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З початку опалювального 
сезону Україна вже спалила 4,7 
млрд м3 газу
Україна з початку опалювального сезону, з 15 жовтня 
по 29 листопада, скоротила запаси природного газу у 
своїх підземних сховищах майже на 800 млн м3. Про це 
повідомив начальник відділу зв’язків із громадськістю 
ПАТ «Укртрансгаз» Максим Білявський. За його слова-
ми, Україна всього імпортувала з РФ 2 млрд м3 блакит-
ного палива, з країн Європи (Словаччина, Угорщина, 
Польша) — 90 млн м3. 

74% 
стільки українців станом на 
сьогодні підтримують процес 
євроінтеграції. З 2013 до 2015 року 
кількість мешканців України, які 
підтримують процес євроінтегра-
ції, зросла з 36% до 74%. Про це 
сказав Президент у Нідерландах. 
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Генеральна прокуратура України 
завершила досудове розслідуван-

ня стосовно трьох колишніх співро-
бітників Головного управління МВС 
України, які роздавали вогнепальну 
зброю «тітушкам» у день силового 
розгону Майдану 20 лютого 2014. 
Про це у вівторок, 1 грудня, повідо-
мляє прес-служба ГПУ.

Відзначається, що в цьому роз-
слідуванні фігурує також один із 
«тітушок», який перебуває під аре-
штом. Матеріали кримінального 
провадження були передані адвока-
там підслідних для ознайомлення.

«Під час досудового розсліду-
вання встановлено, що 20 лютого 
2014 року зазначені працівники мі-
ліції, перевищуючи службові повно-
важення, діючи на виконання явно 
злочинного наказу колишнього 
керівництва МВС України, забезпе-
чили та взяли безпосередню участь 
у незаконній видачі зі складу Мі-
ністерства так званим «тітушкам» 
більше 600 одиниць автоматичної 

вогнепальної зброї та понад 160 000 
патронів до неї для подальшого за-
стосування проти учасників мирних 
протестних акцій», — йдеться в тек-
сті.

Усім чотирьом інкримінуєть-
ся скоєння злочинів, передбачених 
ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або 
службових повноважень працівни-
ком правоохоронного органу), ч. 5 
ст. 27, ч. 2 ст. 262 (викрадення, при-
власнення, вимагання вогнепальної 
зброї, бойових припасів, вибухових 
речовин чи радіоактивних мате-
ріалів або заволодіння ними шля-
хом шахрайства або зловживання 
службовим становищем), ч. 2 ст. 28, 
ч. 1 ст. 263 (незаконне поводжен-
ня зі зброєю, бойовими припасами 
або вибуховими речовинами) КК 
України. У прес-службі також за-
явили, що три колишні міліціонери 
за сприяння затриманого «тітушки» 
завдали збитків державі на 2 млн 
грн, коли присвоїли вогнепальну 
зброю та боєприпаси.

Події

У 2016 році мінімальна 
зарплата в Україні зростатиме 
тричі
Про це йдеться в проекті бюджету, оприлюдненому на 
сайті Міністерства фінансів.
Відповідно до проекту бюджету, зростання мінімальної 
зарплати у 2016 році передбачено в місячному розмірі 
з 1 січня 2016 року — 1378 грн, з 1 травня — 1450 грн, з 
1 грудня — 1550 грн. При цьому в погодинному розмірі: 
з 1 січня — 8,29 грн, з 1 травня — 8,69 грн, з 1 грудня — 
9,29 грн.

Боротися з 
корупцією  в 
прокуратурі буде 
Сакварелідзе 

Туреччина та Китай будуть доставляти 
вантажі в Європу в обхід Росії

Туреччина та Китай спільно з 
Казахстаном, Азербайджаном 

і Грузією заснували консорціум із 
перевезення та транспортування 
вантажів із Китаю до Європи в 
обхід Росії. Відповідна угода була 
підписана 28 листопада представ-
никами великих транспортно-ло-
гістичних операторів в Стамбулі. 
Про це повідомляє lenta.ru з по-
силанням на заяву прес-служби 
«Грузинської залізниці».

У документі наголошують, 
що домовленість була досягнута 
в ході презентації можливостей 
Транскаспійського транспортного 
маршруту «Китай — Туреччина — 
Європа». Готовність стати засно-
вниками консорціуму, крім китай-
ської компанії Mishgeng Logistics, 

висловили «КТЖ Експрес» (тран-
спортне підприємство, що входить 
до складу «Казахстанські залізни-
ці»), «Азербайджанське Каспій-
ське морське пароплавство» і азер-
байджанська компанія «Караван 
логістікс», а також Trans Caucasus 
Terminals (дочірня структура «Гру-
зинської залізниці»). Туреччина 
представлена в консорціумі як асо-
ційований член.

У рамках цього проекту протя-
гом 2016-го заплановано транспор-
тувати через територію Грузії перші 
кілька тисяч контейнерів з Китаю 
в напрямку Туреччини та Європи. 
Сторони також планують розпо-
чати наступного року перевезення 
вантажів через Україну в Північну 
та Східну Європу.

