індексацію грошових доходів населення» зміни, якими
встановлюється індексація аліментів, у тому числі визначених судом у твердій
грошовій сумі.
Законом визначено, що індексація таких аліментів відбуватиметься за
рахунок коштів особи, на яку покладено обов’язок щодо утримання, а саму
індексацію проводитимуть державні виконавці.
Законопроект зареєстровано за № 2426 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.05).
***
Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про внесення змін
до Сімейного кодексу України (щодо невідворотності обов’язку утримувати
дитину особами, які позбавлені батьківських прав)».
Відповідно до документа, у разі відмови законних представників дитини
від отримання аліментів суд приймає рішення про перерахування аліментів на
особистий рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України та
зобов’язує матір, батька або інших законних представників дитини відкрити
зазначений особистий рахунок у місячний термін з дня набрання законної сили
рішення суду.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0950 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.05).
***
Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про внесення змін
до Кодексу законів про працю щодо випробування при прийнятті на
роботу».
Законодавчим актом внесено зміни до Кодексу законів про працю
України щодо розширення переліку осіб, для яких не встановлюється
випробування при прийнятті на роботу (не встановлюється випробування
обраним на посади, переможцям конкурсного відбору, особам, які пройшли
стажування під час прийняття на роботу з відривом від основної роботи тощо);
невключення до терміну випробування днів, коли працівник фактично не
працював, незалежно від причин; обов’язкового письмового попередження
працівника про те, що трудовий договір з ним буде розірвано у зв’язку з тим, що
він не витримав випробування, без виплати вихідної допомоги; віднесення до
підстав звільнення з ініціативи роботодавця звільнення працівника у зв’язку з
незадовільним результатом випробування.
Законопроект зареєстровано за № 1639 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.05).
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендує
головному комітету внести на розгляд Верховної Ради проект закону «Про
податковий суверенітет України та офшорні компанії».
Один з авторів, народний депутат Ю. Тимошенко, доповідаючи
законопроект № 4380 на засіданні 18 травня, зазначила, що проектом, який
готувався групою народних депутатів протягом півтора року, пропонується ряд
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заходів, які, з одного боку, адміністративно і фіскально знизять привабливість
використання послуг офшорних компаній, а з другого – зменшать економічні
мотивації для такого використання. В окремих випадках проект забороняє або
обмежує участь офшорних компаній як сторін контрольованих правочинів.
Проектом передбачається визначити зміст податкового суверенітету
України (як частини її політичного суверенітету), а також зміст податкового
суверенітету інших країн з метою дотримання одного з наріжних принципів
міжнародного права щодо рівноваги суверенних прав сторін, зокрема при
вирішенні спорів з податкових питань, також знизити привабливість
використання офшорних компаній з метою ухилення від оподаткування чи для
незаконної репатріації капіталів за кордон України або для відмивання коштів
резидентами України (у тому числі політично значущими особами). При цьому
при належному запровадженні норм цього закону прогнозується зростання
легального номінального ВВП України приблизно на 10 % (прогноз ВВП на
2016 р. затверджено на рівні 2 262 млрд грн), легальні доходи зведеного
бюджету мають зрости на 68 млрд грн.
Законопроект визначає офшорними 136 країн і територій, а також
14 країн, які формально не підпадають під визначення офшорних, але дають
можливість створити у межах власних податкових юрисдикцій «офшорні»
компанії, що мають ознаки безподаткових чи низькоподаткових.
Проектом пропонується встановити чіткі правила для включення
податкової юрисдикції до офшорного переліку та для виключення з нього. Крім
того, встановлюються чіткі правила попереднього оприлюднення таких змін з
метою адаптації бізнесу до нових умов.
Члени комітету під час обговорення законопроекту зазначали, що він є
актуальним з огляду на те, що проблема боротьби з податковими ухиленнями
важлива для всього світу (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.05).
***
Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект закону «Про внесення змін до
Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (щодо заборони виплати
суддівської винагороди у випадку оголошення судді у міждержавний та/або
міжнародний розшук)» (реєстр. № 3541).
Внесенням відповідних змін до ч. 5 ст. 49, ч. 1 ст. 101, ст. 133 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» передбачається встановити, що
виплата суддівської винагороди зупиняється у випадку оголошення судді в
міждержавний та/або міжнародний розшук. Рішення про зупинення виплати
суддівської винагороди приймається Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора
України.
Члени комітету, розглядаючи законопроект, звернули увагу на те, що
гарантії незалежності суддів, у тому числі відповідне матеріальне забезпечення
(суддівська винагорода, пенсія, щомісячне довічне грошове утримання тощо) є
невід’ємним елементом правового статусу судді, поширюються на всіх суддів
України та є необхідною умовою здійснення правосуддя неупередженим,
безстороннім і справедливим судом.
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На думку народних депутатів, зміст запропонованих змін говорить про те,
що такі зміни пов’язані саме з тими випадками, коли оголошення
міждержавного та/або міжнародного розшуку пов’язане зі здійсненням
кримінального переслідування судді, вжиттям щодо нього розшукових заходів у
зв’язку із переховуванням від органів досудового розслідування, а тому
презюмується, що такий суддя не здійснює правосуддя, а, навпаки, ухиляється
від виконання своїх професійних обов’язків у зв’язку з підозрою у скоєнні
злочину.
Згідно з чинним Законом суддя, який не здійснює правосуддя або ж
відсторонений від посади (крім випадків тимчасової непрацездатності,
перебування судді в щорічній оплачуваній відпустці), не має права на
отримання доплат до посадового окладу, тобто позбавляється виключно права
на отримання доплат до посадового окладу.
Члени комітету звернули увагу на те, що природа суддівської винагороди,
визначеної ст. 133 Закону, передбачає неможливість її позбавлення, однак при
цьому можливе встановлення обмеження (зупинення) виплати суддівської
винагороди, яке має бути визначено часовими межами чи/та настанням або
зміною
певних
юридичних
фактів,
зокрема
винесення
судом
виправдовувального вироку щодо судді, можливої реабілітації особи в
розумінні кримінально-правового закону (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.05).
***
Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки провів круглий стіл на тему: «Стан виконання
Національного плану дій з відновлювальної енергетики на період до 2020 р.:
парламентський контроль».
Засідання круглого столу відбулося під головуванням першого
заступника голови комітету О. Домбровського, який звернув увагу на
необхідність прискорення розвитку відновлювальної енергетики в Україні та
навів статистичні дані щодо розбудови цієї сфери у провідних країнах світу. За
його словами, протягом І кварталу 2016 р. у США введено в експлуатацію
близько 1,5 ГВт потужностей відновлювальної енергетики. «Це стільки ж,
скільки встановлено в Україні потужностей альтернативної енергетики за всі
роки її незалежності, що отримує “зелений» тариф”», – наголосив
О. Домбровський.
У заході з доповіддю виступив голова Державного агентства з
енегоефективності та енергозбереження України С. Савчук, представивши
учасникам результати роботи Держенергоефективності з виконання
Національного плану дій з відновлювальної енергетики на період до 2020 р. Він
нагадав, що основна мета Плану – досягти 11 % енергії, виробленої з
відновлювальних джерел, у загальному енергоспоживанні країни у 2020 р.
Голова агентства також повідомив, що реалізація Плану потребує близько
16 млрд євро інвестицій. «Залучення коштів у цю сферу означатиме для України
розвиток економіки, малого і середнього бізнесу, нові робочі місця,
впровадження інноваційних екологічно чистих технологій, енергетичну
децентралізацію», – підкреслив він.
У заході взяла участь перша українська переможниця «Євробачення»
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(2004 р.) Р. Лижичко. Вона мотивувала учасників круглого столу власним
досвідом: «Зелену енергетику я почала з себе, побудувавши свій
енергоефективний активний будинок, де використовуються енергія сонця, вітру,
біомаси та сучасні енергозберігаючі технології» (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.05).
***
17 травня під головуванням заступника голови Комітету з питань
європейської інтеграції А. Артеменка відбулося чергове засідання комітету
за участі заступника міністра інфраструктури України Ю. Васькова.
Під час засідання члени комітету розглянули ряд законопроектів на їх
відповідність праву Європейського Союзу, зобов’язанням України в рамках
Ради Європи та Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами – з іншого. Такими, що не суперечать праву
Європейського Союзу та міжнародно-правовим зобов’язанням України, було
визнано проекти законів № 2353а, 4382, 4194 та 4098.
Законопроектом № 2353а з метою підвищення ефективності процедур
банкрутства пропонується встановити умови та порядок реструктуризації боргів
фізичної особи або визнання її банкрутом і застосування процедури задоволення
вимог кредиторів.
Законопроектом № 4382 пропонується внести зміни до Митного кодексу
України та звільнити від оподаткування ввізним митом імпортовані легкові
автомобілі, що використовувалися, за винятком тих, що походять або ввозяться
з країни-окупанта (агресора).
Метою законопроекту № 4194 є виключення із законодавства вимоги про
обов’язкове використання печаток (незалежно від їх наявності в суб’єктів
господарювання), можливості визнання правочину недійсним у зв’язку з
відсутністю відбитку печатки; виключення необхідності використання печаток
у взаємовідносинах суб’єктів господарювання з державними органами та
органами
місцевого
самоврядування;
встановлення
адміністративної
відповідальності за вимагання державним органом або органом місцевого
самоврядування наявності відбитку печатки на офіційному документі.
Законопроект № 4098 спрямовано на створення відповідних умов для
підвищення ефективності функціонування морських торговельних портів
України та забезпечення реального механізму впливу місцевих органів влади на
управління морськими торговельними портами України.
Таким, що не відповідає законодавству Європейського Союзу, було
визнано законопроект № 3246, який розроблено з метою заборони реклами всіх
лікарських
засобів
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.05).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту
прийняти за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо врегулювання окремих питань правового режиму
території,
що
зазнала
радіоактивного
забруднення
внаслідок
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Чорнобильської катастрофи.
Як зазначалося під час обговорення, метою законопроекту (реєстр.
