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Реалізація ініціатив в межах «Стратегії – 2020»
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про
очищення влади», ухвалений Верховною Радою 16 вересня.
Закон визначає правові та організаційні засади проведення перевірки державних службовців та прирівняних до них осіб, посадових осіб
органів місцевого самоврядування «з метою відновлення довіри до влади та створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності до європейських стандартів» (Президент підписав Закон
про люстрацію // Президент України Петро Порошенко. Офіційне
інтернет-представництво (http://www.president.gov.ua/news/31363.
html). – 2014. – 9.10).
***
Уряд спільно з громадськістю та міжнародними експертами
підготував законопроект щодо децентралізації, а фактично – повернення повноважень з надання адміністративних послуг органам місцевого самоврядування.
Розроблений Урядом законопроект передбачає поетапну передачу
органам місцевого самоврядування повноважень з надання більше 40
базових адміністративних послуг. Зокрема, на місцях відбуватиметься
реєстрація бізнесу та речових прав, місця проживання, земельних відносин, автотранспорту та видача посвідчень водія.
Законопроект щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації системи надання адміністративних
послуг вже направлено на погодження до центральних органів виконавчої влади (В системі надання адміністративних послуг мають
бути реалізовані два ключових принципи: якість та доступність,
– радник Віце-прем’єр-міністра // Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (http://www.minregion.gov.ua/news/v-sistemi-nadannyaadministrativnih-poslug-mayut-buti-realizovani-dva-klyuchovih-principiyakist-ta-dostupnist-radnik-vice-pr-501162/). − 2014. − 08.10).
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Верховна Рада прийняла за основу законопроект про створення
Національного антикорупційного бюро. За президентський проект
закону про систему спеціально уповноважених суб›єктів у сфері
протидії корупції (№5085) проголосували 278 народних депутатів із
284, зареєстрованих у сесійній залі. Крім того, депутати підтримали
пропозицію щодо підготовки законопроекту до розгляду у другому читанні вже 14 жовтня.
Згідно із законопроектом, систему спеціально уповноважених
суб'єктів у сфері протидії корупції становитимуть органи прокуратури,
Національне антикорупційне бюро України, спеціальні підрозділи по
боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ
України. Координацію діяльності спеціально уповноважених суб'єктів
у сфері протидії корупції, а також нагляд за додержанням ними законів
відповідно до пункту 3 статті 121 Конституції України здійснює Генеральний прокурор України та уповноважені ним прокурори.
Завданням Національного бюро пропонується визначити протидію
кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими
посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній
безпеці. Крім того, законопроектом пропонується визначити гарантії
незалежності Національного бюро, зокрема, особливий порядок конкурсного відбору директора Національного бюро та вичерпний перелік підстав припинення повноважень директора Національного бюро,
конкурсні засади відбору інших працівників Національного бюро, їх
особливий правовий та соціальний захист, належні умови оплати праці
(Рада попередньо погодила створення Національного антикорупційного бюро // UNIAN.NET (http://www.unian.ua/politics/993152-radapoperedno-pogodila-stvorennya-natsionalnogo-antikoruptsiynogo-byuro.
html). – 2014. – 07.10).
***
Перший заступник Глави Адміністрації Президента Геннадій
Зубко: Реалізація «Стратегії реформ – 2020» дозволить укласти новий суспільний договір між громадянським суспільством, владою
та бізнесом, що підвищить рівень відповідальності за країну. «Кожен з нас несе відповідальність за якість виконаної роботи. Ми повинні
орієнтуватись на результат».
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Політична конкуренція повинна перейти в площину пошуку найоптимальніших шляхів впровадження реформ та досягнення спільної
мети. «Стратегія реформ – 2020», яку запропонував Президент, передбачає подання Україною заявки на членство в Євросоюзі у 2020 році.
Стратегія складається з 62 реформ. Першочерговими є антикорупційна,
податкова, судова реформи, децентралізація влади, реформа правоохоронних органів, системи національної безпеки та оборони, охорони
здоров’я. Завдяки реалізації Стратегії зросте рейтинг України в світі.
Зокрема, рівень ВВП на душу населення в 2020 році має збільшитись
до 16 тисяч доларів.
Говорячи про децентралізацію влади, місцеве самоврядування
має отримати нові повноваження. «Ми маємо слідувати прикладу Німеччини, де заможні міста самостійно вирішують свої проблеми, без
залучення допомоги державного бюджету» (Реалізація «Стратегії
реформ – 2020» підвищить відповідальність громадянського суспільства, влади та бізнесу – Геннадій Зубко // Президент України
Петро Порошенко (http://www.president.gov.ua/news/31354.html. −
2014. − 07.10).
***
Міністерство юстиції сьогодні вперше провело електронне
анонімне тестування на право займатися нотаріальною діяльністю, яке повністю виключає корупційну складову під час іспиту.
Міністр юстиції Павло Петренко:
«Міністерство юстиції в рамках тих реформ, які ми реалізовуємо
останні 6 місяців, запроваджує нові стандарти іспитів для нотаріусів.
Багато років ходили справжні легенди про величезні хабарі, які потрібно дати, для того щоб стати нотаріусом. Називалися шалені цифри – від
20 до 100 тис. доларів. Тому ми вирішили ввести електронні анонімні
іспити за принципом зовнішнього незалежного оцінювання».
Раніше здобувачами складалися паперові іспити, після яких претенденти повинні були пройти співбесіду з комісією, яка вирішувала,
чи може людина стати нотаріусом. Саме на цьому етапі чиновники отримували можливість для корупційних дій. Запроваджена електронна
система повністю ліквідовує корупційну складову та дає змогу стати
нотаріусами тим, хто цього дійсно заслуговує (Мін'юст провів перший електронний іспит на право займатися нотаріальною діяль5

ністю, − Павло Петренко // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.
ua/control/uk/publish/article?art_id=247655042&cat_id=244277212). −
2014. − 06.10).
***
Децентралізація повноважень є ключовою реформою в Україні
і пакет законопроектів з питань децентралізації давно підготовлений та направлений на розгляд Верховної Ради України. Віцепрем’єр-міністр − Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман.
«Сьогодні 7 проектів законів знаходиться в Парламенті, і якщо
Парламент їх ухвалить, а в цього Парламенту ще є така можливість, це
дасть можливість з 1 січня повністю децентралізувати фінанси. У нас
є підготовлені зміни до податкового та бюджетного кодексів в частині
децентралізації та ряд інших законопроектів, які дозволять побудувати
регіональну політику, якої в країні не було. Якщо це не буде прийнято
в цьому Парламенті, переконаний, за підтримки людей в наступному
Парламенті буде створена реформаторська більшість, яка їх ухвалить».
«… і області, і райони отримають теж обрану владу, яка буде мати
і кошти, і повноваження. І головне – влада на місцях отримає серйозну відповідальність як перед мешканцями, які її обирають, так і перед державою. Особливо, у питанні використання публічних ресурсів»
(Пакет законопроектів з децентралізації готовий і цей Парламент
ще має можливість його ухвалити, − Володимир Гройсман // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=247655042&cat_id=244277212. − 2014. − 06.10).
***
З середини жовтня поточного року земельні ділянки продаватимуть винятково через аукціони.
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир Гройсман.
«Поряд з реформою децентралізації є ще одна реформа, яку ми зробимо – адже тепер колишній Держкомзем входить у моє підпорядкування. З середини жовтня всі землі – комерційні ділянки − які є сьогодні
в Україні, продаватимуться винятково через аукціони. Адже сьогодні
це дуже великий корупційний чинник, і його треба знищити. Також ми
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припинимо практику одноосібного прийняття рішень щодо землі, як це
було раніше. Відтепер такі рішення прийматимуться тільки за погодженням з сільськими і селищними радами. Бо сьогодні ці ради навіть не
уявляють, що відбувається на їх територіях».
Земельному кадастру нададуть публічності (Земельний кадастр
буде публічним, а ділянки продаватимуть винятково через аукціони, − Володимир Гройсман // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.
ua/control/uk/publish/article?art_id=247654113&cat_id=244276429. −
2014. − 06.10).
НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
Ukraine Reforms Communications Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ Повне очищення влади відбудеться впродовж трьох років, розповів Єгор Соболєв (https://www.facebook.com/UaReforms?fref=nf. −
2014. − 09.10).
Дмитрий Гордон
Павел Петренко: Правительство заготовило большой пакет кадровых решений на день подписания Порошенко антикоррупционных
законов. Часть чиновников могут быть уволены в тот же день (https://
www.facebook.com/gordondmitry?fref=ts. − 2014. − 08.10).
Дмитрий Гордон
Советник Порошенко Олег Медведев: Особый статус Донбасса –
начало реализации плана децентрализации Украины. «То, что потом
произойдет в пределах всей Украины, будет достаточно близким к тому,
что предложено этими законами для отдельных районов» (https://www.
facebook.com/gordondmitry?fref=ts. − 2014. − 08.10).
Ukraine Reforms Communications Taskforce/УкрМедіаЦентр
Реформ
1. #Lustration #Anticorruption. Князевич, Руслан Петрович: Президент України Петро Порошенко підпише закон «Про очищення влади»
до 10 жовтня. Єгор Соболєв: згідно з люстраційним законопроектом,
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Міністерство юстиції України та Павло Петренко мають пройти люстрацію першими. Помічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд:
США схвалює прийняття Верховною Радою України у першому читанні пакету антикорупційних законопроектів та обіцяє спостерігати за їх
втіленням.