Україна на порозі торгового конфлікту з Білоруссю
Київ введе мита на товари з Білору-
сі, якщо Мінськ не скасує обмежен-
ня для української продукції. На 
думку експертів, від контрзаходів 
постраждають білоруські вироб-
ники.

МІНСЬК НЕЗАКОННО БЛОКУЄ 
ТОВАРИ УКРАЇНСЬКИХ 
ВИРОБНИКІВ

Між Білоруссю та Україною 
розгортається новий торговий кон-
флікт. Українська Міжвідомча комі-
сія з міжнародної торгівлі (МКМТ) 
25 листопада повідомила, що на 
товари з Білорусі буде запровадже-
но мито в розмірі 39,2 відсотка з 20 
січня 2016 року, якщо Мінськ не ска-
сує «дискримінаційні заходи» проти 
українського експорту. Влада Біло-
русі наявність проблеми не визнає 
і стверджує, що ситуацію в торгівлі 
«підігріває українська сторона».

Опитані Deutsche Welle експерти 
вказали, що рішення МКМТ щодо 
мита спровоковано серпневою по-
становою № 666 Радміну Білорусі 
про обов’язкову санітарно-гігієніч-
ну сертифікацію імпортних товарів. 
Експертизу зобов’язали проводити 
і постачальників української про-
дукції, хоча Україна знаходиться в 
зоні вільної торгівлі Співдружності 
незалежних держав (ЗВТ СНД). На 
думку деяких спостерігачів, в еконо-
мічну боротьбу Мінська з імпортом 
втрутився також політичний фактор 
— Білорусь виступає на боці Росії, 
яка оголосила ембарго на українські 
товари з 1 січня 2016 року у відпо-
відь на створення Києвом зони віль-
ної торгівлі з ЄС.

ЕКСПЕРТИЗА РОЗБРАТУ

Українським митом може бути 
обкладений майже весь білорусь-
кий експорт, крім нафтопродуктів. 
Це молоко, молочні вироби, хліб, 
цукерки, пиво, горілка, цукор, по-
бутова хімія, тканини, вироби з 
пластмаси, телевізори, холодильни-

ки, кухонні меблі, шини, покришки, 
трактори.

«Ми вважаємо відповідь нашого 
уряду адекватною», — заявив DW 
голова київського об’єднання ви-
робників кондитерської, крохмале-
патокової та харчоконцентрованої 
продукції асоціації «Укркондпром» 
Олександр Балдинюк.

Він переконаний, що Мінськ не-
законно блокує товари українських 
виробників і ставить їх в нерівне 
становище порівняно з білорусь-
кими, порушуючи договір про ЗВТ 
СНД 2011 року. Згідно з ним, кожна 
зі сторін повинна надавати товарам 
іншої сторони режим не менш спри-
ятливий, ніж вітчизняним.

«Білорусь стає для України не-
прогнозованим партнером, оскільки 
щороку вводить нові обмеження — 
то ліцензування продукції, то узго-
дження цін з владою, то затримку 
українських товарів на митниці для 
перевірки, то межа в торгівлі імпор-
том — не більше 15 відсотків у за-
гальному обсязі», — говорить глава 
«Укркондпрому». Вимогу експер-
тизи для продукції з українськими 
сертифікатами експерт назвав дис-
кримінацією. Ця процедура платна, 
поширюється на кожну партію това-
ру, проходити її треба щорічно на-

віть тим постачальникам, які в 2015 
році вже отримали в Білорусі такий 
сертифікат.

СТРАЖДАЮТЬ УСІ

«На білоруських прилавках дій-
сно менше українських цукерок і 
пива, вони стали неконкуренто-
спроможними за ціною», — під-
твердила в інтерв’ю кореспонденту 
DW  Галині Петровській директор 
мінського Союзу підприємців і на-
ймачів імені професора Кунявского 
Жанна Тарасевич. Через витрати на 
отримання сертифікатів подорож-
чав весь український імпорт — про-
дукти харчування, товари для дітей, 
косметика, побутова техніка. «Фір-
мам-постачальникам доводиться 
наймати спеціального працівника 
для підготовки документів до екс-
пертизи, процес якої триває від 2 
тижнів до 1 місяця», — говорить Та-
расевич.

ПІД УКРАЇНСЬКІ САНКЦІЇ 
МОЖУТЬ ПОТРАПИТИ 
БІЛОРУСЬКІ ТРАКТОРИ

На її думку, від цього збитки не-
суть і фірми-постачальники укра-
їнських товарів, і українські вироб-

ники, і білоруські покупці. Тому ще 
у вересні 5 бізнес-спілок Білорусі 
звернулися до адміністрації Прези-
дента з проханням призупинити дію 
постанови № 666, яка «встановлює 
торговельні бар’єри з основними зо-
внішньоекономічними партнерами».