№ 4437) є врегулювання проблемних питань правового режиму в зоні
відчуження та зоні безумовного (обов’язкового) відселення території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а
саме: розпорядження землями державної власності; особливостей регулювання
містобудівної діяльності; видачі дозволів на спеціальне водокористування
водних об’єктів; надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря; особливостей природоохоронного режиму територій та
об’єктів природно-заповідного фонду, які створюються на цих територіях.
На думку членів комітету, прийняття закону сприятиме врегулюванню
проблемних питань здійснення наукової, природоохоронної діяльності на
території зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, а також
упорядкуванню реалізацію владних повноважень органами виконавчої влади на
цій
території
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.05).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендує парламенту
повернути на доопрацювання законопроект про внесення зміни до
ст. 23 Кодексу України про надра.
Як зазначалося під час обговорення, з прийняттям законопроекту (реєстр.
№ 4347) невеликим водокористувачам, які є землевласниками чи
землекористувачами, буде дозволено видобувати підземні води без геологічного
вивчення.
Державна служба геології та надр не підтримує запропонований
законопроект, бо вважає, що в разі його прийняття буде порушено стадійність
геологорозвідувальних робіт, що може призвести до катастрофічних негативних
наслідків, обумовлених втратою геологічної інформації, отриманої при
геологічному вивченні надр.
Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України
підтримує його прийняття за основу в першому читанні, хоча пропонує
доповнити його змінами до ст. 20, яку змінювати на планується. Проте, як
наголошувалося на засіданні, відповідно до ч. 1 ст. 116 Регламенту Верховної
Ради України внесення поправок до законопроекту під час доопрацювання до
другого читання можливе лише до статей, їхніх частин, пунктів, речень
законопроекту, який прийнято Верховною Радою України за основу (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.05).
***
Відбулося засідання Комітету з питань свободи слова та
інформаційної політики. Члени комітету, зокрема, розглянули законопроект
про внесення змін до деяких законів України (щодо обсягу національного
україномовного аудіовізуального продукту в мовленні телерадіоорганізацій),
реєстраційний №4408, що був уперше включений до порядку денного
комітетського засідання, а також обговорений раніше законопроект про
внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо
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частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах
(реєстраційний №3822).
Як повідомлялося, за результатами розгляду на засіданні 30 березня
2016 р. другий із цих двох проектів було направлено на доопрацювання. І саме
він нині, вже в доопрацьованому вигляді, був підтриманий народними
депутатами України-членами Комітету та рекомендований до прийняття
Верховною Радою України у першому читанні за основу. Враховуючи це,
законопроект № 4408 направлено суб’єктам законодавчої ініціативи на
доопрацювання.
Було також розглянуто проект Закону про внесення змін до Закону
України «Про зайнятість населення» (нова редакція) та інших пов’язаних
законодавчих актів (реєстраційний № 4279). В частині, що стосується предмета
відання Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики,
запропоновані авторами зміни до Закону України «Про рекламу» не знайшли
підтримки народних депутатів. Прийнято рішення звернутися до профільного
Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення з
пропозицією рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в
першому читанні відхилити законопроект.
Не знайшов підтримки Комітету й проект Закону про внесення змін до
Цивільного кодексу України (щодо заборони поширення в мережі Інтернет
інформації, якою порушуються особисті немайнові права), реєстраційний
№4401. За результатами розгляду ухвалено рішення запропонувати
профільному Комітету з питань правової політики та правосуддя рекомендувати
Верховній Раді України цей проект відхилити.
Також відбувся розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо державного регулювання виробництва та
обігу тютюнових виробів та електронних сигарет з метою зменшення їх
привабливості, (реєстраційний № 4507). Прийнято рішення запропонувати
профільному Комітетові з питань податкової та митної політики рекомендувати
Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти
законопроект за основу (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/130353.html). – 2016. – 19.05)

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко взяв участь у відкритті виставки «Золото
нації. Наближення» в Адміністрації Президента напередодні роковин
депортації кримських татар. Шістнадцять світлин історичних прикрас з
кримських музеїв, що стали заручниками злочинної анексії півострова,
найближчі тижні прикрашатимуть Second Floor Art Center.
Глава держави зазначив, що в ці дні не лише в Україні, а й в усьому світі
згадують трагедію 72-річної давнини. Саме пісня про депортацію кримських
татар у виконанні української співачки Джамали перемогла на конкурсі
«Євробачення». «Назва її пісні привернула увагу до цієї трагедії
кримськотатарського народу радянських часів багатьох людей, які просто не
уявляли і ніколи не знали про те, що відбулося у 1944 р.», – підкреслив
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Президент України.
У свою чергу глава Адміністрації Президента Б. Ложкін зазначив, що ця
виставка, яка є п’ятою експозицією у Second Floor Art Center, є однією з
найважливіших, адже вона присвячена тим культурним цінностям і надбанням,
які зберігалися у Криму. «Це символічна виставка з бахчисарайським золотом,
яке зараз, на жаль, ще зберігається в Амстердамі, й триває судовий процес з її
повернення в Україну. Ця виставка – це шлях до повернення не тільки цього
золота. Я впевнений, що настане час і Крим повернеться додому, в Україну, і ця
виставка – це маленький крок на тому непростому шляху», – сказав Б. Ложкін.
У заході також узяв участь голова меджлісу кримськотатарського народу
Р. Чубаров. Він висловив тверде переконання, що золото з кримської землі, яке
нині в Нідерландах та на яке претендують російські окупанти, обов’язково
повернеться до Криму й буде у кримських українських музеях. «Це вже не лише
золото – це духовна наша основа. Розраховую на те, що ви цю історію
кримського золота, історію духовності настільки донесете не лише до українців,
а й до світової спільности. Це буде ще одним внеском у повернення Криму», –
звернувся він до журналістів.
Радник глави АПУ Н. Попович у свою чергу зазначила: «Найбільшим
золотом і багатством кожного народу є люди, їхня незламна сила духу,
нескореність і прагнення до свободи, які демонстрували проекти “Діячі”,
“16 героїв України”, “Матері героїв”. І Джамала, яка недавно принесла велику
перемогу Україні й ще раз сказала світу правду про те, що Крим – це Україна, і
кримськотатарський, український народ об’єднують спільне прагнення до
свободи і спільне усвідомлення ворога».
Археолог М. Левада наголосив на тому, що цінність цих артефактів не
лише в тому, що вони золоті: «Їхня вартість набагато більше, ніж вартість
звичайного золота. Це – частина нашої спільної духовної культури. Ці предмети
пов’язані з багатьма народами: скіфи, пізньо-скіфське населення, алани, гуни,
готи – ті народи, які згодом розпочали рух переселення з Криму до Європи –
відомий процес Великого переселення народів».
Керівник Центру досліджень історико-культурної спадщини України
С. Кот висловив упевненість, що нідерландський суд ухвалить об’єктивне і
справедливе рішення, адже Україна, Нідерланди й Росія є учасниками
Міжнародної конвенції 1970 р. про запобігання незаконному ввезенню та
вивезенню культурних цінностей, яка чітко передбачає відповідальність держав,
що приймають і випускають культурні цінності. «Це власність України –
державна власність, яка підлягає поверненню на суверенну територію України»,
– підкреслив він.
Організаторами виставки виступили Адміністрація Президента України,
Український кризовий медіа-центр за допомоги Центру досліджень історикокультурної спадщини України та Інституту археології України (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 17.05).
***
Президент П. Порошенко підписав закон, що забезпечує доступність
якісної освіти для дітей, мешканців Луганської й Донецької областей, надає
підтримку переміщеним з тимчасово окупованої території вищим
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навчальним закладам.
Закон України № 1114-VІІІ «Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення права на здобуття освіти осіб, місцем проживання яких є
територія проведення антитерористичної операції» був прийнятий Верховною
Радою 19 квітня 2016 р.
Закон спрямовано на 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, місцем проживання яких є територія
проведення антитерористичної операції (на період її проведення). Зазначені
особи отримають можливість вступати до вищих навчальних закладів, які були
евакуйовані 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 (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
18.05).
***
Створення спеціального дорожнього фонду та децентралізація
управління доріг дасть змогу створити сталий діючий механізм
фінансування і планування дорожніх робіт та підтримувати дорожнє
господарство на належному рівні. Про це заявив Прем’єр-міністр України
В. Гройсман під час спілкування із журналістами на лабораторно-виробничому
комплексі ТДВ «Інтерхім» в Одесі.
«Це буде означати, що ми створюємо сталий діючий механізм
фінансування ремонту доріг, в якому будуть наповнюватися ресурси, і ми
передаємо управління цими ресурсами на місцевий рівень, до обласних
державних адміністрацій. Тобто повноваження і кошти. Це об’єднання дасть
відповідну якість і плановість проведення дорожніх робіт», – наголосив
Прем’єр-міністр.
Держава також консолідуватиме ресурси для побудови транспортних
коридорів по країні, зауважив глава уряду. «Це питання не одного року. Але
дуже важливо побудувати стратегію розвитку українських доріг: не просто
робити якусь ділянку, в якійсь частині, а треба дуже чітко розуміти перший,
другий і п’ятий крок, яка дорога буде побудована, в яку точку з якої вона
приведе. Цим уряд сьогодні займається», – зазначив він.
Глава уряду також підкреслив, що на місцях є кошти на ремонти доріг у
результаті збільшення надходжень до бюджетів завдяки фінансовій
децентралізації. «Комбіновані джерела дають необхідні ресурси для
співфінансування», – зауважив він.
Прем’єр-міністр оглянув проведення поточних середніх ремонтних робіт
на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-28
Одеса – Южне, а також ознайомився з роботою й характеристиками
пересувного
габаритно-вагового
комплексу
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 17.05).
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***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман доручив віце-прем’єр-міністру
України П. Розенку й міністру культури України Є. Нищуку провести
інвентаризацію спеціальних фондів України, де містяться культурні
цінності.