2. #UaReforms. Президент Польщі Броніслав Коморовський: для
вирішення ситуації на Донбасі Україні необхідні реформи, які наблизять Україну до європейських стандартів. Заступник голови Адміністрація Президента України Dmytro Shymkiv повідомив про створення
спеціального сайту reforms.in.ua, де громадськість та експерти можуть
долучитися до обговорення запропонованої Президентом України Петром Порошенком концепції реформ «Стратегія 2020».
3. #Decentralization. У ЄС повідомили, що Комітет регіонів починає діяльність робочої групи з надання Україні допомоги в проведенні реформи з децентралізації влади. Віце-прем›єр-міністр Volodymyr
Groysman вилетів до Брюсселю для обговорення децентралізації влади в України (https://www.facebook.com/UaReforms?fref=nf. − 2014. −
08.10).
Ukraine Reforms Communications Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ Глава State Fiscal Service of Ukraine Ігор Білоус розповів яким
чином буде реформуватися податкова система, як і з якою метою будуть
змінюватися правила гри на українському ринку (https://www.facebook.
com/UaReforms?fref=nf. − 2014. − 08.10).
Адміністрація Президента України
Адміністрація Президента України та Національна рада реформ запрошує громадськість до широкого обговорення плану розвитку країни до 2020 року «Стратегія − 2020», презентованої Главою держави 25
вересня.
«Президент започаткував обговорення стратегії на такому масштабному рівні. Вона не нав’язана зверху, а кожен може долучитися до її
формування внести пропозиції», − сказав заступник Глави АПУ Дмитро Шимків зазначивши, що кожен охочий може заповнити електронну
форму на сайті reforms.in.ua.
Наведені у Стратегії показники розвитку України – результат аналізу та прогнози команди фахівців. Наразі, громадяни мають можливість
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проголосувати за ті чи інші позиції, висловити думку щодо реальності
зазначених цифр та запропонувати свої показники, внести інші пропозиції, зазначив Дмитро Шимків.
«Ми обговорюємо визначені напрямки, реальні цифри. Таким чином пропонуємо всім перейти від популізму до конкретики. Вперше в
історії стратегію розвитку України пишуть українці», − наголосив він.
Заступник Глави АПУ акцентував на важливості участі громадськості у обговоренні програми реформ, оскільки вона дозволить налагодити зворотній зв'язок з нею та скорегувати Стратегію у відповідності
до реальних вимог сьогодення. «Це дозволить відкорегувати значення
показників, а також отримати зворотній зв'язок, визначити куди прямуватиме країна», - констатував Дмитро Шимків.
Пропозиції на ресурсі reforms.in.ua прийматимуться з 12:00 8 жовтня до 18:00 17 жовтня 2014 року (https://www.facebook.com/president.
gov.ua. − 2014. − 08.10).
Ukraine Reforms Communications Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ Завтра дізнаємося про важливий компонент реформ – електронне урядування. Державне агентство з питань електронного урядування
представить цифровий порядок денний для України на 2015 рік (https://
www.facebook.com/UaReforms?fref=nf. − 2014. − 07.10).
Ukraine Reforms Communications Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ Децентралізація влади – шанс для розвитку українських сіл та
містечок.
Це слова. А ось цифри, які надав польський експерт Ради Європи
Павєл Свянєвіч. Вони свідчать, що у країнах, де відбулася децентралізація, люди почали повертатися з мегаполісів і великих міст у невеличкі міста і села, бо там з’явилися усі необхідні для нормального життя
умови: робота, якісна освіта, медицина, культура, спорт... (https://www.
facebook.com/UaReforms?fref=nf. − 2014. − 07.10).
Ukraine Reforms Communications Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ Петро Порошенко: завдяки закону «Про очищення влади» будуть
скасовані самовільні люстраційні комітети, оскільки проведення люстрації буде введено у чітке правове поле. Президент України затвердив
новий склад делегації України для участі у роботі Групи держав Ради
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Європи проти корупції (GRECO).
Голова Служба безопасности Украины Валентин Наливайченко:
після вступу у силу закону «Про очищення влади» під люстрацію підпаде 20% офіцерського складу Служби безпеки Украины.
Павло Петренко: Міністерство Юстиції України протягом місяця
після набрання чинності закону про люстрацію має намір відкрити
майнові реєстри (https://www.facebook.com/UaReforms?fref=nf. − 2014.
− 06.10).
Ukraine Reforms Communications Taskforce/УкрМедіаЦентр Реформ Валентин Наливайченко ствреджує, що люстрацію вищої ланки
СБУ вже проведено, а після набуття чинності закону про очищення
влади, люстрація торкнеться кожного п›ятого офіцера (https://www.
facebook.com/UaReforms?fref=nf. − 2014. − 06.10).
ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Кандидат в народные депутаты, первый номер в списке «Либеральной партии» Игорь Ковалевич:
«Мне была интересна эта «Стратегия», потому что там тоже либеральные ценности, по которым, в принципе, живет вся Европа… Но
когда я прочитал, я увидел просто набор слов, там нет конкретики. К
сожалению, это больше, возможно, популизм, хотя все понимают, что
должны быть реформы. В любом случае это направление я поддерживаю. Но для себя лично я ничего не увидел. Я понимаю так: есть цель,
есть план, как ее достигать, и сроки конкретные. Тогда это будет тот
проект, который сто процентов будет реализован».
По мнению Ковалевича, отсутствие реформ замечают люди, что и
толкает их к так называемой «народной люстрации». «Любые поступки провоцируются чем-то или кем-то. Когда в течение 8 месяцев у нас
только говорится о реформах и 8 месяцев ничего не делается, то, естественно, в каком бы это мире ни было, вступает народ. Поэтому то, что
сегодня происходит, когда бросают политиков в мусорные баки, – это
народ подталкивает (к реформам, – ред.). Хотя, с моей точки зрения, такие действия не совсем правильные» (Министром должен быть человек, независимый от политики и политических движений, – Кова10

левич // http://112.ua/glavnye-novosti/ministrom-dolzhen-byt-cheloveknezavisimyy-ot-politiki-i-politicheskih-dvizheniy-kovalevich-128107.html.
– 2014. – 11.10).
***
Политтехнолог Тарас Березовец:
Консерватор. Ключевое качество Порошенко – консерватизм. Это
человек из пословицы «семь раз отмерь – один раз отрежь». Он не любитель экспериментов. Очень осторожен в выборе партнеров для бизнеса. Очень щепетильно относится к собственному окружению.
Его окружение состоит из очень проверенных людей. Новые люди
там появляются крайне редко и после соответствующей проверки. Он
людей длительное время проверяет, присматривается. Для него категория «лояльность» значит больше, чем категория «профессионализм».
Не адаптивный. Очень долго взвешивает решения. Неохотно меняется и подстраивается под обстоятельства. Он не адаптивный политик.
Порошенко категорически не любит перемен. В переменах он чувствует себя некомфортно. В контексте реформ это означает, что консерватор
по натуре, Порошенко может принять их, только если поверит в них.
Иррациональность. Категории веры для него значат больше, чем
аргументы и убеждения. Аргументы на него действуют слабо. На него
действуют иррациональные вещи на уровне верю/не верю. Если он верит человеку – он будет с ним работать. Если ему нравится какой-либо
план на уровне иррационального «верю» – он будет ему следовать.
Взрывной характер. Очень взрывной человек по характеру, он
длительное время специально работал с психологами для того, чтобы
успокоиться. Припадки и вспышки гнева, которые мы раньше видели,
теперь происходят внутри него – а внешне мы видим спокойствие. Это
может иметь серьезные последствия для его организма.
Целеустремленность. Главный принцип Порошенко – вижу цель,
не вижу препятствий. Он неохотно идет на компромиссы, обычно жестко продавливает свою точку зрения. Уступает и становится договороспособным только тогда, когда видит равную силу.
Сегодня ему равной силы нет. Впервые украинский президент не
имеет равного спарринг-партнера. У Януковича был Ющенко, у Ющенко была Тимошенко, у того же Януковича опять была Тимошенко, а у
Порошенко нет никого. Все его политические оппоненты – как манная
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каша, размазанная по тарелке. Тимошенко, Ляшко, Гриценко, Садовой
– пока еще маленькие для него. Он впервые имеет рейтинг в четыре
раза выше, чем у любого ближайшего конкурента.
Не агрессор. Порошенко – мастер спорта по дзюдо, как и Путин,
кстати. А дзюдо – это спорт не агрессивный. Ключевая стратегия дзюдо
– активная защита, противодействие. Условно говоря, туда идут люди,
которые по натуре скорее защитники, чем агрессоры. Хотя, в случае с
Путиным, это, в общем-то, не работает.
Неприятие риска. Порошенко не может сойтись с Путиным, потому
что произошло столкновение двух психотипов. Путин по сути своей
агрессор – у него какая-то травма в детстве произошла, и он пытается
теперь компенсировать что-то, что нанесло ему ущерб. А у Порошенко
такой травмы не было – он рос в комфортной семье, папа был благополучный красный директор. Его ключевая функция – это удержание
ресурсов. Поэтому он так медленно зарабатывал деньги. Он не любит
рисковать. Он не рисковый бизнесмен. И он точно такой же политик не
рисковый.
