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У ЦЕНТРІ УВАГИ
МВФ ухвалив рішення про виділення Україні 17,5 млрд дол.
Міжнародний валютний фонд вирішив виділити Україні транш за
програмою EFF (Extended Fund Facility). Про це йдеться в повідомленні
МВФ.
«Я рада повідомити, що рада директорів МВФ сьогодні (11 березня. –
Прим. ред.) схвалила програму EFF в 12,348 СПЗ (близько 17,5 млрд дол.) з
Україною», – поінформувала директор-розпорядник МВФ К. Лагард.
Як відомо, 11 березня відбулося засідання Ради директорів МВФ, під час
якого було ухвалено рішення про надання Україні нової, чотирирічної
програми кредитування економіки обсягом 17,5 млрд дол.
При цьому не вказано, скільки грошей Київ може отримати негайно.
Нова програма дасть можливість збалансувати платіжний баланс,
надасть більший обсяг фінансування на кращих і гнучких умовах для
України. Доступним стане міжнародне фінансування для підтримки реформ.
Крім того, уряд України зможе провести консультації з реструктуризації
боргів з кредиторами – утримувачами суверенних бондів країни. Можливий
обсяг реструктуризованого боргу становитиме 15 млрд дол.
Загальний розмір фінансової допомоги для України, який буде
розблоковано після схвалення кредитної програми Радою директорів МВФ,
становитиме 40 млрд дол. США. Ці гроші виділять як МВФ, так й інші
міжнародні організації та уряди країн Заходу.
Програми EFF спрямовані на підтримку країн, що зіткнулися із
серйозними проблемами платіжного балансу, і зазвичай затверджуються на
трирічний термін (українська – довше), тоді як кредити Stand-by – на одиндва роки. Крім того, термін повернення коштів за кредитами
EFF починається через 4,5 років і розтягується на п’ять років, у той час як за
програмою Stand-by виплати починаються через три роки і тривають два
роки (для кожного траншу окремо).
У своїй історії Україна один раз вже підписувала EFF-угоду. Це було
після серпневої кризи 1998 р., коли МВФ за чотири роки надав Україні
1,19 млрд спеціальних прав запозичення. Надалі МВФ підписував з Україною
чотири програми Stand-by, остання з яких – на 11 млрд СПЗ.
Нагадаємо, міністр фінансів Н. Яресько заявила, що Україна розраховує
отримати від Міжнародного валютного фонду перший транш кредиту в
рамках програми EFF у розмірі 5 млрд дол.
Президент України П. Порошенко заявив, що очікує отримати від МВФ
якомога більший перший транш кредиту.
Як підкреслював Прем’єр-міністр України А. Яценюк, Україна
виконувала всі попередні умови отримання програми.
У лютому Кабінет Міністрів України затвердив меморандум співпраці з
МВФ за програмою Extended Fund Facility, яка передбачає ряд ключових
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реформ (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. –
11.03; Левый берег (http://economics.lb.ua). – 2015. – 11.03).
Заява Прем’єр-міністра України А. Яценюка
щодо рішення Ради директорів МВФ
про затвердження програми фінансової підтримки України
Щойно завершилося засідання Ради директорів Міжнародного
валютного фонду і прийнято рішення про виділення Україні 17,5 мільярдів
доларів США. Це чотирирічна програма, яка є відповіддю на проведені в
Україні реформи і яка зобов’язує нас не зупинятися і рухатися далі.
Програма передбачає чотирирічний план економічної і фінансової
стабілізації країни та додатково відкриває двері для отримання ще
7,5 мільярдів доларів допомоги для стабілізації й росту української
економіки.
Таким чином, загалом протягом чотирьох років Україна отримає
25 мільярдів доларів США, які дадуть можливість нам стабілізувати
економіку, стабілізувати фінансовий сектор, вони спрямовуються на
стабілізацію валютного курсу країни і дадуть можливість рости українській
економіці вже з 2016 року.
Я хочу публічно подякувати членам парламентської коаліції за
підтримку урядових ініціатив та Президенту України за те, що ми разом
діяли в підготовці, підписанні й виконанні нашої спільної програми реформ.
Це програма реформ не Міжнародного валютного фонду і не для
Міжнародного валютного фонду. Це програма змін і реформ для України.
Ми усвідомлюємо, що це початок і продовження складного шляху.
Складного шляху як у стабілізації економіки, так і у створенні підґрунтя для
росту економіки, створення робочих місць, підвищення життєвих стандартів
країни, підвищення заробітних плат, збільшення торгівлі й підприємництва.