«Я би хотів сьогодні доручити профільному віце-прем’єру П. Розенку
спільно з міністром культури опрацювати питання публічного і якісного
процесу інвентаризації з тим, щоби усі українські громадяни знали, чим володіє
держава, що є в наявності, а що, на превеликий жаль, було вкрадено або
привласнено», – заявив В. Гройсман, відкриваючи засідання уряду в середу,
18 травня.
Прем’єр-міністр зазначив, що цього тижня з Національної бібліотеки
України ім. В. І. Вернадського було вкрадено найстарішу українську державну
духовну книгу «Апостол» І. Федорова. «Наскільки я розумію, це не перший
випадок, коли з наших спеціальних фондів зникають рідкісні унікальні твори,
які є надбанням усього українського народу, – зауважив він. – Настав той час,
коли ми маємо дуже жорстко проінвентаризувати усе те, що маємо, зрозуміти,
що було втрачено і що було зроблено для того, щоби повернути такі спеціальні
фонди».
Глава уряду також закликав залучити до роботи групи з інвентаризації
громадськість і народних депутатів України для забезпечення її
незаангажованості.
В. Гройсман зазначив, що ретельний аналіз треба провести не в усіх, а в
обраних, двох-трьох фондах (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016.
– 18.05).
***
Уряд підтримає кадрові призначення на Одеській митниці, забезпечить
завершення будівництва митного термінала Одеського морського вокзалу
та інформаційне забезпечення проекту «Відкритий митний простір». Про
це Прем’єр-міністр України В. Гройсман заявив під час огляду тимчасово
зупиненого будівництва нового митного термінала Одеського морського
вокзалу, здійсненого в рамках робочої поїздки до Одеської області у вівторок,
17 травня.
«Кадрові позиції вносьте – призначать. Друга позиція, будівництво – ми
домовилися з вами, що до 1 серпня ви завершуєте, ми профінансуємо. Ми готові
у якості експерименту вас підтримати, провадити будь-який інформаційний
продукт. Три позиції, які ми готові зробити абсолютно без будь-яких
зволікань, – заявив В. Гройсман. – Я хочу отримати від вас реальну систему, яка
буде запобігати контрабанді, яка буде призначати реальну митну вартість, за
якої державний бюджет буде наповнюватися, білий імпортер буде відчувати
себе комфортно».
Прем’єр-міністр наголосив, що залишилося два місяці й один тиждень
щодо наведення ладу на українській митниці.
Коментуючи потенційні кадрові призначення на Одеській митниці, глава
уряду нагадав, що з 1 травня в Україні вступив у дію закон про державну
службу, у результаті чого призначення державних службовців відбудеться у
25

результаті відкритих конкурсів.
В. Гройсман також ознайомився з виробничими потужностями Одеського
морського торговельного порту та поспілкувався з трудовим колективом
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 17.05).
***
Уряд має намір провести дерегуляцію у сфері фармакології, що дасть
змогу забезпечити зниження ціни на якісні ліки в Україні й розвивати
внутрішнє виробництво. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман
під час наради щодо проблемних питань розвитку вітчизняної фармакологічної
галузі на лабораторно-виробничому комплексі ТДВ «Інтерхім» на Одещині.
«Для уряду сьогодні є дуже важливе завдання – ми маємо прийняти такі
дерегуляційні речі щодо ліків, які дозволять українцям отримати якісні ліки,
відповідно, за зниженою ціною», – заявив він.
Глава уряду зауважив, що сьогодні існує значна націнка на медичні
препарати, що завозяться до України з-за кордону. «Це неприпустимо. Для нас
дуже важливо, щоби ціни в Україні були об’єктивно знижені. Ми розуміємо, як
це зробити і, найголовніше, ми не відступимо від цього», – наголосив
В. Гройсман.
Водночас у країні важливо розвивати внутрішнє виробництво медичних
препаратів, зазначив він. «Ми тут готові бути абсолютними партнерами як
влада, яка готова дерегулювати, забирати будь-які перешкоди, для того щоб ви
могли розвиватися», – зазначив Прем’єр-міністр, звертаючись до представників
фармакологічних компаній.
Зокрема, уряд відкриватиме фармакологічний ринок країни та сприятиме
підвищенню його конкурентності, зазначив глава уряду. За його словами,
розвиток вітчизняних фармакологічних підприємств забезпечить високу якість і
об’єктивні невисокі ціни на ліки.
В. Гройсман зауважив, що сфера фармакології в Україні значно
зарегульована, що породжувало існування тіньових потоків. «Маємо їх
розрубати і зробити нормальну європейську систему, зокрема у цій сфері, –
зазначив він. – Ми будемо робити усе для того, щоб конкурентний двигун
запустив процес, який дозволить і нам розвиватися, і людям отримати
конкурентне середовище, якісні препарати за реальною ціною, а не завищеною,
як є сьогодні».
Уряд також готовий підтримувати фармакологічний бізнес України та
допомагати розвивати власне виробництво і продукт, а також лобіювати його на
міжнародних ринках. У свою чергу уряд розраховує на розуміння
фармакологічних підприємств. «Уряд налаштований на повноцінну якісну
реформу охорони здоров’я. Ми зробимо усе, щоби зняти будь-які бар’єри щодо
розвитку власного виробництва медичних препаратів. З іншого боку, ми
знімемо бар’єри для конкурентного ринку», – підкреслив В. Гройсман
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 17.05).
***
Кабінет Міністрів схвалив Концепцію реформи системи виконання
покарань, розроблену Міністерством юстиції спільно з європейськими
колегами, і підтримав пакет постанов, який забезпечить старт реформи
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пенітенціарної системи.
Відповідно до прийнятих документів ліквідовано Державну пенітенціарну
службу та її управління на місцях. Натомість у Міністерстві юстиції почнуть
роботу три нові департаменти – департамент пробації, режимний департамент, а
також департамент ресурсного забезпечення.
За словами першого заступника міністра юстиції Н. Севостьянової,
демократичність кожного суспільства визначається тим, як його представники
ставляться до тих членів громади, які порушили закон і перебувають за гратами.
«Сімдесят п’ять років не змінювалися стандарти виконання покарань. Багато
установ були зведені ще за царських часів. Ми готові змінити умови
перебування громадян у закладах виконання покарань», – зауважила перший
заступник міністра юстиції.
Реформа передбачає відмову від радянських кримінально-виконавчих
інспекцій і побудову на їхніх місці пробаційних центрів на рівні районів. Також
буде виконано давню рекомендацію Ради Європи і проведено демілітаризацію
пенітенціарної системи.
Буде зміщено акцент на психологічну роботу із засудженим через систему
пробації. За півроку до того, як особа покидатиме установу, з нею почнуть
працювати співробітники, які зможуть підготувати людину до повернення в
суспільство. «Ми будуємо нову структуру і зменшуємо кількість атестованих
співробітників у системі з 77 до 28 %. Ми робимо фокус на захисті тих, хто
працює безпосередньо в закладах, а не займається паперовою роботою в офісах.
Ми підвищимо їм заробітну плату за рахунок економії по системі й зменшення
бюрократичного апарату», – поінформувала присутніх Н. Севостьянова.
Запроваджені новації також передбачають оновлення через прозорі
конкурси кадрового складу. За розрахунками до системи має влитися не менше
20 % нових людей.
Також буде підготовлено нове законодавство у цій сфері з урахуванням
найкращих світових зразків і ряду європейських нормативно-правових актів.
Вона також зауважила, що в системі установ виконання покарань
функціонує близько 100 державних підприємств. Майже всі вони, за дивним
збігом обставин, збиткові. Причина такого стану – корупція й неефективне
управління. «Ми бажаємо подолати корупцію перш за все переведенням усіх
закупівель на систему ProZorro. Також ми створимо єдиний виробничий
холдинг, який зможе об’єднати ці підприємства, і на незалежній номінаційній
комісії ми оберемо керівника новоствореного підприємства», – додала
Н. Севостьянова.
Разом з тим вона повідомила, що в системі, яка була розрахована на понад
200 тис. ув’язнених, нині перебуває лише 70 тис. Більше того, у нас один
охоронець стереже лише трьох засуджених. Такого немає в жодній країні.
«Доки пенітенціарна служба є окремим органом, ми не маємо інструменту для
його оновлення і приведення до європейських стандартів. Ми створюємо три
нові департаменти в Міністерстві юстиції, замість великого бюрократичного
центрального органу виконавчої влади. Це буде департамент пробації, якого не
існувало досі, режимний департамент, який опікуватиметься безпекою, а також
департамент ресурсного забезпечення. Ми створюємо відділ інспекції установ,
який зсередини проводитиме анонімний моніторинг, щоб ми мали об’єктивну
інформацію про можливі порушення прав людини», – зазначила перший
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заступник міністра юстиції.
За її словами, замість регіональних управлінь, буде створено п’ять
міжрегіональних управлінь, що дасть можливість оптимізувати структуру і
спрямувати кошти на підвищення зарплат.
Другим пілотним проектом, який Мін’юст реалізовуватиме разом з
партнерами з Норвегії, стане запуск системи пробації по всій Україні (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 18.05).
***
Уряд затвердив умови приватизації Одеського припортового заводу
(ОПЗ). Конкурсна комісія встановила початкову ціну державного пакета акцій
(99,5 %). Вона базується на оціночній вартості компанії 13,175 млрд грн, або
522 млн дол. США (за курсом обміну валют станом на 16 травня 2016 р.).
Продаж ОПЗ відбуватиметься на відкритому аукціоні. Приватизація
відбудеться за умови, що в торгах візьмуть участь щонайменше два потенційні
покупці, один з яких – іноземний інвестор.
«Затвердження вимог до потенційних покупців ОПЗ – це історичний
момент. Це є початком не лише процесу приватизації заводу, а й масштабної
приватизації в Україні», – наголосив С. Кубів, перший віце-прем’єр-міністр,
міністр економічного розвитку й торгівлі України. – Ми запрошуємо
українських та міжнародних інвесторів до участі у торгах».