Политолог Станислав Белковский (Россия): Порошенко не авантюрист ни в хорошем, ни в плохом смысле слова – синица в руке для
него дороже журавля в небе...
Договороспособный. Порошенко политик по амбициям и базовой
форме самореализации, но по психологии – бизнесмен. Он считает, что
со всеми обо всем можно договориться на взаимовыгодной основе. Например, с Путиным. При этом он может недооценивать субъективные
особенности Путина, который вовсе не сводит систему украинско-российских договоренностей к каким-то прагматическим интересам. Кроме того, с Путиным нельзя договориться через третьих лиц.
Склонность к компромиссам. Порошенко достаточно компромиссный человек. Он жесткий при отстаивании тех решений, которые уже
приняты, но в целом готов договариваться со всеми. При этом он иногда недооценивает неготовность других сторон договариваться. Cлова
далеко не всегда означают истинные намерения и желания противоположной стороны, и в ситуации с сегодняшней Россией и Путиным это
именно так.
Расчетливость. Украинскому президенту присущ ресурсный подход. Он оценивает наличие или отсутствие тех или иных ресурсов как
важный фактор достижения цели. Он не отправится в рискованное пу12

тешествие, не обеспечив все гарантии безопасности этого путешествия.
Умеренный реформатор. Он реформатор, но не радикальный. Он
не тот человек, который идет на реформы ради реформ. Он будет идти
на реформы в той мере, в какой они не будут противоречить в его понимании стабильности базовых конструкций государства и общества.
То есть его нельзя назвать авантюристом. Ни в хорошем, ни в плохом
смысле слова. Для него сохранить имеющееся важнее, чем получить
что-то, чего у него нет. Синица в руках для него дороже журавля в небе.
Авторитарность. Команда Порошенко состоит из людей, которых
он может в полной мере контролировать. Состав команды свидетельствует, что людей более ярких и политически выигрышных для него
самого, но при этом не контролируемых, он видеть в составе команды
на ключевых постах не хочет.
Точно также Путин предпочитает контроль развитию и формирует
команды из людей контролируемых и подконтрольных. Разница в том,
что Порошенко все-таки остается бизнесменом, который хочет достичь
компромисса. А Путин уже перешел в другое измерение – он может
делать то, что ему совершенно невыгодно, и даже занимать саморазрушительную позицию. Это минус для него. Но это может обернутся
гораздо большим минусом для тех, с кем он имеет дело, в том числе
Порошенко (Политтехнолог, политолог и психиатр «нарисовали»
психологический портрет Порошенко: умный, целеустремленный,
иррациональный и взрывной консерватор… // http://politdengi.com.
ua/novosti-ukraini/ukraine/73191.html. – 2014. – 10.10).
***
Звернення Реанімаційного Пакету Реформ щодо реформи прокуратури Комплексна реформа органів прокуратури на європейських
засадах є одним із найголовніших зобов’язань, що взяла на себе Україна при вступі до Ради Європи ще у 1995 році.
У Верховній Раді України з липня 2014 року очікує на друге читання законопроект «Про прокуратуру» (реєстраційний номер 3541).
Законопроект був проаналізований Венеціанською Комісією (Висновок CDL-AD (2013)025 від 14 жовтня 2013 р.), яка зазначила, що його
положення є прогресивними, закладають міцну основу для функціонування органів прокуратури відповідно до європейських стандартів та є
хорошою базою для завершення реформи прокуратури в нашій державі.
Венеціанська Комісія також надала свої пропозиції щодо вдоско13

налення положень законопроекту, які були повністю враховані під час
підготовки законопроекту до 2 читання. Зважаючи на викладене, закликаємо Президента України та всі демократичні сили Верховної Ради
України докласти зусиль для ухвалення проекту Закону України «Про
прокуратуру» (реєстраційний номер 3541) у другому читанні та в цілому на найближчому засіданні Верховноі Ради України, яке відбудеться
14 жовтня (Реанімаційний пакет реформ (https://www.facebook.com/
platforma.reform/posts/381446048674900). − 2014. − 09.10).
***
Політичний експерт Олександр Харебін:
Здійснити обіцяні реформи Президент України Петро Порошенко
зможе, якщо йому вдасться створити у новому Парламенті свою більшіст. «Є компетенція Президента і Уряду. Складно уявити конфігурацію в Раді після 26 жовтня. Дії Порошенка спрямовані на те, щоб створити монолітну одноголосну більшість від Блоку Порошенка. Якщо
це здійсниться, то у Петра Олексійовича буде можливість проводити
ті реформи, про які він говорив у своїй «Стратегії 2020», − зазначив
експерт (Якщо Порошенку вдасться створити у Раді свою більшість,
він зможе проводити реформи, − експерт // Еspreso.tv (http://espreso.tv/
news/2014/10/09/yakscho_poroshunku_vdastsya_stvoryty_u_radi_svoyu_
bilshist__vin_zmozhe_provodyty_reformy). − 2014. − 09.10).
***
Директор Аналитического центра «Новая социальная и экономическая политика» (НоСЭП) Ирина Акимова:
Президентская стратегия развития Украины до 2020 года возродила
надежды на то, что у представителей власти не угасло желание начать
модернизацию страны. Но, в то же время, у экспертов осталось много
открытых вопросов в части содержания самих реформ и возможности
их практической реализации.
– Нет конкретного детализированного плана мер, показывающего
взаимную увязку различных направлений реформ, разбивку реализации стратегии по годам, конкретных сроков и ответственных.
– Список из 62 позиций действительно выглядит длинным и разнокалиберным. Не совсем понятно, это перечень всевозможных проблем, или
направления реальных действий, которые власть собирается предпринять?
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В списке перемешаны системные реформы, например дерегуляция,
точечные реформы, например качество и безопасность пищевой продукции, государственные программы, которые являются инструментом
операционной деятельности правительства, например программа развития для детей и юношества.
Такой «винегрет» из множества направлений будет усложнять механизм их имплементации и контроля, а также понимание логики реформ обществом, бизнесом и международными партнерами.
Как показывает прошлый опыт, успешные страны, Польша, Грузия,
концентрировались на 5-9 агрегированных направлениях реформ.
Что кроется за теми или иными названиями и насколько согласованы между собой направления реформ? Ответить на этот вопрос нельзя,
пока стратегия реформ не появится как серьезный рабочий документ.
Например, принятая концепция реформы местного самоуправления предполагает возврат финансирования разных видов медицинской
помощи «вниз», вплоть до уровня территориальной общины. Эта мера
прямо противоречит международной практике и отечественному опыту
в области финансирования услуг здравоохранения и может отбросить
надежды украинцев на получение качественной медпомощи на много
лет назад.
Отдельные позиции (стабилизация госбюджета, реформа монетарной политики, финансового сектора) разбросаны среди 62 направлений, но, кроме налоговой реформы, не обозначены как приоритетные.
Это тем более странно, что ряд ключевых показателей, например уровень госдолга, инфляции и так далее, напрямую завязан на достижение
макростабильности.
В списке восьми первоочередных реформ не видно социальных
приоритетов правительства. Здесь есть реформа здравоохранения, которая бесспорно очень важна. Однако тема целевой социальной защиты населения осталась за кадром. А ведь в условиях падения реальных
доходов и роста стоимости жизни это направление должно стать первоочередным элементом пакета реформ.
– Достижение ряда показателей представляется мало реалистичным. Например, для удвоения ВВП за 5 лет (до 2020 года) необходимо
расти с темпами 14,9% (МВФ оценивает потенциальный рост Украины
в 4 % в год).
Хотела бы отметить, что существуют внутренние противоречия
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между отдельными показателями. Например, снижение госдолга до
60 % ВВП вряд ли будет возможным, если ориентироваться только на
снижение дефицита бюджета до 3% ВВП. Необходимо ставить целью
формирование циклически адаптированного, сбалансированного бюджета. Аналогично, рост затрат центрального бюджета на военные расходы до 5% ВВП может вступить в противоречие с намерением увеличить долю местных бюджетов до 65%.
Среди ключевых индикаторов реформы очень мало показателей
характеризующих уровень жизни населения, что по сути, и является
главной целью реформы. Например, логично было бы увидеть среди
ключевых показателей конкретную цель по снижению доли населения,
которое находится за чертой бедности.
– В представленной модели реализации реформ изначально заложен конфликт интересов. Центр реформ (Национальная рада реформ,
исполнительный комитет реформ) находится при Президенте. Кабмину
уготована роль простого исполнителя воли и видения Президента. Это
слабо соотносится с парламентско-президентской формой правления и
на данном этапе подпитывает конфликт по линии Президент – правительство.
Вместе с тем, у президента нет прямых инструментов, чтобы заставить Кабмин реализовать ту или иную реформу.
Есть хорошие намерения привлекать гражданское общество, бизнес, доноров к разработке реформ и мониторингу их выполнения. Кроме того, всю информацию о реализации реформ, в том числе отчеты о
ходе их выполнения, обещают сделать открытой и перевести в он-лайн,
чтобы повысить прозрачность власти и возможности гражданского
контроля над имплементацией реформ. Все это заслуживает поддержки
(К стратегии президента по развитию Украины до 2020 года есть
много вопросов − Ирина Акимова // Юго-Запад (http://south-west.net.
ua/novost/k-strategii-prezidenta-po-razvitiju-ukrainy-do-2020-goda/). −
2014. − 09.10).