Зараз ми проходимо доволі складний період, але цей період є запорукою
створення дуже потужного і сильного економічного, фінансового,
соціального і політичного майбутнього України.
Ми отримали дуже широку підтримку наших міжнародних партнерів, і,
незважаючи на всі зусилля Російської Федерації, нам вдалося довести світу,
що ми проводимо реформи, і тільки під проведені реформи Міжнародний
валютний фонд прийняв рішення про надання фінансової допомоги Україні.
Далі у нас на порядку денному – виконання всіх заходів, які передбачені
програмою дій Кабінету Міністрів і коаліційною угодою. Це продовження
податкової реформи, соціальної, економічної реформи, це і дерегуляція,
боротьба з корупцією, зменшення навантаження на Державний бюджет через
закриття неефективних програм. Це всеосяжний і всеохоплюючий план нової
України, європейської України, який підтримується нашими західними
партнерами і нашими союзниками.
Не треба надмірного святкування, тому що ми багато попрацювали, аби
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ця програма була затверджена, а ще більше треба зробити для того, щоби
Україна стала сильною, економічно зрілою і політично стабільною
державою. Незважаючи на те, що Російська Федерація намагалася
дестабілізувати ситуацію в країні й продовжує це робити, – ми все
переживемо, перейдемо, далі будемо рухатися шляхом європейської України
і не звернемо з цього складного, але єдино вірного вибору для України і
українців (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 11.03).

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

Восстановление Донбасса: оценки и перспективы
Ущерб от войны на Донбассе сегодня оценивается Украиной, ООН,
USAID и независимыми экспертами по-разному.
Только на территории Донецкой области, по состоянию на конец
февраля, было полностью разрушено или частично повреждено более
10 тыс. объектов. Это: 7 тыс. 409 домов частной и коммунальной
собственности, 1 тыс. 346 объектов электроснабжения, 62 – теплоснабжения,
58 – водоснабжения, 848 – газоснабжения, 19 – канализационного хозяйства,
70 учреждений здравоохранения, 176 общеобразовательных школ,
86 дошкольных учреждений, 28 профессионально-технических, 19 высших
учебных заведений, 26 объектов физической культуры и спорта,
54
учреждения
культуры,
128
объектов
дорожно-транспортной
инфраструктуры, 66 промышленных предприятий, 95 предприятий торговли,
четыре банковских учреждения и 123 объекта других сфер экономики.
Это далеко неполный список разрушений и потерь в одной только
Донецкой области. По Луганской области, по территориям «отдельных
районов отдельных областей» ДНР/ЛНР достоверной информации просто
нет.
Не исключено, что поэтому совместная миссия ЕС, ООН и Всемирного
банка в своем отчете «Оценка путей восстановления и строительства мира в
Украине» была очень осторожна и указала весьма скромную сумму в
1,5 млрд дол. Эксперты предположили, что «на восстановление
инфраструктуры и социальных объектов» будет необходимо потратить
1,257 млрд 135 млн дол. – на «содействие экономическому восстановлению»
и 126 млн дол. – на «гражданскую безопасность» Донбасса.
Как уточняют авторы документа, данные цифры могут существенно
возрасти. Потому что для тщательного определения стоимости нужны
масштабные консультации на уровне территориальных общин, проведение
которых было невозможно из-за строгих временных ограничений сроков
предварительной оценки.
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Кроме того, оценка проводилась в декабре, а в январе – феврале с новой
силой возобновились боевые действия, которые стали причиной масштабных
разрушений в Дебальцево, Артемовске, Чернухино, Логвиново и других
населенных пунктах (почти все они сегодня заняты сепаратистами).
Кроме того, в так называемой «Черной книге Кремля», которую не так
давно презентовал Кабмин, есть цифры, характеризующие финансовоэкономические и инфраструктурные потери, которые понесла Украина в
2014 г. в результате аннексии Крыма и оккупации части территорий
Донецкой и Луганской областей.
В ней, кроме прочего, отмечается:
– на 23 млрд грн уменьшились поступления в сводный бюджет (из них
13,2 млрд не додали Донецкая и Луганская области);
– упали объемы промышленного производства (Донецкая область –
31,5 %, Луганская – 42 %);
– остановили работу (в том числе и по причине разрушений и
повреждений) Алчевский меткомбинат, Донецкий металлопрокатный завод,
Донецкий электрометаллургический завод, Стахановский ферросплавный.