ОПЗ пройшов безпрецедентну підготовку до приватизації – сьогодні завод
пройшов міжнародний аудит і підготував фінансову звітність міжнародного
зразка. Найближчим часом завод завершить міжнародний екологічний аудит.
Уряд ухвалив рішення, яким визначив, що покупець державного пакета
акцій зобов’язаний забезпечити:
– збереження основної номенклатури продукції, робіт і послуг товариства,
які існували у 2015 р.;
– приймання, зберігання і відвантаження рідкого аміаку, що
транспортується магістральним трубопроводом і залізницею; не допустити
необґрунтованих обмежень щодо задоволення заявлених потреб суб’єктів
господарювання;
– приймання, зберігання і відвантаження іншої хімічної продукції
(карбамід, метанол), згідно з умовами укладених договорів;
– зміну цін на послуги з приймання, зберігання, захолоджування та
відвантаження
рідкого
аміаку,
що
транспортується
магістральним
аміакопроводом, відповідно до вимог законодавства;
– задоволення потреби вітчизняних сільгосптоваровиробників у
мінеральних добривах в обсягах і за цінами, визначеними в укладених
договорах (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 18.05).
***
За дорученням Прем’єр-міністра України Міністерство фінансів
розробило концепцію створення і функціонування автоматизованої системи
«Єдине вікно». Це – електронна система обміну даними, що сприятиме
спрощенню митних процедур і усуне можливості для корупційних проявів на
митниці. Проект буде запроваджено на митницях України з 1 серпня 2016 р.
Міністерство фінансів продовжує працювати над реформуванням ДФС, у
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тому числі митних органів. У рамках цієї політики Мінфін розробив проект
закону про інститут уповноважених економічних операторів – аналогічний
тому, що функціонує в ЄС. Крім того, за ініціативи Мінфіну вже було
запроваджено автоматичну систему розподілу митних декларацій, а також
укладено ряд міжурядових угод з міжнародними партнерами про взаємну
допомогу в митній справі. Черговим кроком у цьому напрямі є запуск «Єдиного
вікна» – автоматизованої системи митних послуг, що формує концептуально
новий порядок взаємодії митних органів із суб’єктами зовнішньоекономічної
діяльності (ЗЕД).
Система «Єдине вікно» вважається передовим сучасним інструментом
спрощення й зменшення кількості митних процедур. Система передбачає
створення єдиної електронної бази даних, яка дає змогу різним службам
контролю й митним пунктам в автоматичному режимі обмінюватися
інформацією про вантаж, який проходить через кордон України. Зокрема,
розроблений Мінфіном проект передбачає здійснення всіх видів контролю
(митного,
санітарно-епідеміологічного,
ветеринарно-санітарного,
фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів контролю) за
допомогою електронного обміну даними. Таким чином, замість печаток і
штампів державних органів на паперових документах, проставлятимуться
електронні відмітки в спільній базі даних.
Створення «Єдиного вікна» дасть змогу значно спростити митні процедури
і скоротить час на їх проведення, мінімізує людський фактор при прийнятті
рішень митниками та контролюючими органами, що дасть можливість значно
знизити корупційні ризики й можливості для перевищення службових
повноважень у відносинами із суб’єктами ЗЕД. У результаті, створення
«Єдиного вікна» на митниці сприятиме покращенню інвестиційного клімату в
Україні (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 18.05).

ПОЛІТИКА
Помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії
В. Нуланд повідомила, що під час зустрічі з помічником президента РФ
В. Сурковим було обговорено просування з політичних питань мінських угод,
включаючи підготовку довиборів на Донбасі.
«Ми з помічником президента Росії В. Сурковим обговорили цілий
комплекс аспектів, що стосуються мінських угод. Учора ми дуже детально
поговорили про всі аспекти мінських угод, як ми можемо покращити ситуацію з
безпекою, з доступом спеціальної моніторингової місії, просунутися з
політичних питань мінськиху год, включаючи підготовку до виборів на
Донбасі», – зазначила В. Нуланд.
При цьому вона вказала, що на Донбасі, згідно з мінськими
домовленостями, «повинні бути українські вибори, які будуть відповідати
українським стандартам і стандартам ОБСЄ».
Помічник держсекретаря США вважає, що рішення сепаратистів провести
вибори на Донбасі поза українським законодавством «не приведе до миру та
безпеки на Донбасі, ми будемо докладати зусиль для того, щоб вони замість
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цього сфокусувалися на проведенні виборів відповідно до мінських
домовленостей».
В. Нуланд також підкреслила, що зняття санкцій з Росії залежить від
повного виконання Москвою мінських угод.
«Як говорив наш президент, якщо мінські угоди будуть повністю виконані,
санкції можуть бути зняті. США хочуть, щоб мінські угоди були виконані
якомога швидше... Це позитивно позначиться на мирі та безпеці в Україні,
матиме позитивнийв плив на двосторонні відносини Росії та України і буде
добре для відносин Росії та США», – додала вона (УНН
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 18.05).
***
На думку заступника голови Центральної виборчої комісії А. Магери,
вибори на Донбасі можливі не раніше, ніж через два роки. «Сьогодні
(провести вибори на окупованому Донбасі. – Прим. ред.) не можна. І за рік буде
не можна. Думаю, процес буде розтягнутий більш, ніж на два роки. І це
оптимістичний сценарій. Якщо дострокові вибори в Раду відбудуться через рікпівтора, звичайно ж на окупованих територіях вони не пройдуть», – заявив він.
За словами заступника голови ЦВК, для проведення виборів необхідне не
тільки політичне рішення, а й створення всіх необхідних для цього умов. «Не
можна забувати, що на цих територіях уже два роки не функціонує державний
реєстр виборців. А його перевірка та відновлення – це дуже серйозна та
кропітка робота. Потрібно перевірити, в якому стані перебувають приміщення
держреєстру, як там зі зв’язком і комунікаціями, чи можливо убезпечити
інформацію реєстрів від стороннього втручання. Сьогодні ми всього цього не
знаємо», – зазначив А. Магера.
Також гостро стоїть питання формування виборчих комісій, діяльності
політичних партій і доступу українських ЗМІ, додав він (Gazeta.ua
(http://gazeta.ua). – 2016. – 18.05).
***
Представители Оппозиционного блока пытаются переложить
ответственность за завершение противостояния на Востоке Украины на
плечи украинского государства, но обращаются не по адресу. Так первый
заместитель председателя фракции «Народный фронт» А. Тетерук
прокомментировал заявление председателя фракции «Оппозиционный блок»
Ю. Бойко
относительно
необходимости
проведения
выборов
на
оккупированной части Донбасса.
«В то время когда на Востоке страны от оружия российских оккупантов и
подконтрольных им боевиков продолжают гибнуть наши военные и
гражданское население, бывшие “регионалы” цинично требуют от Украины
придерживаться минских договоренностей и провести выборы на Донбассе.
Однако с такими призывами они должны были обратиться не к украинской, а к
российской власти», – отметил представитель «Народного фронта».
А. Тетерук заявил, что Кремль является подписантом минских соглашений
и несет ответственность за освобождение территории Донбасса от российских
военных и наемных боевиков, что даст возможность украинской власти
восстановить там суверенитет, наказать военных преступников и вернуть
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регион к нормальной мирной жизни (LB.ua (http://lb.ua). – 2016. – 18.05).
***
США
стурбовані
недавнім
арештом
заступника
глави
кримськотатарського меджлісу І. Умерова. Про це повідомив речник
Посольства США в Україні Д. Леллі.
«Ми особливо стурбовані недавнім арештом заступника глави
кримськотатарського меджлісу І. Умерова. Ми закликаємо РФ скасувати
рішення щодо визначення меджлісу як “екстремістської” організації та зняти
заборону на діяльність цього демократичного інституту, накладену владою, що
де-факто здійснює контроль над територією Криму», – повідомив Д. Леллі.
Він наголосив, що США засуджує окупацію та анексію Криму Росією
(УНН (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 18.05).
***
В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека призвали
Россию прекратить преследование крымских татар в оккупированном
Крыму накануне годовщины сталинской депортации крымскотатарского
народа. Представитель управления Р. Колвилл заявил на брифинге в Женеве,
что положение крымских татар в Крыму значительно ухудшилось с момента
оккупации полуострова Россией.
«За последние два года мы задокументировали все значительные
преследования крымских татар. Членов меджлиса, представительного органа
крымскотатарского меньшинства, и его сторонников запугивали, преследовали
и сажали, иногда по сомнительным обвинениям, – сказал он. – Напоминаем
России, которая де-факто осуществляет контроль над территорией Крыма, ее
обязанность обеспечить соблюдение прав меньшинств и коренных народов и
что они не должны подвергаться дискриминации и преследованиям. Мы также
призываем власти немедленно снять запрет меджлиса и обеспечить соблюдение
свободы слова, информации, мирных собраний, религии и убеждений для всех
народов Крыма» (ForUm (http://www.for-ua.com). – 2016. – 18.05).
***
Ни в исполнительной, ни в законодательной власти Украины нет
ответственных за вопросы Крыма. Об этом на круглом столе в Институте им.
Горшенина заявил политолог Т. Березовец, основатель проекта FreeCrimea.
«Сегодня в правительстве нет людей, которые бы занимались проблемой
Крыма. Даже в Верховной Раде не создан специальный комитет по вопросам
временно оккупированных территорий. Да, создали министерство, его
возглавил В. Черныш, который уже в своем первом интервью дал понять, что он
будет заниматься Донбассом. Тема Крыма для него непонятна, и я так понимаю,
что она не находится в его повестке дня. В Администрации Президента нет ни
одного чиновника, который бы отвечал за вопросы Крыма», – сказал
Т. Березовец.
Межфракционное депутатское объединение «Крым» в Верховной Раде,
которое возглавляет депутат А. Гончаренко, Т. Березовец считает
неэффективным.
Также политолог напомнил, что до сих пор не принята стратегия
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деоккупации полуострова (LB.ua (http://lb.ua). – 2016. – 18.05).