***
Украина привыкла жить краткосрочными и временными планами. Едва ли не впервые у нас появилась стратегическая программа реформ, и предложил ее Петр Порошенко. С четкой конечною
целью − подачей заявки на членство в Евросоюзе. Реформы в Украине
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провозглашались много раз, но еще никогда для их проведения не было
такой политической воли. Ведь всем, в том числе и на самом «верху»,
украинским элитам, понятно, что нереформированная, слабая страна
сама упадет Путину в руки и он крепко будет держать ее в своих когтях.
Политический эксперт Евгений Магда: «Проблема Украины в
том, что у нас всегда доминировали тактические планы. Тогда как нужны стратегические цели, и в этом преимущество плана реформ, провозглашенного Петром Порошенко». «Вместе с тем в парламентско-президентской республике, которой является Украина, президент не может
единолично реализовать эти реформы. Это должны сделать парламент
и правительство, им сформированное. Поэтому главная интрига выборов в Верховную Раду − создание в ней реформаторского большинства», − добавил он (Володин Е. Время объединяться вокруг реформ
// Южная правда (http://www.up.mk.ua/mainpage/show_item/2173). −
2014. − 09.10).
***
По мнению экспертов, президент Украины Пётр Порошенко, в
прошлом успешный предприниматель, хорошо подходит для реализации экономических реформ в свете целей страны на 2020 год.
Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций: «Мы фактически дошли
до точки невозвращения. Экономическая и социальная модель, сложившаяся в Украине, просто бесперспективна. Несмотря на напряжённость
в связи с конфликтом на востоке страны, люди понимают, что мы должны встать на защиту реформ».
Гражданские активисты и эксперты объединяют усилия по лоббированию новых законопроектов и усилению общественного давления в
пользу реформ. Одной из платформ, дающих гражданам возможность
участия в этом процессе, является гражданская инициатива «Реанимационный пакет реформ». Основанная после событий Майдана, эта неправительственная организация обладает собственными наработками,
заложившими основу перемен.
Со-координатор инициативы «Реанимационный пакет реформ» Андрей Андрушкив: «Мы 23 года ждали наступления этого
дня. Для каждой реформы мы выработали стратегический документ.
Все они объединены в одном пакете – своего рода дорожной карте ре17

форм. В неё внесли свой вклад специалисты в различных областях,
в том числе в сфере предпринимательской деятельности. Реформы
должны работать и приносить результаты. Некоторые из них непопулярны, но мы надеемся, что [у политиков] найдётся воля для их
реализации».
Эксперты выразили согласие с тем, что активизация усилий по
внедрению реформ под эгидой президента весьма полезна, но предрекли, что этот процесс столкнётся с трудностями.
«Существуют две технических проблемы, – сказал Бураковский. –
Во-первых, в течение ближайших пяти лет у Порошенко должно быть
стабильное большинство в парламенте. Коалиционное правительство,
поддерживающее реформы – ключевая составляющая процесса. Вовторых, все реформы должны быть реализованы одновременно с институциональной реформой. Министерства в Украине не в состоянии
справиться со всеми делами, связанными с реформами, и их возможности следует расширить».
Алексей Гарань, профессор политологии Национального Университета «Киево-Могилянская академия»: назначенные на 26 октября парламентские выборы имеют большое значение для успешной
реализации реформ. «Выборы очень важны, так как нынешний парламент не в состоянии провести какие бы то ни было реформы. Многие
депутаты дискредитированы и не имеют морального права находиться
в парламенте. Парламент должен быть переформирован, и многочисленные опросы общественного мнения дают надежду, что это переформирование окажется успешным» (Шарипов Р. В Украине начинают
реализацию новой стратегии реформ // http://ukraine.setimes.com/ru/
articles/uwi/features/2014/10/08/feature-01. – 2014. – 08.10).
***
Мнение о президентской программе реформ высказывает ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.
«Скажу прямо: я считаю президентскую «Стратегию 2020» блефом
или очередным маркетинговым ходом предвыборной кампании. Почему так? Во-первых, стратегию готовили неофиты, которые далеки не
только от реформ, но и от понимания сути предмета реформ.
Начну с того, что, видимо, авторы считают: чем больше реформ и
программ, тем лучше. Далее. Либо авторы мало что понимают в эко18

номике и бизнесе, либо ничего не понимаю я − доктор экономических
наук, профессор, ректор Международного института бизнеса.
К примеру, что такое «Реформа корпоративного права» или «Реформа финансового контроля государства и стабилизации государственного бюджета». Я не представляю, как можно финансово контролировать
государство или как можно стабилизировать государственный бюджет.
Чем, к примеру, будут отличаться «Реформа финансового сектора» от
«Реформы рынка капитала»?
Как люди, которые даже грамотно названия реформ предложить не
могут, будут их разрабатывать и осуществлять.
Если от названий перейти к цифрам, то ситуация не лучше. Как за
шесть лет (и почему именно шесть) можно удвоить ВВП по паритету
покупательной способности (с $8508 до $16000)?
По моему прогнозу, мы закончим 2014 год с ВВП на душу населения на уровне $2500, а по паритету покупательной способности −
приблизительно $5500, а не $8500. Таким образом, за шесть лет ВВП
страны, согласно стратегии, должен вырасти в три раза. Но это даже не
блеф − это профанация.
Если говорить о сроках, то нужно констатировать, что реформы
нужно начинать немедленно и закончить большинство из них не в
2020, а в 2015 году (Стратегия 2020: блеф или реальность // fromua
(http://from-ua.com/obzor-pressi/325081-strategiya-2020-blef-ilirealnost.html). − 2014. − 08.10).
***
Заявлена Петром Порошенком у «Стратегії 2020» кількість реформ – понад 60 – була неоднозначно сприйнята в суспільстві. Це
саме той випадок, коли кількість ніколи не перетвориться у якість. Про
це говорять експерти Міжнародного центру перспективних досліджень.
Експерти вважають, що успішна реалізація хоча б кількох, як от
судової чи антикорупційної, вже дозволить політику увійти в історію.
Окреслення надто амбіційної програми реформування призведе до розпорошення ресурсів, збільшення опору системи до змін і незавершеності жодної з них.
Це саме той випадок, коли кількість ніколи не перетвориться у якість.
На думку експертів центру, про бажання вразити аудиторію саме
кількістю запропонованих змін свідчить також те, що багато реформ,
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зазначених у різних векторах руху, насправді пов’язані між собою. Наприклад, реформу енергетики, програму енергоефективності та програму енергонезалежності цілком можна узагальнити під єдиною вивіскою
– реформа енергетичного сектору.
Більшість із 60 реформ можна звести до однієї – антикорупційної.
Саме послідовна боротьба з корупцією зробить суди незалежними,
відновить довіру суспільства до правоохоронних органів і покращить
умови для ведення бізнесу (Заявивши 60 реформ, Порошенко ризикує
не завершити ні одну, − експерти // regionews (http://regionews.ua/
news/139221). − 2014. − 07.10).
***
Доктор экономических наук, профессор Анатолий Гальчинский:
Представленная ранее Президентом Украины Петром Порошенко
программа реформ «Стратегия-2020» готовилась без участия специалистов.
«Я аплодирую участию представителей институтов гражданского
общества в обоснованиях документов, о которых идет речь. Но базисные положения стратегии развития государства должны разрабатываться профессионалами».
Помимо этого в программе есть некоторые нестыковки. «Я понимаю, откуда взят прогнозный показатель инфляции 1,9%. Это не результат оценочных прогнозов. Полагаю, что специалисты НБУ, Минэкономики или Института экономики и прогнозирования к этим оценкам не
привлекались. Они позаимствованы из маастрихтских критериев для
стран − членов ЕС. Но коллизия в другом: 2% инфляции корреспондируются с темпами экономического роста 1,5-2,0%. Подобная динамика
считается оптимальной для стран Запада. Мы же ставим задачу роста
ВВП темпами 7-8%. Это автоматически мультиплицирует темпы инфляции. Здесь речь идет о всем известных истинах не только макроэкономической теории, но и реальной практики стран с опережающими
темпами развития. Почему это не учитывается?» (Эксперт: «Стратегию-2020» Порошенко писали непрофессионалы // MIGnews.com.
ua (http://mignews.com.ua/sobitiya/inukraine/3789254.html). − 2014. −
05.10).
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Відновлення інфраструктури звільнених територій
ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ
1,9 млн. грн. першого траншу вересня для виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам
з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям вже
надійшли до м. Авдіївка Донецької області.
Крім того, станом на сьогодні, 9 жовтня, до районних та міських управлінь соціального захисту надійшли 2 644,3 млн. грн. першого траншу жовтня для здійснення цих виплат.
Поштовим відділенням та банківським установам перераховано
705,8 млн. грн (До м. Авдіївка надійшло 1,9 млн. грн. першого траншу вересня для виплати соціальних допомог, − інсоцполітики // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
id=247664678&cat_id=244277212). − 2014. − 09.10).
***
Президент Украины Петр Порошенко высказался за немедленное обеспечение Донецкой и Луганской областей газом, электроэнергией, продуктами и украинскими телеканалами. Об этом он
заявил сегодня, 6 октября, во время встречи с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Викторией Нуланд, передает
пресс-служба Президента.
«Президент отметил необходимость принятия неотложных мер
для избежания гуманитарной катастрофы на захваченных территориях с учетом приближения зимнего периода. Речь идет о возобновлении
поставок газа, электроэнергии, продуктов питания. Президент также
отметил важность возобновления вещания украинских телеканалов в
Донецке и Луганске», − говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.