Практически не работает «Азовмаш». Стоят коксохимы в Горловке,
Авдеевке, Ясиноватой. Прекратило работу большинство предприятий
машиностроительной и химической отрасли, в том числе и горловский
«Стирол».
Со своей стороны, Государственное агентство автомобильных дорог
Украины оценивает убытки только от разрушения дорог в результате боевых
действий в Луганской и Донецкой областях в 4,7 млрд грн. Об этом, в
частности, сообщил директор департамента развития дорог Укравтодора
С. Цепелев на Форуме развития инфраструктуры Украины.
В целом же, как заявил Премьер-министр А. Яценюк в интервью
общенациональным телеканалам, убытки от военного конфликта на
освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей составляют
1,5 млрд дол. «Мы проанализировали только потери Украины на тех
территориях, которые сейчас возвращены под контроль центральной власти и
украинских войск. Чтобы не говорили, что это правительство само считало,
мы позвали USAID, всех иностранцев. Они провели исследования. Полтора
миллиарда долларов США – это та сумма, которая необходима для
восстановления инфраструктуры только в тех регионах, где мы уже есть», –
подчеркнул Премьер.
Впрочем, сегодня существуют разные мнения об объемах денежных
средств, нужных для восстановления, указывает в комментарии для DW
доктор экономических наук Ю. Макогон. По его мнению, ближе всего к
реальной цифра в 15 млрд дол. «Чтобы предметнее оперировать суммами,
для начала нужно выяснить, что будет восстанавливать крупный бизнес, а
что государство, – уточняет эксперт. – Но однозначно, что без
восстановления связей с Украиной Донбасс обречен».
В настоящее же время Луганская и Донецкая области – это «мертвая
экономическая зона», полагает руководитель общественной организации
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«Комитет экономистов Украины» А. Новак. Он отмечает, что и на тех
территориях Донбасса, которые остаются украинскими, из-за рисков ни один
предприниматель не станет вкладывать деньги.
Постоянный представитель Программы развития ООН в Украине
Н. Уокер, говоря о перспективах восстановления Донбасса, отметил, что
необходимые средства могут быть собраны на конференции стран-доноров
уже в конце апреля: ООН, Всемирный банк и Евросоюз будут работать
быстро, но им нужна будет полная поддержка, чтобы демонстрировать
прогресс относительно программы восстановления и строительства мира.
Впрочем, по словам первого заместителя министра регионального
развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства В. Кистиона,
начать полноценное восстановление инфраструктуры Донбасса можно будет
только после отвода тяжелого вооружения, а сейчас финансируются только
мероприятия, направленные на жизнеобеспечение региона. «В рамках наших
возможностей и той ситуации, которая сложилась... мы давали возможность
принятием соответствующих нормативных актов обеспечить небольшой
финансовый ресурс для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность жителей,
проживающих на этой территории, то есть это вода, тепло, электроэнергия и
газоснабжение», – отметил В. Кистион.
Что же касается размера ущерба, причиненного Донбассу и озвученного
в предварительных выводах трехсторонней миссии ЕС, ООН и Всемирного
банка, замминистра заявил: «Я абсолютно убежден, что стоимость
восстановления будет намного больше, потому что это предварительное
обследование и мы до конца не понимаем, какие повреждения, разрушения,
потребности на тех территориях, которые сегодня неподконтрольны
украинской власти».
Он также отметил, что сначала должен состояться отвод тяжелого
вооружения. «На сегодня финансируются только мероприятия, направленные
на жизнеобеспечение. Говорить о том, что идут работы по восстановлению
жилья, по восстановлению административных помещений и социальной
инфраструктуры на сегодняшний день еще рано, ведь ситуация
неустойчивая», – отметил В. Кистион.
Со своей стороны министр финансов Н. Яресько проинформировала, что
в случае возвращения под суверенитет Украины территорий, которые пока
находятся под контролем террористов, украинское правительство будет
привлекать к финансированию восстановления экономики и инфраструктуры
Донбасса международные организации. По ее словам, в частности, с этой
целью в апреле планируется созыв инвестиционной конференции для
оказания помощи Украине.
Н. Яресько также отметила, что помощь будет предоставляться через
официальный Киев. В частности, она, в зависимости от кредитора, будет
проходить через Министерство финансов, Министерство экономики, а также
Министерство регионального развития.
Также глава Минфина уточнила, что «поскольку на сегодня режим
прекращения огня не соблюдается террористами, то в вопросе финансово6

экономического
обеспечения
территорий,
не
контролируемых
правительством, министерство руководствуется распоряжениями и
постановлениями, которые были введены в действие до минских
договоренностей». «Мы финансируем местные бюджеты, подконтрольные
украинской
власти
в
Донецкой
и
Луганской
областях.