***
«Народний фронт» підтримує кандидатуру А. Магери в Центральну
виборчу комісію. Про це заявив нардеп від цієї політсили А. Геращенко.
«Планується, що до кінця червня будуть внесені на голосування кандидати
на зміни складу ЦВК. Наша фракція визначилася, ми підтримуємо А. Магеру,
він багаторічний член ЦВК, який показав високий рівень роботи, знання
законодавства, і ми вважаємо, що там повинні бути високі професіонали та
порядні люди. Думаю, що голова ЦВК буде інший найближчим часом», –
розповів він (Gazeta.ua (http://gazeta.ua). – 2016. – 18.05).
***
Лидер движения «Украинский выбор» В. Медведчук прокомментировал
итоги первых 30 дней работы нового Кабинета Министров. «Следует
признать: от обновленного правительства, сформированного по партийноквотному принципу, кардинальной смены политики и изменений к лучшему
никто особо и не ждал. В Кабмине Гройсмана, вопреки всем обещаниям, так и
не появились профессионалы…» – отметил он.
Политик высказал сожаления по поводу того, что Кабмин не поставил под
сомнение эффективность ЗСТ с ЕС, хотя практика, по его мнению, уже доказала
ее губительность для отечественной экономики. «В. Гройсман уже признал:
“Мы стали сырьевой страной”. Впрочем, хоть и признал, выводов так и не
сделал. Власть по-прежнему идет на поводу у еврочиновников. Готовность
отказаться от моратория на экспорт леса-кругляка, от повышения вывозных
пошлин на металлолом только лишний раз доказывает: в рамках ЗСТ с ЕС
власть действует не в интересах Украины», – подчеркнул лидер «Украинского
выбора».
Что действительно хорошо получилось у Кабмина по итогам первого
месяца, так это доказать свою лояльность МВФ, считает В. Медведчук.
Единственным потенциальным позитивом в деятельности нового правительства
лидер «Украинского выбора» назвал создание Министерства по вопросам
временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
«Однако на сегодняшний день реальных шагов для реинтеграции Донбасса
новое правительство так и не сделало… Во всяком случае, разногласия членов
правительства в вопросах социальной поддержки жителей Донбасса пока не
преодолены, а потому позитив от создания нового министерства можно назвать
лишь потенциальным и никак не перевешивающим общий негативный
результат первых 30 дней нового Кабмина», – подытожил политик (ForUm
(http://www.for-ua.com). – 2016. – 18.05).
***
Члены украинского парламента могли бы научиться у своих польских
коллег строить идеологические политические партии. Такое мнение,
комментируя идею стажировки депутатов Верховной Рады в Польше, выразил
политолог Е. Магда.
«Во-первых, Польша и Украина являются стратегическими партнерами.
Во-вторых, декабрьский визит А. Дуды в Украину продемонстрировал, что
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польская элита настроена на диалог с украинской элитой, для чего есть
объективные основания. Именно за счет контактов с Украиной Польша может
усилить свои позиции в Европе, где ее сейчас довольно часто критикуют за
некоторые изменения во внутренней политике и законодательстве», –
подчеркнул он.
Однако, по мнению политолога, сегодня до конца не ясны некоторые
организационные моменты предстоящей стажировки. «Не знаю, когда они
поедут стажироваться, у них и здесь работы немало. То есть, идея хороша, но я
пока что не знаю, как ее воплощать в жизнь, – отметил эксперт. – Украинские
народные депутаты могли бы научиться строить идеологические партии. В
Польше политические силы, в отличие от Украины, идеологические. А у нас
партии строятся по принципу “за все хорошее, против всего плохого”» (ForUm
(http://www.for-ua.com). – 2016. – 18.05).
***
Ситуация, которая на сегодняшний день сложилась в экономике
Украины, так или иначе завязана на разрыве экономических отношений с
Россией. Об этом заявил политический эксперт С. Быков.
Комментируя заявление Премьер-министра В. Гройсмана о том, что на
сегодняшний день Украина является «сырьевой базой», эксперт отметил:
«Безусловно, основным нашим торговым партнером является Российская
Федерация и основные традиционные рынки для Украины – это рынки бывших
советских республик и в том числе российский рынок. И это абсолютно
нормально. У нас экономика строилась под работу именно на этих рынках.
Безусловно, очень большим плюсом является то, что мы для себя открываем
новые рынки сбыта, но украинская экономика существенно теряет от того, что
мы не сотрудничаем де-факто с традиционными для Украины рынками.
Я уверен, что мы сможем восстановить Украину как индустриальное
государство, но для этого необходимо провести так называемую новую
индустриализацию. И только тогда мы сможем назвать себя успешной
экономикой» (ForUm (http://www.for-ua.com). – 2016. – 18.05).
***
Адвокати надали пояснення екс-президента України В. Януковича
Святошинському районному суду Києва у кримінальному провадженні щодо
вбивства активістів Євромайдану на вул. Інститутській. Про це повідомив
начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури
України С. Горбатюк.
За його словами, адвокати надали письмові пояснення В. Януковича
Святошинському районному суду Києва і суд їх долучив до матеріалів
кримінального провадження щодо вбивства активістів Євромайдану на вул.
Інститутській.
«Воно (пояснення. – Прим. ред.) долучене до справи про вбивства на
Інститутській… Суд буде організовувати проведення міжнародно-правового
клопотання на можливість допиту його з залученням правоохоронних органів
Російської Федерації. Це єдиний законний шлях», – пояснив він.
У зв’язку з цим, зазначив С. Горбатюк, прокуратура направила у
Святошинський районний суд офіційний запит, щоб суд наддав їм пояснення
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***
Адвокат В. Сердюк, защищающий интересы экс-президента
В. Януковича, утверждает, что экстрадировать его в Украину невозможно,
поскольку Интерпол прекратил его международный розыск.
«Относительно официальной процедуры экстрадиции... Нет, на
сегодняшний день официально нет процессуальной возможности, скажем,
экстрадировать В. Януковича в Украину, поскольку Интерпол отказал и
прекратил его розыск», – отметил В. Сердюк.
По словам адвоката, Интерпол прекратил розыск в связи с
обстоятельствами, свидетельствующими о политическом преследовании
В. Януковича в Украине. Это, отмечает В. Сердюк, «идет вразрез с
положениями этой организации».
Как ранее сообщали СМИ, В. Янукович более не значится в списке
«разыскиваемых персон» по линии Интерпола.
По заявлению прокурора Генеральной прокуратуры В. Куценко, розыск
Интерполом чиновников времен президентства В. Януковича не прекращен, а
«заблокирован» (ForUm (http://www.for-ua.com). – 2016. – 18.05).

ЕКОНОМІКА
18 травня завершилася офіційна процедура приєднання України до
Угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі (Agreement on
Government Procurement, GPA), передає прес-служба Мінекономрозвитку.
«З цього дня українські компанії отримали право брати участь у державних
закупівлях 45 країн-учасниць угоди GPA, серед яких: країни ЄС, Японія, США,
Корея, Тайвань, Сінгапур, Гонконг і Канада. Загальний обсяг ринку
держзакупівель СОТ оцінюється в 1,7 трлн дол. щорічно, що більше ніж у
30 разів перевищує обсяг українського експорту у 2014 р.», – ыдеться у
повідомленні.
Вказано, що Угода GPA поширює головний принцип СОТ – рівний доступ
до ринків – на сферу державних закупівель. Іноземці матимуть повний доступ
до українських державних тендерів так само, як українці – до закордонних. Але,
якщо іноземні компанії вже давно де-факто могли брати участь у публічних
закупівлях в Україні, то українські компанії тільки відкривають для себе
глобальний ринок державних закупівель, додали у відомстві.
Відкриття світового ринку державних закупівель для українських компаній
є одним із напрямів реформи держзакупівель (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1571947-ukrayina-ofitsiyno-priyednalasya-dougodi-sot-pro-derzhzakupivli). – 2016. – 18.05).
***
Прямые инвестиции в Украину в І квартале 2016 г. возросли в три раза
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в
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отчете Госстата.
За І квартал иностранные инвесторы вложили 1,036 млрд дол. прямых
инвестиций (акционерного капитала) в экономику Украины. В прошлом году за
аналогичный период они инвестировали 345,5 млн дол. В І квартале этого года
инвестора вывели 86,4 млн дол. прямых инвестиций. В прошлом году этот
показатель был на уровне 223 млн дол.
По состоянию на 1 апреля 2016 г. общий объем привлеченных прямых
иностранных инвестиций в экономику составил 42,820 млрд дол.
Согласно данным Госстата, больше всего инвестиций в Украину
приходится на Кипр (25,6 %), Нидерланды (13,4 %), Германию (12,7 %) и
Россию (7,7 %).
Объем прямых инвестиций из Украины в экономики мира на 1 апреля
2016 г. составил 6,232 млрд дол. Большинство из них было направлено в Кипр –
93,5 % (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/05/17/19237670/). – 2016. – 17.05).
***
Нацбанк опубликовал результаты деятельности украинских банков в
2015 г.
Так, всего по платежеспособным банкам убыток составил 71,8 млрд грн, а
вместе с неплатежеспособными эта цифра вырастает на 6 млрд грн.
Наибольшая доля этих убытков приходится на «дочки» иностранных
банковских групп – 42,259 млрд грн.
По госбанкам и банкам, в которых у государства есть доля, убытки
составили 26,1 млрд грн. По коммерческим украинским банкам убыток
составил 3,4 млрд грн.
Данные НБУ также говорят о распределении активов по банковской
системе Украины на начало 2015 г. Наибольшую долю активов
сконцентрировали иностранные банковские группы – 63,5 млрд грн, на крупные
коммерческие украинские банки приходится 48,2 млрд грн, на госбанки –
30,1 млрд грн, на небольшие украинские банки – 10,7 млрд грн.
Совокупный объем активов по системе на конец 2015 г. составил
154 млрд грн (Delo.UA (http://delo.ua/finance/v-proshlom-godu-banki-poterjali718-mlrd-grn-317072). – 2016. – 17.05).