Кроме того, Порошенко и Нуланд обсудили состояние реализации
минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.
В частности, подчеркивалась необходимость установления полного
контроля над украинско-российской границей как ключевого фактора
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для дальнейшего мирного урегулирования. Глава государства подчеркнул необходимость возобновления работы украинских пограничников,
привлечение экспертов ОБСЕ с должным техническим оснащением
к мониторингу на пунктах пропуска и по линии границы (Порошенко за немедленное обеспечение Донецка и Луганска газом, электроэнергией, продуктами // Новости Донбасса (http://novosti.dn.ua/
details/235629/). − 2014. − 06.10).
***
Рятувальники ДСНС України доставили для мешканців Луганщини три вантажівки з гуманітарною допомогою: продукти
харчування (консерви, печиво, кава, чай, згущене молоко), медичні засоби, електрогенератори, дитячі ковдри та постільну білизну.
Загалом, було доставлено більше 45 тонн гуманітарного вантажу. Цю
допомогу співробітники ДСНС України доправили до міста Сєверодонецьк і передали Луганській ОДА, яка в подальшому розподілить цей
вантаж серед населення.
Ця допомога є першим траншем від рятувальників, і була придбана
на кошти, виділені Урядом для забезпечення першочергових потреб
людей.
Вантажівки з продуктами харчування та речами першої необхідності були зібрані рятувальниками у Полтаві (2 вантажівки) та Києві
(1 вантажівка). Таким чином полтавські та київські рятувальники
доставили на Луганщину понад 45 тонн гуманітарної допомоги (Рятувальники доставили 45 тонн гуманітарної допомоги на Луганщину // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=247654521&cat_id=244277212. − 2014. − 06.10).
***
Віце-прем’єр-міністр України − Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Володимир
Гройсман:
Якщо люди, які проживають у районах Донецької та Луганської областей, де орудують терористи, відчувають загрозу проходження опалювального сезону, вони завжди можуть скористатися можливістю переїхати в іншу область та отримати там роботу і соціальні блага. «Уряд
прийняв рішення компенсувати на кожну людину 854 грн. на місяць на
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оренду житла. Це була наша пропозиція, оскільки будувати нове житло
або реконструювати старе – це довго і корупційно. В будь-якому регіоні
людина може орендувати житло собі або для своєї родини − а якщо це
3 людини, це вже 2400 грн. Людина може обрати, де і яким чином орендувати житло там, де є робота, дитячий садок, школа та інші соціальні
стандарти, які забезпечує сьогодні українська держава».
Урядовий антикризовий енергетичний штаб за допомоги найкращих фахівців у сфері енергобезпеки зі Сполучених Штатів Америки
та Канади працюють над планом проходження опалювального сезону (Люди зі Сходу, які хвилюються через опалювальний сезон, можуть переїхати в іншу область і отримати допомогу, – В. Гройсман // Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/
article?art_id=247654193&cat_id=244276429). − 2014. − 06.10).
ІНІЦІАТИВИ РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ СТРУКТУР
ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
8 октября был восстановлен путь на 60 км перегона Сентяновка – Шипилово Донецкой железной дороги и обеспечено курсирование поезда №520 Киев – Луганск до конечной станции. Об этом
сообщает пресс-служба «Укрзалізниці». В Луганск поезд № 520 Киев
– Луганск прибыл с опозданием более чем на 10 ч. Пассажирам поезда
было предложено выйти на станции Светланово или дождаться в поезде окончания восстановительных работ и проследовать до конечной
станции. В обратном направлении поезд № 519 Луганск – Киев отправился также со станции Луганск. В дальнейшем поезд будет курсировать по графику. (Восстановлено движение поезда Киев – Луганск
до конечной станции // Наша газета (http://nashagazeta.net/72474).
– 2014. – 09.10).
***
В Счастье начали поступать деньги для бюджетников. Это стало возможным благодаря вчерашнему постановлению Верховной
рады о переподчинении населенных пунктов. Сегодня была разблокирована работа Госказначейства Жовтневого района Луганска, которое обслуживало г. Счастье. После этого Счастье получило 1 млн 520
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тыс. 218 грн. Эти деньги предусмотрены в том числе для зарплаты работникам яслей-садика №103, яслей-садика №124, Счастьенского интерната для сирот (программы на зарплату, медикаменты, питание, коммунальные платежи, оздоровления детей и т.п.). Кроме того, средства
получили Счастьенское ПТУ Луганского национального университета
им. Т. Шевченко, городской дворец культуры, городская библиотека
для взрослых, библиотека для детей, городская больница, Счастьенский профессиональный лицей и исполнительный комитет горсовета.
Деньги уже перечислены на счета. Это первый транш средств, дальнейшее финансирование будет зависеть не от ОГА, а от заявок в Госказначейство от учреждений, финансируемых из Госбюджета (В Счастье
начали поступать деньги для бюджетников // Наша газета (http://
nashagazeta.net/72452). – 2014. – 08.10).
***
По актам прокурорского реагирования жителям Донецкого региона уже возмещено 30,4 млн грн задолженности по зарплате. Об
этом сообщает ресс-служба прокуратуры Донецкой области.
«В частности, работники Часовярского РПУ «Компания Вода Донбасса» получили задолженность в сумме 1,8 млн грн. Аналогично, по
требованию прокурора Краматорска выплачена задолженность по заработной плате в сумме более 1 млн. грн. 1054 работникам ПАО «Старокраматорский машиностроительный завод»», − говорится в сообщении (Прокуратура: Жителям Донецкой области возмещено 30 млн.
грн. задолженности по зарплате // Новости Донбасса (http://novosti.
dn.ua/details/235746/). − 2014. − 08.10).
***
В Станично-Луганском районе началась выплата пенсий. Об
этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики. Таким образом, пенсии выплачиваются в 15 районах Луганской области и в 22 городах и
районах Донецкой области. В целом по Украине уже профинансировано 5,67 млн грн. пенсионных выплат в этом месяце. Почтовые отделения обеспечены средствами по 9 октября включительно, учреждения
банков – по 8 октября включительно (Еще в одном районе Луганщины начали выплачивать пенсии // Наша газета (http://nashagazeta.
net/72401). – 2014. – 08.10).
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***
Всемирный банк выделил Луганской области 20 млн евро на
создание новых и обновление существующих областных лечебных
учреждений. Об этом сообщает председатель Луганской ОГА Геннадий
Москаль. «Необходимые документы по конкретным лечебных учреждений будут предоставлены в Министерство здравоохранения Украины
в ближайшее время» (Всемирный банк предоставит Луганщине 20
млн евро на медицину // Наша газета (http://nashagazeta.net/72344vsemirnyy-bank-predostavit-luganschine-20-mln-evro-na-medicinu.
html). – 2014. – 7.10).
***
В Луганске городской музей истории и культуры начал принимать заявки на выездные музейные уроки для учащихся школ и
других учебных заведений города. Об этом сообщили в департаменте
культуры Луганского городского совета. Для учеников 2-5 классов запланировано проведение занятий по таким темам: «Урок каллиграфии. Старый Луганск», «Книга. От истоков к современности» (с использованием
мультимедиа).
Как сообщается, для учащихся 5-11 классов – киноистории: «Владислав Титов», «Клим Ворошилов», «Михаил Матусовский», «Владимир Даль», «Николай Холодилин»,«Александр Шеремет», «Александр
Молодчий» (В Луганске заработал городской музей истории и культуры // «ОстроВ» (http://www.ostro.org/lugansk/culture/news/455771/).
– 2014. – 7.10).
***
По состоянию на утро 6 октября услуги связи на Донбассе
предоставляются в полном объёме во всех городах и райцентрах
Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщает пресс-служба
оператора. На прошедшей неделе специалисты «Укртелекома» смогли
полностью возобновить функционирование узловых телекоммуникационных систем в регионе. «К сожалению, не исключено возникновение проблем в работе услуг у некоторых абонентов, поскольку часть
телекоммуникационного оборудования ещё нуждается в ремонте и восстановлении после боевых действий. При этом основные работы уже
25

проведены – теперь из любой точки Донбасса можно звонить по всей
стране и есть доступ в сеть интернет. Следует отметить, что в первую
очередь оператор восстановил услуги связи для экстренных и медицинских служб, а также государственных структур, отвечающих за обеспечение жизнедеятельности городов», – говорится в сообщении («Укртелеком» восстановил связь во всем Донбассе // Наша газета (http://
nashagazeta.net/72347). – 2014. – 07.10).
***
Коммунальные службы Луганска возобновили работы по благоустройству города. Об этом говорится в сообщении пресс-службы
городского совета. По ее данным, несмотря на острый дефицит топлива
и отсутствие строительных материалов коммунальщики продолжают
работы по благоустройству города.
В период с 29 сентября по 3 октября работники предприятия «Ритуальная служба Луганска» произвели покос травы на кладбищах Острая
Могила, Старое Каменнобродское, Косиора, по улице Южная.