...На неподконтрольных украинской власти территориях министерство не
может это сделать, и таких бюджетов сейчас 273. Для начисления средств
министерству необходимо, чтобы местные органы власти подготовили для
него соответствующие сведения. На данный момент такие сведения не
поступают», – подытожила Н. Яресько.
Со своей стороны председатель фракции «Блок П. Порошенко»
Ю. Луценко заявляет о необходимости создания фонда реконструкции
Донбасса. В частности, во время встречи с представителями мониторинговой
миссии ПАСЕ он отметил, что, «безусловно, мы будем говорить о...
восстановлении инфраструктуры. Но Запад должен помочь нам не только
финансово, но и технически по созданию фонда реконструкции Донбасса.
Мы нуждаемся в иностранном гражданине на такую должность. Он мог бы
не только активно привлекать средства, но и рационально их использовать,
не будучи представителем ни одного региона Украины», – отметил политик.
Впрочем, по мнению директора Украинского института анализа и
менеджмента политики Р. Бортника, восстановление пострадавшего в
результате боевых действий Донбасса может стать проблемой
исключительно для одной Украины. «Пока что больше вероятности,
процентов 70, что Украина останется наедине с разрушенным Донбассом и с
необходимостью хотя бы постепенного, но восстановления. Остро стоит
вопрос об устранении причин этого кризиса. Если они не будут устранены,
особенно политические проблемы, которые привели к конфликту, нас
ожидает новое противостояние», – подчеркнул Р. Бортник.
По мнению эксперта, было бы логично и правильно, чтобы затраты на
восстановление региона понесли ЕС, США и РФ, поскольку его разрушение
стало следствием всеобщей провальной политики. «Война – это банкротство
политиков, и вина всех политиков, не только украинских, ДНР и ЛНР, но в
том числе и международных, которые с самого начала, с подписания
соглашений между Януковичем и оппозицией, принимали участие в этом
кризисе. Договоренности той поры до сих пор не выполнены», – добавил
Р. Бортник. По словам эксперта, по самым скромным подсчетам
восстановление разрушенной инфраструктуры региона оценивается в
несколько миллиардов гривен. «Понятно, что Украина не способна
самостоятельно провести даже частичное восстановление региона.
Целесообразно, чтобы восстановление на территории осуществлял
своеобразный консорциум, в состав которого могли бы войти США, ЕС,
Российская Федерация, поскольку экономических интересов у всех там
достаточно много, – сказал Р. Бортник. – Если такой консорциум изначально
заявит свое желание восстанавливать Донбасс, необходимо смягчение,
понимание необходимости взаимного компромисса внутри украинского
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общества. К нему нужно подвести положительный аспект, который помог бы
убедить украинцев, что надо было уступать и надо было чем-то жертвовать.
Такой логичной уступкой была бы поддержка России, США и ЕС в
восстановлении Донбасса».
Следует отметить, что еще в середине октября прошлого года
правительством был утвержден план восстановления поврежденных и
разрушенных объектов на территории Донецкой и Луганской областей.
Планом предусматривались, в частности, разработка и принятие актов
правительства, необходимых для оперативного решения вопросов
восстановления жизнедеятельности Донбасса. Также были предусмотрены
меры по обследованию, проектированию, определению поврежденных
объектов, нуждающихся в первоочередном финансировании, возможность
упрощения процедур утверждения проектной документации и порядка
выполнения восстановительных работ на автодорогах и прочее. «Это четкий
план, по которому мы будем действовать в ближайшее время в вопросах
восстановления жизнедеятельности на соответствующих территориях
Донецкой и Луганской областей, освобожденных от террористов. Он
предусматривает определение объемов разрушений, осуществление
обследования
поврежденных
зданий,
формирования
источников
финансирования», – сообщил тогдашний вице-премьер В. Гройсман.
В то же время стоит отметить, что ныне деятельность исполнительной
власти в данном направлении подвергается критике со стороны ряда
народных депутатов, в том числе не относящихся к оппозиции.
В частности, нардеп от УДАРа Е. Фирсов считает, что власть не имеет
плана восстановления оккупированного Донбасса. «Я думаю, что
дальнейший план Путина таков: его военные части будут понемногу
уменьшать огонь и стараться сделать так, чтобы оккупированную
территорию финансировала украинская сторона, платила за газ и
электроэнергию, тем самым подрывая и высасывая последние ресурсы нашей
экономики», – сказал депутат. Именно поэтому, по его словам, у власти
должен быть четкий план того, что делать с оккупированной территорией
Донбасса. Пока, добавил депутат, такого плана у руководства страны нет.