***
Регулятивный капитал украинских банков в апреле увеличился на
3,2 млрд грн – до 130,2 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
Объем регулятивного капитала увеличился за счет роста основного
капитала – на 4,1 млрд грн благодаря увеличению на 8,9 млрд грн фактически
оплаченного зарегистрированного уставного капитала.
Увеличение регулятивного капитала и сокращение активов, уменьшенных
по рискам, привело к улучшению норматива достаточности (адекватности)
регулятивного капитала (Н2) с 12,03 % в начале апреля до 12,74 % на 1 мая
2016 г.
В марте регулятивный капитал украинских банков сократился на
2,7 млрд грн, до 127 млрд грн. По состоянию на 1 марта регулятивный капитал
был 129,7 млрд грн (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/05/17/19229775/). –
2016. – 17.05).
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***
Ощадбанк, у рамках нової кредитної угоди, отримав транш кредитних
коштів від компанії Cargill Financial Services International, Inc. на загальну
суму майже 30 млн дол.
Як повідомляє прес-служба фінустанови, кошти, залучені строком на один
рік, будуть спрямовані на фінансування експортно-імпортних операцій клієнтів
Ощадбанку – виробників сільськогосподарської продукції та на придбання ними
виробничого устаткування.
Процентна ставка по кредиту істотно знижена порівняно з тією, що діяла за
кредитами, погашеними в поточному році.
За словами заступника голови правління Ощадбанку І. Земцової,
взаємовигідне співробітництво між банком і компанією триває вже кілька років.
Це говорить про довіру до державного банку з боку великих приватних
іноземних інвесторів, зокрема таких як Cargill, навіть при низьких кредитних
рейтингах країни.
«Ощадбанк буде використовувати ці кошти насамперед для фінансування
вітчизняного аграрного сектора – важливої та дуже перспективної галузі
української
економіки»,
–
заявила
І.
Земцова
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ua/news/-/375921/oshhadbank-otrymav-30-mln-vid-cargill).
– 2016. – 17.05).
***
Госбанки РФ решили воспользоваться шансом покинуть Украину.
В частности, вплотную занялись поиском выхода с украинского рынка
«Сбербанк», ВТБ и «Внешэкономбанк».
Это происходит на фоне заметного восстановления их собственного
бизнеса и в целом украинского банковского рынка.
По мнению экспертов, госбанки руководствуются не столько
экономической ситуацией, сколько политической и используют появившееся
окно для продажи.
При этом в отличие от госбанков, «Альфа-групп», владеющая «Альфабанком», не ищет выхода с украинского рынка, а наращивает свое присутствие,
покупая у Unicredit Group «Укрсоцбанк» и рассматривая другие активы для
приобретения (Экономические известия (http://news.eizvestia.com/newsfinance/full/445-dochki-na-vydane-rossijskie-banki-reshili-speshno-pokinutukrainu). – 2016. – 18.05).
***
За первые четыре месяца 2016 г. объем биржевых сделок с ценными
бумагами составил 71,05 млрд грн, что в 1,9 раза меньше, чем за
аналогичный период 2015 г. (136,68 млрд грн). Об этом говорится в сообщении
НКЦБФР.
В январе – апреле 2016 г. консолидация торгов ЦБ наблюдалась на двух
биржах – «Перспектива» и ПФТС (суммарно – 97,5 % от общего объема торгов).
В разрезе финансовых инструментов наибольший объем торгов в январе –
апреле был зафиксирован с гособлигациями (56,04 млрд грн или 78,88 % от
общего объема торгов) и депозитными сертификатами НБУ (11,26 млрд грн или
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15,85 %). Объем торгов акциями составил лишь 727,4 млн грн или 1,02 % от
общего объема торгов).
По состоянию на 30 апреля 2016 г. капитализация находящихся в
биржевом листинге компаний составила 24,85 млрд грн. «Продолжается
тенденция уменьшения этого показателя, поскольку повышение требований к
прохождению листинга обусловило сохранение относительно невысокой доли
листинговых бумаг в биржевых реєстрах», – отмечает НКЦБФР (Delo.UA
(http://delo.ua/finance/obem-sdelok-s-cennymi-bumagami-na-birzhah-upal-pochtivdvoe-317069). – 2016. – 17.05).
***
У квітні поточного року порівняно з березнем цього ж року середній
розмір допомоги по безробіттю скоротився в Україні на 6 %. Про це
повідомили у прес-службі Державної служби статистики України.
За даними Держстатситики, у квітні 2016 р. середній розмір допомоги по
безробіттю становив 1472 грн проти 1566 грн у березні 2016 р.
У відомстві зазначають, що кількість зареєстрованих безробітних у квітні
2016 р. становила 434,7 тис. осіб, з яких 339 тис. отримували допомогу по
безробіттю.
Водночас рівень зареєстрованого безробіття у квітні 2016 р. становив
1,6 %.
Нагадаємо, що рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією
Міжнародної організації праці (МОП), становив 9,5 % у IV кварталі 2015 р.
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1571592seredniy-rozmir-dopomogi-po-bezrobittyu-skorotivsya-u-kvitni-na-6). – 2016. –
17.05).
***
В І квартале 2016 г. мы увидели 50-процентный рост количества POSтерминалов с функцией бесконтактной оплаты, а количество
бесконтактных операций возросло в 2,5 раза. Об этом заявил председатель
правления Украинского процессингового центра А. Романчук.
Одна из тенденций последних лет – оборудование POS-терминалов
возможностью принимать бесконтактные платежи. Хотя доля операций по
бесконтактным картам составляет всего 3 %, они быстро растут и уже занимают
свое место на рынке.
Электронная коммерция хорошо росла и развивалась в Украине, и даже в
период с 2014 по 2015 г. был виден рост количества интернет-магазинов и оплат
картами в Интернете. В этом году доля операций в Интернете от общего числа
оплат картами, выпущенными банками-клиентами UPC, достигла 23 %. Рост
количества сайтов, которые принимают платежи по картам VISA и MasterCard
через UPC, составил 27 % в год.
В украинском Интернете картами банков-клиентов UPC чаще всего
оплачивали различные билеты на транспорт, прежде всего, железнодорожные и
авиа. Билеты в кино, театры на концерты тоже активно приобретают через
Интернет. Продолжается рост количества платежей картами за мобильную
связь,
Интернет,
коммунальные
услуги
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/05/17/19215326). – 2016. – 17.05).
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***
Протягом 2010–2015 рр. загальний обсяг інвестицій, вкладених у
житлову нерухомість, становив понад 201 млрд грн. Про це повідомляє
Державна служба статистики України.
Протягом цього часу найбільше інвестицій у сферу житлової нерухомості
надійшло у 2013 та 2015 рр. Загалом протягом п’яти років обсяг інвестицій
зростав. Так, у 2010 р. у житлову нерухомість було інвестовано 25,7 млрд грн, у
2011 р. – 26,58 млрд грн, у 2012 р. – 34,2 млрд грн, 2013 р. – 36,1 млрд грн,
2014 р. – 33,1 млрд грн, а у 2015 р. – 45,6 млрд грн (Українські Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1571379-protyagom-pyati-rokiv-uzhitlovu-nerukhomist-v-ukrayini-bulo-investovano-ponad-200-mlrd-grn). – 2016. –
16.05).
***
Стоимость перевозки контейнера по новому «Шелковому пути»
снизилась почти на 30 %. «Достигнута договоренность о снижении
комплексной ставки за перевозку с 5559 до 3980 дол. за 40-футовый контейнер
от Изов до границы с КНР (Достык)», написал на своей странице в Facebook
министр инфраструктуры Украины В. Омелян.
Это связано с подписанием протокола о вхождении Украины в
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). Документ с
украинской стороны в Тбилиси подписал директор по грузовым перевозкам и
логистике
«Укрзалізниці»
И.
Федорко
(Delo.UA
(http://delo.ua/business/perevozka-gruzov-po-shelkovomu-puti-podeshevela-pochtina-30-317077/). – 2016. – 17.05).
***
У квітні 2016 р. Україна імпортувала трактори на 49 млн дол. Про це
повідомляє Державна фіскальна служба.
Це на 28,5 % менше, ніж у березні 2016 р. (68,5 млн дол.).
Усього в січні – квітні Україна імпортувала трактори на 183,3 млн дол.
Найбільше тракторів завезено з США (54,3 млн дол., питома вага – 29,6 %).
На другому місці – Білорусь (40,9 млн, 22,3 %), на третьому – Німеччина
(21,2 млн, 11,6 %).
З початку року експортовано трактори на 4,4 млн дол., 52,8 % з яких
прийшлося на поставки до РФ (2,3 млн дол.).
Крім того, за чотири місяці 2016 р. Україна імпортувала ґрунтообробну та
посівну техніку на 97,6 млн дол. та техніку для збирання (сортування) врожаю
та заготівлі кормів – на 90 млн. Обсяг експорту становив відповідно 13,7 млн і
5,2 млн дол. (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/u-kvitni-ukrainaskorotila-import-traktoriv-na-285). – 2016. – 17.05).
***
Протягом січня – квітня 2016 р. порівняно з аналогічним періодом
2015 р. ціни реалізації сільськогосподарської продукції зросли на 9,5 %. Про це
повідомили у прес-службі Держстатистики.
За інформацією Держстатистики, за вказаний період і ціни продажу
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аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами
реалізації зросли на 9,5 %, у т. ч. продукції рослинництва – на 13,9 %,
тваринництва – на 6,3 %.
Водночас за у квітні поточного року порівняно з аналогічним періодом
2015 р. ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими
підприємствами за всіма напрямами реалізації зросли на 1,9 %.
Зокрема, продукція рослинництва подорожчала на 15,1 % та продукція
рослинництва подешевшала на 6,6 % (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1571964-tsini-realizatsiyi-s-g-produktsiyi-u-2016rotsi-zrosli-na-9-5). – 2016. – 18.05).
***
За чотири місяці 2016 р. експорт молочної продукції з України
скоротився на 21 % і становив 27,4 тис. т. Продажі зросли лише в сегменті
молока та вершків, незгущених – на 13 %, до 3,6 тис. т.