Сотрудники коммунального предприятия «Эксплуатационно-линейного управления автодорог» выполнили уборку дорог, тротуаров,
остановок общественного транспорта на улицах Советская, Коцюбинского, Лермонтова, Котельникова, В.Шевченко, Титова, 16-я Линия,
Оборонная, 3-я Донецкая, Демехина, Павловская, Буденного, 50 лет
образования СССР, Черноморская, Т. Рыбаса, Т. Шевченко, Ленина,
Херсонская, Сосюры, К. Маркса, Пушкина, Даля, Пархоменко, Кирова,
19-я Линия, П. Сороки, 395 Шахтерской дивизии, 23-я Линия, Фрунзе,
Монтажная, Станкостроительная, Годуванцева, Возрождения, Карпинского, Королева, Почтовая, Шеремета. Работы проводились в районах
Алчевского и Славяносербского выездов, а также от улицы Ломоносова
до улицы Линева, от Буревестника до квартала Гаевого.
Также работники коммунальной службы вывезли 128 тонн смета, собрали 95 куб. м бумаги и мусора. По улицам 50 лет образования
СССР, Херсонская, в районе Славяносербского выезда специалисты
произвели распилку и уборку поваленных деревьев.
Ремонт турникетов был выполнен на улицах Оборонная и Буденного.
Ремонт колодцев ливневой канализации - ул. Коминтерна, в районе
Парка 1 Мая.
По улицам Буденного и Артема была выполнена очистка колодцев
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ливневой канализации от ила и грязи (Луганск возобновил работы по
благоустройству города // Новости Донбасса (http://novosti.dn.ua/
details/235654/). – 2014. – 7.10).
***
Восстановлено электроснабжение для 8 тыс. Жителей Макеевки Донецкой области. Об этом проинформировали в пресс-службе
ДТЭК Донецкоблэнерго. «Сегодня сотрудники Макеевского РЭС ДТЭК
Донецкоблэнерго смогли полностью восстановить энергоснабжение
всех районов Макеевки, обесточенных 23-24 сентября через шквальный ветер», - говорится в сообщении. По информации, тогда за сутки было повреждено 126 трансформаторных подстанций. Особенно
пострадали Кировский и Горняцкий районы города Макеевки. Также
энергетики смогли восстановить большинство оборудования, поврежденного в Макеевке артобстрелом 18 августа. «Большинство обесточиваний результате боевых действий было в Советском районе города.
Без электроэнергии жили 8 тыс жителей. Сегодня с 30 поврежденных
подстанций восстановлено 26».
По информации, обесточенными остаются только поселка Нижняя
Крынка и Нижний Коммунар в Советском районе, где проживает около
тысячи человек до сих пор продолжаются бои. Начальник Макеевского
РЭС ДТЭК Донецкоблэнерго Александр Маншилин: «Мост через реку
Нижняя Крынка – единственная возможность добраться до поврежденных линий – был взорван и проезд спецтехники стал невозможен, артобстрелы не прекращались. Впервые мы выехали для осмотра только
1 октября. Территория вокруг заминирована, видно снаряды, не разорвались. Там, где саперы разминировали подъезды к объектам, мы уже
начали ремонт линий электропередачи» (В Макеевке восстановлено
электроснабжение – ДТЭК // Новости Донбасса (http://novosti.dn.ua/
details/235635/). – 2014. – 6.10).
***
На Алчевском коксохимическом комбинате возобновлено энергоснабжение предприятия, которое не работало с августа этого
года. Причиной остановки стало повреждение трансформаторных подстанций в результате ведения боевых действий в регионе.
Пресс-служба предприятия анонсировала также запуск Алчевского
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металлургического комбината, в структуру которого входит коксохим.
Возобновление деятельности АМК, который прекратил работу 16 августа, возможно на следующей неделе.
Гендиректор «Укркокса» Анатолий Старовойт опроверг информацию о рестарте АМК, заявив, что объемы деятельности Алчевского
коксохима в настоящий момент недостаточны для деятельности меткомбинатов в Алчевске и Днепропетровске. Он также отметил, что в
настоящий момент «Алчевсккокс» выпускает продукцию низкого качества, поскольку печи работают с большим периодом коксования. Ранее Алчевский коксохим входил в тройку крупнейших производителей
кокса в Украине (Алчевский коксохим возобновил работу // CXIDINFO (http://cxid.info/alchevskiy-koksohim-vozobnovil-rabotu-n117406).
– 2014. – 6.10).
***
Первый заместитель Луганского городского головы Манолис
Пилавов:
На сегодняшний день запитаны все повысительные и насосные
станции, однако начатые работы по замене трубы на «Айдарском» водоводе и на сетях завода Ленина создали сложности с водоснабжением
центральных районов города. После завершения работ водники обещают стабилизировать ситуацию. Коммунальщики постепенно входят в
штатный режим работы и, несмотря на катастрофический дефицит топлива, с поставленными задачами справляются. Газовщики практически
завершили подключение близлежащих к городу поселков. В работе –
Красный Яр и Вергунский разъезд.
Подключение к электроснабжению по-прежнему остается первоочередной задачей для городской власти. В связи с тем, что на данный
момент город запитан от первой резервной ветки Лутугинского направления, мы имеем жесткий лимит мощности, не позволяющий в полном
объеме решить проблему энергоснабжения областного центра. Именно
поэтому принято решение до завершения восстановительных работ на
второй линии от Краснодона ввести в Луганске систему веерного отключения – по нечетным дням восточное направление, по четным – западное. Это позволит нам в этих жестких условиях удержать ситуацию
под контролем. Надеемся на понимание жителей – работы ведутся, и
при благоприятном их завершении ограничения будут снять (Луганск:
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работа по восстановлению снабжения энергоресурсами продолжается // Официальный сайт Луганского городского головы, Луганского городского совета и его исполнительных органов (http://gorod.
lugansk.ua/index.php?newsid=25282). – 2014. – 6.10).
***
Транспорт идет «петлями», но его становится больше. Все больше дорог открывается для дончан. В понедельник областные власти
сообщили об открытии маршрутов в раньше проблемных направлениях
– в Луганск и Северодонецк. Добавили маршруты и в Горловку и Енакиево, куда доехать было невозможно уже больше месяца.
Из Донецка добавились автобусные маршруты в направлении Луганска и Северодонецка, – сообщают в департаменте развития базовых
отраслей промышленности Донецкой облгос-администрации. – Также
возобновлены пассажироперевозки в направлении Горловки и Енакиево. На указанных маршрутах постепенно увеличивается количество
задействованных машин.
Напоминают власти и о том, что автобусы ходят в Ясиноватую, Макеевку, Харцызск, Мариуполь, Славянск, Святогорск, Снежное, Шахтерск, Торез и Амвросиевку.
Закрытым пока остается только направление на Авдеевку – там
по-прежнему сильно стреляют. Из-за сложной ситуации, связанной с
безопасностью пассажиров, в направлении Марьинки и Красногоровки пассажирский автотранспорт осуществляет перевозки только в режиме «выходного дня». По-прежнему, практически единственным отправным пунктом из Донецка остается «Южный» автовокзал. Именно
оттуда сейчас ходят автобусы во всех направлениях. Автовокзал «Западный», откуда ходил колесный транспорт на север и запад, уже несколько
месяцев закрыт из-за боев в аэропорту – станция находится буквально
в километре от воздушных ворот. Худо-бедно работает железнодорожный вокзал – оттуда ходит единственный поезд в Крым (Возобновлено
транспортное сообщение между Луганском и Донецком // Ирта-fax
(http://irtafax.com.ua/news/2014/10/2014-10-06-24.html). – 2014. – 6.10).
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НОВИНИ З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ
ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВ
Новини Луганська
7 октября, даже раньше обещанного срока, в городе Ровеньки возобновили централизованное водоснабжение, пока вода будет подаваться
по графику. Но это до тех пор, пока не будет запущен в эксплуатацию
водовод, строящийся ДТЭК. Он подведет техническую воду с шахты
№5 Ворошиловской в котельные КП «Ровенькитеплокоммунэнерго»,
обогревающих более 10 тысяч ровенчан. Это позволит тепловикам
отказаться от услуг ОКП «Лугансквода» и экономить не только воду,
но и бюджетные средства. На реализацию проекта ДТЭК планирует
выделить 1,6 миллиона гривен (http://vk.com/public61428815?w=wa
ll-61428815_4541. – 2014. – 08.10).
Мирный Донбасс
Работники Донецкгоргаза продолжают восстанавливать разрушенную инфраструктуру газовых сетей в Киевском районе Донецка. Артобстрелы Путиловки, Гладковки и других микрорайонов оставили без
газа тысячи жителей Донецка.
«На утро, 8 октября, в Донецке без газоснабжения 4559 абонентов,
среди них 16 многоквартирных домов, 3489 домов частного сектора и
30 предприятий» – сообщает Донецкгоргаз (http://vk.com/id261283965?
w=wall261283965_1197%2Fall. – 2014. – 08.10).
Мы любим Славянск
Во время боевых действий в Славянске пострадала фильтровальная станция КП «Славгорводоканал» в мр-не Артема. Как сообщил на
аппаратном совещании 7 октября и. о. директора водоканала Владимир
Байрачный, сегодня подрядчик приступает к остекленению окон. Через два дня будет закончен ремонт кирпичной кладки здания фильтровальной. После ремонтники займутся восстановлением парапета. До 20
октября подрядная организация обещает завершить ремонтные работы
внутри помещения.
Также Владимир Байрачный сообщил, что за прошедшую неделю
в Славянске на водопроводных сетях устранили 31 порыв, 10 утечек
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и ликвидировано 38 канализационных засоров. На сегодняшний день
на город подается 23,7 тыс. кубов воды (https://www.facebook.com/
slavjansk?fref=ts. − 2014. − 08.10).