Однак, як повідомила Тарасевич, 
переговори ведуть вже більше двох 
місяців, а постанова продовжує ді-
яти. А 26 листопада МЗС Білорусі 
заявив, що не бачить «ніякої дис-
кримінації української продукції, 
оскільки санітарно-гігієнічну екс-
пертизу змушені проводити всі кра-
їни, крім держав Євразійського со-
юзу (ЄАЕС)».

ДРУГІ ЗА СТУПЕНЕМ 
ВАЖЛИВОСТІ

Україна та Білорусь є один для 
одного другими за ступенем важли-
вості торговими партнерами після 
Росії. У 2014 році зовнішньоторго-
вельний оборот між двома країнами 
досяг майже 6 мільярдів доларів, а 
глава Білорусі планував його збіль-
шити в майбутньому до 15 мільярдів 
доларів.

Але підсумки першого півріччя 
2015 року, за інформацією україн-
ської сторони, показали, що, замість 

зростання, спостерігається зни-
ження взаємної торгівлі. До кінця 
поточного року її обсяг може ста-
новити всього близько 3,2 мільярда 
доларів, експорт білоруських товарів 
і послуг в Україну за минулі півроку 
зменшився майже на 43 відсотки.

«Якщо Київ введе мита, то про-
дукція з Білорусі в Україні подо-
рожчає», — прогнозує білоруський 
економіст Леонід Злотников. Це 
посилить проблеми зі збутом това-
рів. «За 3 квартали 2015 наш весь 
експорт обвалився на 30 відсотків, 
але білоруський уряд діє, як той по-
топельник, якому все одно, скільки 
метрів води в нього над головою», — 
говорить експерт.

ПІД ДУДКУ МОСКВИ?

«Чергова сутичка торгових 
партнерів свідчить про те, що між 
Білоруссю та Україною немає дов-
гострокових стратегічних відносин 
партнерства», — коментує ситуацію 
голова Мінського Центру європей-
ської трансформації (CET) Андрій 
Єгоров.

«Занадто часто виникають тор-
гові скандали, якщо врахувати 
кількість декларацій білоруської 
сторони про повагу до українських 
партнерів», — підкреслив аналітик. 
На його думку, в умовах російсько-
українського конфлікту Мінськ, 
провокуючи торгові сутички з Ки-
євом, виглядає зовсім не нейтраль-
ним, а скоріше «танцює під дудку 
Москви», яка оголосила Україні тор-
гове ембарго з 2016 року.

Політичні причини в обмеженні 
доступу українських товарів на біло-
руський ринок убачає і глава коміте-
ту економістів України Андрій Но-
вак. Він вважає, що Росія не проти 
втягнути Білорусь в економічну ві-
йну проти України. «У нас вистачить 
можливостей, щоб відстояти свої 
інтереси, але треба пам’ятати, що 
від торговельних конфліктів завжди 
будуть страждати обидві сторони — 
українці та білоруси», — перекона-
ний експерт.

Стало відомо, як у МВС озброювали 
«тітушок» для розстрілу Майдану

Україна готова, як мінімум,удвічі 
збільшити експорт зерна до Туреччини

«Туреччина є важливим стра-
тегічним партнером Укра-

їни. Український АПК, зібравши 
цього року врожай зернових май-
же 60 млн тонн, здатен, як мінімум, 
вдвічі збільшити їхній експорт до 
Туреччини», — зазначив міністр 
аграрної політики та продоволь-
ства України Олексій Павленко. 
Міністр зауважив, що за десять 
місяців 2015 року об’єм аграрного 
експорту до Туреччини склав 566 
млн доларів США, що на 12% біль-
ше минулорічних показників за 
аналогічний період. У той же час 

імпорт за цей період зменшився 
майже вдвічі — з 289 млн доларів 
США в 2014 році до 150 млн у 2015.

Основну частку імпорту з Ту-
реччини становлять: плоди, горіхи 
та цедра; насіння олійних культур; 
овочі, рослини та коренеплоди; 
тютюн і тютюнові вироби. 

«Крім зернових та олії, ми го-
тові запропонувати Туреччині 
молочну продукцію та курятину 
найвищого ґатунку. Українська 
продукція  відповідає міжнарод-
ним стандартам якості», — наго-
лосив Олексій Павленко.

Про це повідомив Президент 
України Петро Порошенко.

«Наскільки мені відомо, 
вчора було оприлюднено наказ 
Генерального прокурора про 
створення спеціального депар-
таменту генеральної інспекції, 
яка буде займатися з надзвичай-
но широкими повноваженнями 
подоланням корупції, очищен-
ням і ефективною боротьбою зі 
злочинністю всередині проку-
ратури. Прийнято рішення, що 
керувати цим департаментом, 
як ми і домовилися з нашими 
партнерами, буде заступник Ге-
нерального прокурора Давид 
Сакварелідзе», — сказав Поро-
шенко.

Президент зазначив, якщо 
за останні шість років за коруп-
цію був засуджений всього 61 
співробітник прокуратури, вже з 
лютого 2015 завершилися судові 
процеси по 40 прокурорам за ко-
рупцію.