Про це повідомляє аналітичний відділ компанії Dykun з посиланням на
Державну фіскальну службу.
Експорт молока та вершків згущених становив 13,1 тис. т, що на 26,85 %
менше, ніж за аналізований період 2015 р. Основними ринками збуту були
Казахстан (4,2 млн дол.; 23,26 %) та Туркменістан (3,3 млн дол.; 18,49 %).
Імпорт молока та вершків згущених становив 345 т, що на 71,8 % більше, ніж
торік. У вартісному виражені це 664 тис. дол. Найбільше завозили продукт з
Білорусії (379 тис. дол.; 57 %) та Росії (124 тис. дол.; 18,67 %).
Продажі кисломолочної продукції за аналізований період скоротилися на
5,46 % – до 1,14 тис. т. Дохід від їхнього продажу становив 1 млн дол.
Поставляли продукцію найбільше до Молдови (597 тис. дол.; 59,52 %) та Грузії
(204 тис. дол.; 20,34 %). Водночас імпорт маслянки скоротився на 32,74 % та
становив 863 т. Купували її найбільше у Бельгії (781 тис. дол.; 60,68 %) та
Польщі (328 тис. дол.; 25,49 %).
Експорт молочної сироватки у січні – квітні цього року становив 5,9 тис. т,
що на 24 % менше, ніж минулого року. Основними ринками збуту були
Казахстан (789 тис. дол.; 23,27 %) та Пакистан (666 тис. дол.; 19,65 %). Завозили
сироватку з Португалії (257 тис. дол.; 53 %) та Німеччини (84 тис. дол.;
17,32 %). Загальний обсяг імпорту за рік скоротився на 37,4 % та становив 230 т.
Експорт вершкового масла скоротився на 29,23 % – до 1,64 тис. т.
Найбільше продавали його до Грузії (1,1 млн дол.; 23,7 %) та Єгипту
(767 тис. дол.; 16,1 %). Водночас імпортували масло з Нової Зеландії
(392 тис. дол.; 19,82 %), Молдови (340 тис. дол.; 17,19 %) та Єгипту
(292 тис. дол.; 14,76 %).
Експорт сирів продовжує скорочуватися. За аналізований період він
становив 2,13 тис. т, що на 12,26 % менше, ніж у 2015 р. Поставляли його до
Казахстану (2,8 млн дол.; 23,7 %) та Молдови (2,2 млн. дол.; 35,54 %). Імпорт
сирів зріс на 13,28 % – до 2,19 тис. т. Найбільше їх купували в Польщі
(2,8 млн дол.; 30,9 %) та Німеччині (2,1 млн дол.; 23,67 %) (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-zbilsila-import-verskovogo-masla-bilsniz-v-cotiri-razi). – 2016. – 17.05).
***
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На 82 млн дол. Україна експортувала м’ясо та їстівні субпродукти
птиці в січні – квітні. Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.
У квітні поставлено за кордон зазначеної продукції на 29,7 млн дол.
Найбільшим імпортером української курятини в 2016 р. залишається Ірак
(25 млн дол., питома вага – 30,6 %). На другому місці – Нідерланди (9,4 млн,
11,5 %), на третьому – Єгипет (7,1 млн, 8,7 %).
З початку року імпортовано м’яса та субпродуктів птиці на 8,9 млн дол., у
т. ч. на 2,1 млн – у квітні. 55,6 % поставок – з Польщі (4,9 млн) (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/z-pocatku-2016-ukraina-eksportuvala-masoptici-na-82-mln-dolariv). – 2016. – 16.05).
***
На 8,1 млн дол. у квітні 2016 р. Україна експортувала яйця та яєчні
продукти. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.
Це на 32,8 % більше, ніж у березні 2016 р. (6,2 млн дол.).
Усього в січні – квітні 2016 р. обсяг експорту яєць і яєчних продуктів
становив 29,6 млн дол.
Яєць у шкаралупі за кордон у квітні продано на 5,1 млн дол. проти
4,1 млн дол. місяцем раніше (+24,3 %). Усього з початку 2016 р. Україна
експортувала яйця в шкаралупі на 15,5 млн дол. Найбільшим імпортером
зазначеної продукції українського виробництва залишаються Об’єднані
Арабські Емірати – 7,7 млн дол. (питома вага – 49,6 %). На другому місці – Ірак
(4,5 млн, 29,4 %), на третьому – Катар (1,4 млн, 9,1 %).
У квітні Україна імпортувала яйця в шкаралупі на 2,4 млн дол. Це на
14,2 % більше, ніж місяцем раніше (2,1 млн). Усього в січні – квітні 2016 р.
імпортовано яєць на 9,5 млн дол. Найбільшим постачальником залишається
Німеччина (3 млн, 31,6 %).
Яєць без шкаралупи (яєчних продуктів) в квітні Україна експортувала на
3 млн дол. проти 3,3 млн дол. місяцем раніше (–9,1 %). Усього в січні – квітні
2016 р. Україна експортувала яєчних продуктів на 14,1 млн дол. Найбільшим
імпортером яєць без шкаралупи з України є Данія (8,3 млн дол., 58,7 %). На
другому місці – Індонезія (1,3 млн дол., 9,1 %), на третьому – Єгипет (1 млн,
7,1 %) (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-v-kvitni-zbilsilaeksport-aec-i-aecnih-produktiv-na-328). – 2016. – 16.05).
***
По итогам 10 месяцев текущего маркетингового года крупнейшим
поставщиком зерна за рубеж стала «Государственная продовольственнозерновая корпорация Украины». По поставкам кукурузы лидирует агрохолдинг
«Кернер».
С начала 2015/16 маркетингового года (июль 2015 г.) и по состоянию на
средину мая Украина экспортировала на внешние рынки рекордные 34,2 млн т
зерна. Общий объем экспортируемого и подготовленного к экспорту зерна
составляет 34,9 млн т.
Таким образом, 2015/2016 маркетинговый год должен стать рекордным по
экспорту зерновых культур (Delo.UA (http://delo.ua/business/gostrejder-stalkrupnejshim-eksporterom-zerna-iz-ukrainy-317064). – 2016. – 17.05).
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***
У квітні 2016 р. Україна експортувала ячмінь на 22,6 млн дол. Про це
повідомляє Державна фіскальна служба України.
Усього з початку року Україна експортувала ячмінь на 41 млн дол.
Найбільшим імпортером українського ячменю в січні – квітні залишалася
Саудівська Аравія – 23,1 млн дол. (питома вага – 56,5 %). На другому місці –
Туніс (3 млн, 7,4 %), на третьому – Катар (2,9 млн, 7,2 %) (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/z-pocatku-roku-ukraina-eksportuvala-acminna-41-mln-dolariv). – 2016. – 17.05).
***
На 19,8 млн дол. експортувала мед у січні – квітні 2016 р. Україна. Про
це повідомляє Державна фіскальна служба України.
Найбільшим імпортером українського меду залишається Німеччина
(8,8 млн дол., питома вага – 44,3 %). На другому місці – США (4,7 млн, 23,7 %),
на
третьому
–
Польща
(2,5
млн,
12,8
%)
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/z-pocatku-roku-ukraina-eksportuvala-med-na198-mln-dolariv). – 2016. – 17.05).
***
Ціни на сільгоспземлі в Україні вже наблизилися до європейського рівня
і досягають рівня 1,5–2 тис. дол.
Про це під час ІІІ Agri Invest Forum повідомив, керуючий партнер
юридичної компанії «ОМП», М. Орлов.
Незважаючи на те, що офіційно в Україні діє мораторій на продаж
сільгоспземель, фактично земельний ринок існує давно і ціна землі вже
сформована.
«Ринок уже відбувся. Купівля-продаж сільгоспземель в Україні
відбувається за договорами емфітевзису. Ціна землі вже сформована: 600–
700 дол. коштує один гектар малородючих земель, 1,5–2 тис. дол. – чорноземи.
Правда, угоди за ціною 2 тис. дол./га – це рідкісне явище», – повідомив
М. Орлов.
На думку експерта, такий рівень цін уже дуже близький до європейського,
а при запуску офіційного ринку порівнювати ціну української землі потенційні
покупці будуть, насамперед, з Польщею та Словаччиною.
«Коли спаде “перша піна”, земля в Україні буде дешевшою, ніж у Польщі
та Словаччині. Люди будуть порівнювати: у Польщі земля коштує 3 тис. євро за
гектар. В Україні неформально доходить до 2 тис. дол. Значить цінова “вилка” в
Україні буде приблизно 1,5–3 тис. дол.», – вважає експерт (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-nazvano-novij-riven-cin-nasilgospzemli). – 2016. – 18.05).
***
Весенняя посевная кампания в этом году в Украине охарактеризовалась
резким и существенным ростом площадей под горохом. При первичном
прогнозе в 182 тыс. га украинские фермеры смогли засеять 226 тыс. га, что на
33 % превышает посевную прошлого года. Об этом сообщил аналитик
зернового рынка компании «УкрАгроКонсалт» М. Сыч.
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Эксперт отметила, что это рекордные площади под горохом в Украине за
последние пять лет.
В этом году фермеры рискнули, и этот риск вполне оправдает себя.
Погодные условия во время сева сложились благоприятно, кроме того,
позволили начать посевную кампанию на несколько недель раньше сроков.
Учитывая такое существенное для гороха рост площадей, а также
благоприятные агрометеорологические условия, которые обещают хорошую
урожайность, валовой сбор гороха в 2016 г. может стать максимальным за
последние 10 лет (Delo.UA (http://delo.ua/business/ukrainskie-fermery-v-2016godu-sdelali-stavku-na-goroh-317015). – 2016. – 16.05).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Економіка України починає виходити з рецесії вперше за останні два
роки. Про це йдеться в дослідженні агентства Bloomberg.
Як вказується в дослідженні, зростання ВВП України за підсумками І
кварталу 2016 р. може становити 1 %.