Мирный Донбасс
Продолжают восстанавливать инфраструктуру и энергетики ДТЭК.
Вчера они вернули свет поселкам под Макеевкой: Малое Орехово,
Красный Октябрь, Верхний Коммунар, Липовое, хутор Тельманово и
частично поселок Нижняя Крынка.
Жители этих поселков – 8 тысяч человек – сидели без света полтора
месяца – с 21 августа. Из-за прямого попадания снаряда на территорию подстанции Ясиновка-Глубокая (на фото), было выведено из строя
электрооборудование. Один из трансформаторов сгорел полностью, и
его пришлось заменить, второй – удалось восстановить, заменив выключатели, изоляцию, ошинковку, трансформаторы напряжения. На
восстановление ушло больше двух недель.
Чтобы отремонтировать поврежденную высоковольтную линию,
бригады ДТЭК Донецкоблэнерго полностью восстановили анкерную
опору, провели ремонт и монтаж посеченного и оборванного провода.
Только после всех этих ремонтных работ, энергетикам удалось подать
напряжение на подстанцию и дать людям свет (https://www.facebook.
com/mirnydonbass. − 2014. − 08.10).
Мирный Донбасс
Компания ДТЭК ежедневно вносит свой вклад в восстановлении
мирной жизни на востоке страны. Энергетики продолжают работать,
под обстрелами ремонтируют линии электропередачи, чтобы в городах
появился свет. Ежедневно в восстановительных работах участвуют до
полутысячи сотрудников компании и 150 единиц спецтехники.
ДТЭК стал первой компанией Украины, присоединившейся к платформе ООН Бизнес за мир (B4P). Эта платформа содействует мирным
инициативам бизнеса на территориях, пострадавших от конфликтов
или находящихся в зоне высокого риска. Более 120 компаний из разных
стран уже присоединились к этой инициативе. На ежегодной встрече
Глобального договора ООН голос ДТЭК за мир в Донбассе получил
полную поддержку всех участников (http://vk.com/id261283965?w=wall
261283965_1175%2Fall. – 2014. – 06.10).
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Мирный Донбасс
Отличные новости! Энергетики ДТЭК запитали Северный водопроводный узел в Донецке – вода будет у 150 тысяч жителей Киевского
и Куйбышевского районов (https://www.facebook.com/mirnydonbass. −
2014. − 06.10).
ЕКСПЕРТНИЙ ПОГЛЯД
Народный депутат Олесь Доний: Изменение районов Луганской
области − правильная мера, но она не поможет, если не будет адекватного ответа агрессору (Дмитрий Гордон (https://www.facebook.com/go
rdondmitry?ref=stream&fref=nf). − 2014. − 08.10).
Бывший народный депутат Тарас Чорновил: в изменении границ районов Луганской области нет политического подтекста, это рациональное решение. Административные границы районов Луганской области пришлось изменить из-за бюрократии, которая полностью привязывала людей к райцентрам (Дмитрий Гордон (https://www.facebook.
com/gordondmitry?ref=stream&fref=nf). − 2014. − 08.10).
На восстановление взлетно-посадочной полосы в Луганске понадобится около 10 млн. евро (http://donbass.comments.ua/news/104231na-vosstanovlenie-vpp-luganskogo.html). Об этом в интервью «Вести.
Репортер» заявил бывший генеральный директор аэропорта Валентин Паламарчук.
«Вот, в луганском аэропорту взорвали взлетно-посадочную полосу.
Ее возведение стоит недешево, примерно 10 млн евро. И ее быстро не
сделаешь, потребуется минимум два года на все работы».
Здания и постройки луганского аэропорта были значительно повреждены в ходе постоянных обстрелов сил АТО, которые удерживали
аэропорт в течение нескольких месяцев. Взлетно-посадочную полосу
подорвали при отходе украинские военные, чтобы НВФ не смогли использовать ее по назначению (На восстановление ВПП луганского
аэропорта понадобится 10 млн. евро и 2 года работы – експерт //
Донбасс. Комментарии (http://donbass.comments.ua/news/104231-navosstanovlenie-vpp-luganskogo.html). – 2014. – 6.10).
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Власти Украины начинают задумываться над тем, какими путями
предстоит восстанавливать имеющиеся разрушения, за чей счет это будет делаться, и во сколько это может обойтись государству.
Предполагается три основных источника финансирования.
Украинский экономист Борис Кушнирук: «Поскольку боевые
действия в регионе продолжаются, каждый день разрушаются объекты
инфраструктуры. По этой причине сумма расходов на восстановление
Донбасса ежедневно возрастает, поэтому любые показатели – 1 миллиард, 1,5 миллиарда, 10 миллиардов – они все условные, потому что
посчитать можно будет только после того, как боевые действия завершатся. Кроме того, некоторые объекты, возможно, и не нужно будет
восстанавливать, так как проще будет снести оставшееся и построить
«с нуля». Некоторые объекты нужно будет переоснащать, другие, может, и нет смысла восстанавливать в силу того, что они и до этого были
устаревшими».
«В первую очередь необходимо будет восстанавливать то, без чего
территория не может существовать – инфраструктурные объекты, такие
как тепло-, водо- и электросети, газовые сети, мосты». Источников финансирования на эти цели может быть три: государственные средства,
финансовая помощь и собственные средства. Именно за счет последних, вероятнее всего, будут восстанавливать жилые дома (Иванченко Р.
Эксперт: существует три источника средств для восстановления
Донбасса // Биржевой Лидер (http://www.profi-forex.org/novosti-mira/).
– 2014. – 04.10).
АНАЛІТИЧНИЙ КОМЕНТАР
Аграрний сектор економіки України стає рушійним...
Бойові дії на Донбасі, зруйнована інфраструктура, дефіцит енергоресурсів, значну частину з яких ще влітку імпортували з Росії і, як результат, – внутрішня криза, за версією багатьох експертів можуть спровокувати падіння національної економіки на показник від шести до дев’яти
відсотків. Тим не менше, деякі експерти вважають, що важливу роль у
цьому зіграла відсутність дієвих економічних реформ нової влади.
Падіння української економіки на 6% внаслідок конфлікту на Донбасі прогнозує міністр фінансів Олександр Шлапак. Про це, зокрема,
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він сказав у коментарі Deutsche Welle. Міжнародний валютний фонд
говорить про 6,5% зниження ВВП. Водночас, у Нацбанку називають
більший показник. «Взятий за основу показник – 6,5%, але це може
бути і 9%, я думаю», – зазначає голова НБУ Валерія Гонтарева (http://
www.radiosvoboda.org/content/article/26589547.html. – 2014. – 17.09).
Прогноз щодо України погіршив й Світовий банк. Про це заявив
2 жовтня директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Чимяо Фан. Згідно прогнозу, який він озвучив, за поточний рік
ВВП знизиться на 8%, за 2015-й – ще на відсоток, і тенденція до зростання виявиться не раніше другої половини наступного року. За його
словами, продовження конфлікту на Донбасі, зниження внутрішнього
споживання, довіри інвесторів та кредиторів – негативно впливають
на перспективи відновлення економіки (http://www.radiosvoboda.org/
content/article/26619768.html. – 2014. – 04.10).
Згідно з оновленим щоквартальним консенсус-прогнозом «Капіталу», підготовленим на основі опитування тринадцяти міжнародних
організацій, вітчизняних дослідницьких центрів, банків та інвесткомпаній, спад в 2014 р. складе 8,1%, в 2015 р. – ще 1,2%. Три місяці тому
вони були налаштовані набагато оптимістичніше, чекаючи, що спад на
4,6% перейде в 2015 р. в ріст на 2,2% (http://minprom.ua/digest/166081.
html. – 2014. – 03.10).
В експертних колах серед галузей, які сьогодні знаходяться в найгіршому стані називають паливно-енергетичний комплекс і фінансовий
сектор. Потенційні точки зростання, які й зараз почуваються непогано –
аграрний сектор, ІТ та військово-промисловий комплекс, стверджують
фахівці. При всьому цьому, звертає на себе увагу те, що, як свідчить
державна статистика, агропромисловий комплекс попри всі проблеми
цього року збільшує виробництво.
Аграрний сектор, за 8 місяців поточного року виріс більш ніж на
6 %, і, за прогнозами фахівців Світового банку, такі тенденції в українській економіці зберігатимуться впродовж двох наступних років з
поступовою стабілізацією в другій половині 2015 року, заявив у своєму коментарі Чимяо Фан: «Українська аграрна галузь має найбільший потенціал зростання, зокрема, через третину світових запасів
чорноземів та існуючий людський потенціал. Інвестори надзвичайно
зацікавлені, але потребують прозорого середовища для ведення бізнесу…».
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В експертних колах акцентують увагу на тому, що агропромисловий
комплекс сьогодні впритул наблизився, а з низки позицій і перевершив
гірничо-металургійний комплекс (ГМК), позиції якого ще не так давно видавалися непорушними. І тут, слід зазначити, що до зміни лідера,
здебільшого, призвели не особливі рухи в АПК, перед яким, як і раніше, стоїть досить багато нерозв’язаних проблем, а швидше – провали
в ГМК, приватні структури якого виявилися не готовими протистояти
затяжній світовій кризі, пов’язаній з надвиробництвом чорних металів
та падінням попиту на металопродукцію низької якості. За результатами 2013–2014 маркетингового року АПК підтвердив світову першість у
виробництві й експорті соняшникової олії і експортував 32,4 млн тонн
зерна, тим самим увійшовши до трійки лідерів, пропустивши вперед
тільки аграріїв США та ЄСІ. При цьому якщо АПК країни демонструє
стійкість навіть у воєнних умовах, то в ГМК криза, що почалася кілька
років тому ще більше загострилася.
Зміну лідера економіки експерти прогнозували задовго до сьогоднішнього дня. Стабілізуючий потенціал АПК став особливо вагомо
виявлятися під час кризи 2008 р. В ЗМІ вказують, що сільгоспвиробництво і харчова промисловість були серед тих небагатьох галузей, які
забезпечували постійне зростання обсягів, пом’якшували неблагополучну динаміку економічних процесів. За даними групи компаній «Зерно.ua», за останнє десятиріччя експорт зерна з України зріс на 77 %.
Перспективи співробітництва України з ЄС в АПК набагато кращі, ніж
в інших галузей. Експерти передбачають, що аграрії можуть уже цього
року наростити доходи. Фахівці Українського клубу аграрного бізнесу
(УКАБ) вважають, що виторг від експорту українських сільгосптоварів
нинішнього року за рахунок однобічних торговельних преференцій з
боку ЄС може зрости на 8,3–14,3% порівняно з минулим роком. Тільки
за рахунок звільнення від митних платежів українські експортери отримають до 140 млн євро. У найбільшій мірі готові до виходу на європейський ринок і розширення своєї присутності на ньому виробники зерна, соняшникової олії, курятини та яєць, а також низка молокозаводів,
модернізованих за участю іноземного капіталу (http://news.finance.ua/
ua/~/2/0/all/2014/09/15/334178. – 2014. – 15.09).
Експерт консалтингової агенції «ААА» Марія Колесник теж вказувала на те, що в нинішніх непростих умовах дефіциту ресурсів та
військового конфлікту на частині Донбасу АПК розвивається, і ця тен35

денція збережеться і найближчим часом. «Виробництво зростає, тож
цього року аграрний сектор принесе прибуток і виробникам сільгосппродукції, і переробникам, і трейдерам. Кукурудза ще не зібрана, але з
її урахуванням має бути рекордний врожай: від 60 до 63 млн тонн. Більше ніж 32 млн тонн з них Україна зможе експортувати, за рахунок чого
галузь отримає близько 7 млрд доларів. Це неабияк зацікавило західних
інвесторів. Однак вони розглядають не якусь окрему вигідну галузь, а
комплексне вирощування й переробку продукції з отриманням готових
до продажу продуктів харчування», – пояснила експерт.
Експерт Ю. Кернасюк вважає, що слід вжити невідкладних заходів з
підвищення частки експорту сільгосппродукції з високою доданою вартістю. Експерт зазначає: при тому, що пшениці в маркетинговому сезоні
2013–2014 рр. було експортовано у два з гаком рази більше, а кукурудзи
майже в чотири рази, ніж соняшникової олії. Саме цей готовий продукт
дав найбільший експортний виторг. Розрив у доходах цілком ясний. За
світовими цінами тонна пшениці тоді йшла в середньому по 246,3 долара, кукурудзи – 276,9 долара, тоді як за тонну соняшникової олії платили
в середньому 1100,8 долара, навіть відходи виробництва олії у вигляді
макухи – цінного фуражного компонента – реалізовувалися дорожче, ніж
зерно пшениці або кукурудзи – по 289,8 долара за тонну.
Та в наймасштабнішій – зерновій частині експорту – аналогічний
процес зростання торгівлі не сировиною, а продуктами переробки, відбувається вкрай повільно. Парадокс у тому, що як один зі світових лідерів експорту зерна, зокрема пшеничного, Україна до останнього часу
ввозила з-за кордону значну частину пшеничного борошна. І хоча нині
ситуація трохи змінилася і внутрішній ринок забезпечується борошном
власного виробництва, процес заміни експорту зерна борошном проходить надто повільно. При тому, що вигода від такого переходу, як доводить Ю. Кернасюк, очевидна. Виграш становить понад 100 доларів
на кожній тонні. І цю обставину, на відміну від України, багато країн
використовують (http://news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2014/09/15/334178.
– 2014. – 15.09).
Як інформують ЗМІ, політолог К. Клименко теж вважає, що на сьогоднішній день, єдина галузь, яка здатна вивести економіку країни із
кризи – це аграрний сектор. Крім того, 30% населення України задіяне
саме в аграрній сфері. І з цим твердженням частково можна погодитись.
Саме аграрний сектор сьогодні є найбільш дієвий і результативний. З
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«залученням» його результатів ведуться спроби вирішити проблемні
питання в інших галузях економіки країни. Тут слід звернути увагу і
нагадати, що голова НБУ раніше зазначала, що очікує поліпшення ситуації з валютною виручкою з початком експорту сільськогосподарської
продукції. «Сільське господарство тільки починає експортувати і ми
розраховуємо, що ніяких перерв не буде і зараз піде від цього грошовий потік», – сказала Гонтарєва (http://www.agroperspectiva.com/ru/
news/140330. – 2014. – 10.09).
Як інформують ЗМІ, міністр аграрної політики та продовольства
І. Швайка заявив, що за допомогою енергетичних рослин Україна може
отримати до 10 млрд куб. м газу протягом 5 років. «На сьогодні в Україні є до 3 млн гектар малопродуктивних земель, які можна засаджувати енергетичними рослинами: свічграс, міскантус, енергетична верба.
Ці культури та виробництво з них теплової енергії є вдвічі дешевшими
за російські вимоги розрахунків за газ», – наголосив І. Швайка.
Очільник Мінагрополітики уточнив, що це робота складніша за імпорт російського газу, але у ній є суттєві переваги. Серед них – нижчі
ціни та, головне, це суто внутрішнє виробництво та енергонезалежність. «Ми сьогодні можемо сказати, що ми не тільки годуємо, а й можемо опалювати країну», – підсумував І. Швайка (http://jkg-portal.com.
ua/ua/publication/one/za-jenergonezalezhnst-poborjutsja-agrarji-39003.
– 2014. – 10.09).
Позитивною тенденцією в даному секторі можна назвати також і
підвищення ефективності використання кредитів в даній галузі. Для задоволення необхідних потреб українські аграрії з початку року станом
на 23 вересня отримали 8,1 млрд грн. кредитів, що на 3,1 млрд грн. менше, ніж на відповідну дату минулого року. Зокрема, короткострокових
кредитів залучено на 5,6 млрд грн., середньострокових – на 1,7 млрд
грн. і 847 200 000 грн. становлять довгострокові кредити.
Дана ситуація є позитивною з огляду на те, що процентні ставки,
під які залучаються кредити, залишаються на досить високому рівні. У
2014 р., як уточнюють в міністерстві, в середньому по Україні процентні ставки складають 22-25% річних у національній валюті.
При цьому, якщо в минулому році на цю дату кредити привернуло 2204 підприємства АПК, то цього року – 1928 (http://vgoru.org/
index.php/all-news/world/item/7521-krediti-dlya-agrariev. – 2014. –
29.09).
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Слід нагадати, що ще в кінці серпня уряд схвалив, в принципі оптмістичних, два економічних сценарії – зростання реального ВВП або
на 0,3 %, або на 2 %. В обох випадках передбачено завершення військового конфлікту на сході країни і вирішення проблеми з газом до кінця
поточного року, а також продовження співпраці з МВФ і Євросоюзом.
Вибираючи між двома сценаріями, Кабмін традиційно зупинився на
більш оптимістичному, повідомив міністр фінансів О. Шлапак (http://
minprom.ua/digest/166081.html. – 2014. – 03.10).
При цьому привертає увагу коментар в.о міністра економічного розвитку та торгівлі України А. Максюти щодо аграрного сектору
економіки держави: «Треба зараз вкладати кошти краще в аграрний
сектор, щоб він генерував доходи…» (http://news.finance.ua/ua/~/2/0/
all/2014/10/07/335763. – 2014. – 07.10).
Аграрному сектору відведена значна роль і у програмі президентської політичної сили «Блок Петра Порошенка», відповідно до якої даний
сектор є головним пріоритетним напрямком економіки країни.
Міністр торгівлі США Пенні Пріцкер, яка 27 вересня відвідала з
офіційним візитом Київ, говорячи про пріоритетні напрямки співпраці
між Україною та США відзначила: «Ми з українськими президентом
і прем’єром мали велику дискусію про те, в яких секторах ми маємо
умови краще розвивати бізнес. Звичайно це аграрний сектор, в якому
є величезні можливості для розвитку, це поза сумнівом – енергетичний сектор. Тут ми можемо попрацювати разом щоб допомогти Україні гарантувати її енергетичну безпеку» (http://www.radiosvoboda.org/
content/article/26609372.html. – 2014. – 27.09).
Як інформують ЗМІ, міністр торгівлі США також схвально відгукнулася про «Стратегію реформ-2020» Петра Порошенка і наголосила
на тому, що США готові підтримати реальні реформаторські кроки української влади.
Отже, у відповідності з поставленими Президентом України завданнями, можна говорити про наявний вже сьогодні результат у роботі
аграрного сектору. І тут не можна не погодитись з думкою експертів
про пріоритетну на сьогодні роль саме даного сектору.
С. Горова,
ст. н. сп. ФПУ, канд. наук із соц. комунікацій
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