Поліпшення ситуації продиктовано, як вважають експерти, стабілізацією
гривні, яка втратила більше третини від своєї вартості в минулому році, а також
інфляції, яка опустилася нижче 10 %.
Роздрібні продажі зросли на 1,6 % порівняно з минулим роком, а в 2015 р.
вони впали на 23,9 %.
Виробництво промислової продукції збільшилося на 3,7 % проти падіння
на 20,5 % роком раніше (Finance.UA (http://news.finance.ua/ua/news//375876/bloomberg-prognozuye-zrostannya-ekonomiky-ukrayiny-vpershe-za-dvaroky). – 2016. – 16.05).
***
Группа ICU ухудшила прогноз роста ВВП Украины в 2016 г. с 2,6 до
2,1 %. Об этом говорится в майском макроэкономическом отчете группы.
«Мы немного скорректировали наш прогноз из-за совокупности факторов,
которые сдерживали рост экономики в начале года: очень консервативной
фискальной политики, стагнации широкого денежного предложения и низкого
спроса на украинский экспорт. В то же время мы оптимистично оцениваем
дальнейшие перспективы роста экономики Украины», – отметил руководитель
аналитического подразделения группы ICU А. Вальчишен.
По его словам, начиная со ІІ квартала экономика начала восстанавливаться
более высокими темпами. «Это пока не очень заметно обычным гражданам, но
ключевые макропоказатели свидетельствуют об этом. Экономический рост по
итогам года будет выше, чем его ожидают правительство и НБУ. У нашего
оптимистического прогноза есть основания», – сказал он.
Эксперты ICU полагают, что одним из факторов ускорения роста
экономики Украины во ІІ квартале будет увеличение государственных
расходов.
«Государственный бюджет на 2016 г. был сформирован с дефицитом 3,7 %
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ВВП. Но в І квартале он выполнялся с профицитом, так как финансовая
ситуация на международных рынках и внутренняя политическая ситуация
вокруг переформатирования правительства требовали жесткой политики в
управлении финансами. Сейчас мы видим, что фискальное сжатие, которое
было в І квартале, уже не будет использоваться правительством до конца года.
Начиная со ІІ квартала, в рамках выполнения закона “О госбюджете”
расходование бюджетных средств будет постепенно увеличиваться, государство
будет направлять больше денег в экономику. В частности, на капитальное
строительство», – сказал А. Вальчишен.
В макроэкономическом отчете группы ICU также отмечается, что вслед за
государственным начнется оживление и в частном секторе экономики.
«Вслед за снижением инфляции будет постепенно смягчаться и
монетарная политика. В частности, НБУ начал снижать учетную ставку, и этот
процесс продолжится в нынешнем году, что в итоге подтолкнет к постепенному
снижению процентных ставок по кредитам. Таким образом, кредиты станут
более доступны, и мы ожидаем, что со второго полугодия совокупный
кредитный поток банков (разница между выдачей кредитов и их погашением)
будет положительным», – сказал эксперт.
Доступность кредитов, как отмечает ICU, оживит предприятия и будет
стимулировать в том числе постепенное восстановление зарплат в частном
секторе. Это поддержит потребление в экономике и, в частности, сектор
торговли и сектор услуг.
В 2016–2017 гг., по прогнозам группы ICU, влияние внешних рынков на
украинскую экономику будет незначительным.
«Ситуация на внешних рынках в конце апреля немного улучшилась:
повысились цены на все сырьевые товары. Но это явление временное. В
украинской экономике экспорт перестает играть ключевую роль, постепенно
экономика будет перестраиваться на внутренние ресурсы», – резюмировал
А. Вальчишен (DELO.UA (http://delo.ua/ukraine/icu-uhudshila-prognoz-rostavvp-ukrainy-v-2016-godu-317150). – 2016. – 18.05).
***
За даними Держстатистики, у першому І кварталі 2016 р. порівняно з
І кварталом 2015 р. дефіцит зовнішньої торгівлі товарами збільшився в
10,7 разів і становив 961,3 млн дол. проти 90,2 млн дол. за аналогічний період
минулого року. Зокрема, експорт товарів скоротився на 18,5 % до
7,719 млрд дол., імпорт скоротився на 9,3 % до 8,680 млрд дол.
У відомстві зазначають, що серед країн-партнерів найбільше
експортувалися товари до Російської Федерації – 8,4 %, Китаю – 7,6 %, Польщі
– 6,0 %, Єгипту – 5,9 %, Туреччини – 5,7 %, Італії – 5,3 %, Індії – 5,1 %,
Німеччини – 4,4 %, Іспанії – 4,1 %, Нідерландів – 3,6 % та Угорщини – 3,3 %.
Зокрема, експорт товарів до країн Європейського Союзу за вказаний період
скоротився на 2,7 % до 3,197 млрд дол. і становив 41,4 % від загального обсягу
експорту вітчизняних товарів. Водночас імпорт товарів із країн Європейського
Союзу скоротився на 1,2 % і становив 3, 861 млрд дол., або 44,5 % від
загального обсягу імпорту Україною.
При цьому, основу товарної структури українського експорту становили
продукти рослинного походження та недорогоцінні метали та вироби з них – по
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22,2 %, жири та олії тваринного або рослинного походження – 12,3 %, механічні
та електричні машини – 10,4 %, мінеральні продукти – 6,5 %, готові харчові
продукти – 6,4 % та продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей
промисловості
–
4,8
%
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1571461-defitsit-zovnishnoyi-torgivli-tovaramiukrayini-zris-u-i-kv-mayzhe-v-11-raziv). – 2016. – 16.05).
***
Врегулювання питань торгівлі необробленою деревиною з точки зору
дотримання міжнародних зобов’язань нашої держави є необхідною
передумовою для продовження реалізації в Україні третьої програми
макрофінансової допомоги ЄС, де два та три транші – це разом
1,2 млрд євро. На цьому наголосила заступник міністра економічного розвитку
та торгівлі України, торговельний представник України Н. Микольська під час
розширеної наради із проблематики торгівлі необробленою деревиною, передає
прес-служба відомства.
Під час зустрічі були обговорені можливі шляхи покращення ситуації у
лісовій галузі, зокрема, шляхом застосування нових механізмів реалізації та
експорту лісоматеріалів, функціонування систем електронного обліку деревини
та електронного декларування походження лісоматеріалів.
За підсумками вирішили роботу із залучення асоціацій та підприємств
деревообробної галузі для визначення можливих модальностей вирішення цього
питання
продовжувати
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1571812-yes-vidilit-ukrayini-1-2-mlrd-yevrodopomogi-pislya-virishennya-pitannya-schodo-torgivli-kruglyakom-n-mikolska). –
2016. – 17.05).
***
В Греции началось строительство Трансадриатического газопровода
(TAP), по которому азербайджанский газ будет через север Греции и
Албанию поступать в Италию. Об этом пишет издание The New York Times.
По информации газеты, новый газопровод, общая протяженность которого
составляет около 870 км, снизит зависимость Европы от российских поставок
газа.
На церемонии начала строительства выступил премьер-министр Греции А.
Ципрас. Он заявил, что благодаря этому проекту в стране с уровнем
безработицы 24 % появится 8 тыс. новых рабочих мест.
Первые поставки газа по новому газопроводу запланированы на 2020 г.
США, в свою очередь, поприветствовали официальное начало
строительства Трансадриатического газопровода. «США приветствуют
сегодняшнюю закладку этого трубопроводного проекта. Газопровод, известный
как ТАП, – это последнее звено в проекте Южного энергетического коридора,
который привлечет газ из Азербайджана в другие районы Европы», – сказал
представитель госдепартамента Д. Кирби.
По его словам, Штаты привержены энергетической диверсификации
Европейского континента, что «повысит энергетическую безопасность Европы
и увеличит региональную стабильность и процветание».
«Мы ждем продвижения этого важного проекта, который, как мы считаем,
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укрепит экономику Азербайджана, Турции, Греции и Италии», – добавил
Д. Кирби.
Церемония по закладке газопровода прошла во вторник в греческих
Салониках.
В Брюсселе рассчитывают, что по ТАР ежегодно будет поставляться около
10 млрд куб. м газа, что покроет около 17 % потребления Италии и сократит
зависимость юга Европы от нынешних поставщиков (Кореспондент
(http://korrespondent.net/business/economics/3684065-es-nachal-stroyttransadryatycheskyi-hazoprovod). – 2016. – 18.05).
***
Инфляция в Великобритании в апреле замедлилась и остается намного
ниже целевого уровня в 2 %. Об этом сообщает Bloomberg.
Уровень инфляции упал до 0,3 % в прошлом месяце с 0,5 % в марте.
Госстат Великобритании утверждает, что цены больше всего упали за
авиаперелеты и одежду.
Инфляция уже более двух лет находится ниже целевого уровня
Центрального банка в 2 %. Регулятор утверждает, что причина тому – это
низкие цены на нефть и сильный фунт стерлингов. ЦБ прогнозирует возврат
инфляции к целевому уровню в середине 2018 г.
Показатель базовой инфляции, который исключает цены на
продовольствие и энергию, уменьшился до 1,2 % в апреле с 1,5 % в марте.
Потребительские цены возросли на 0,1 % в апреле. Плата за авиаперелеты
упала на 14 % в прошлом месяце. Розничные цены в годовом измерении
возросли на 1,3 % в апреле.
В начале месяца Центральный банк Великобритании сохранил ключевую
процентную ставку и ухудшил прогноз роста экономики из-за возможности
«Брексита». Ставка осталась на уровне 0,5 %. Согласно обновленному прогнозу
ВВП в 2016 г. возрастет на 2 %, что на 0,2 % меньше, чем прогнозировалось
раньше. Прогноз на 2017 г. ухудшен на 0,1 % до 2,3. В 2018 г., по мнению ЦБ,
ВВП возрастет на 2,3 %. Раньше регулятор прогнозировал рост на уровне 2,5 %
(Минфин (http://minfin.com.ua/2016/05/17/19221690). – 2016. – 17.05).
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