«То, что государство в этом отношении немного не дорабатывает – это
факт», – отметил нардеп. По его словам, сегодня необходима четкая
концепция по восстановлению Донбасса. «Это нужно для того, чтобы, когда
мы получим деньги, не побежали восстанавливать второстепенные объекты
(в Донбассе). Должен быть взвешенный подход», – сказал он.
Кроме того, он отмечает, что в Украине как можно скорее должно
полноценно заработать Государственное агентство по вопросам
восстановления Донбасса (планировалось, что это произойдет с начала
2015 г.). «Нам нужно формировать Национальное агентство по
восстановлению Донбасса. Нам необходимо думать, каким образом
восстановить жизнь в ряде городов», – отметил Е. Фирсов. Он отметил, что
это очень важно делать безотлагательно, чтобы жители временно
оккупированных территорий видели смену ситуации к лучшему в
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населенных пунктах, которые контролирует украинская власть. «Нам нужно
на контрасте показать, что ситуация в городах, контролируемых властями
Украины, намного лучше, чем в ДНР и ЛНР», – подчеркнул Е. Фирсов.
Народный депутат также проинформировал, что вместе с коллегами
готовит стратегию по восстановлению Донбасса, которую представит в
ближайшее время.
В свою очередь первый заместитель председателя Комитета по вопросам
промышленной политики и предпринимательства, народный депутат от
фракции «Блок П. Порошенко» М. Ефимов во время эфира на телеканале
«Рада» подчеркнул, что «сегодня государство обязательно должно подумать
над тем, как поддержать прифронтовые регионы, и сделать все возможное,
чтобы обещания помощи выполнялись. Вокруг восстановления городов и
городков сегодня сплотился весь местный бизнес, зато те деньги, которые
пообещало государство, никто так и не получил. В октябре оно
декларировало, что на Донецкую и Луганскую область выделяются 300 млн
грн – и тогда, как и сегодня, их никто не получил», – сообщил народный
депутат.
По его словам, это четко видно на примере Краматорска, который после
всех трагических событий выделил уже из своего местного бюджета
несколько миллионов гривен, но, к сожалению, государство даже их не дало
потратить. «После февральских событий в Краматорске Президент приказал
правительству выделить для города и пострадавших 5 млн грн. Сразу
появилось распоряжение Кабмина о выделении этих средств из резервного
фонда, но и их до сих пор город не получил. Так же как и Мариуполь не
получил обещанные 10 млн на восстановление инфраструктуры и
потребности людей», – подчеркнул М. Ефимов.
По мнению народного депутата, существующая бюрократическая
система, которая сегодня обслуживает государство, а также работа
министерств и их персонала не предусматривает оперативной реакции в
рамках экстренных форс-мажорных ситуаций. «Деньги людям нужны
сегодня, и получать их они должны мгновенно. Президент подчеркнул, что
выделенные средства сразу должны перечисляться, но на самом деле на это
уходят месяцы. Конечно, в этом случае очень удобно прикрываться
особенностями нашего “бумаготворчества”, но мы знаем конкретные
фамилии людей, от которых в первую очередь зависит решение этой
ситуации», – отметил политик.
Заслуживают внимания и данные опроса среди экспертов Донецкой и
Луганской областей, проведенного в период с 27 декабря 2014 г. по 31 января
2015 г. общественной инициативой «Восстановление Донбасса». В опросе
приняло участие 400 представителей экспертной среды Донецкой и
Луганской областей: волонтеры, общественные деятели, журналисты,
предприниматели, специалисты производственной сферы и руководители
предприятий. В рамках проведенного исследования эксперты Донбасса были
разбиты на категории по месту проживания: зона АТО, Донецкая и
Луганская области (кроме зоны АТО), другие регионы Украины (кроме
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Крыма), Крым, Киев, заграница.
Так, ущерб региональной экономике эксперты оценивают следующим
образом: наибольший вред блокада и военные действия нанесли финансовой
сфере (7,8 балла из 10 возможных). Кроме того, сильно повреждены
производственные мощности местных предприятий (7,7 балла).
Говоря о послевоенном восстановлении, опрошенные специалисты
назвали главными препятствиями отсутствие инновационных разработок
(7,2 балла) и неудовлетворительное состояние транспортных коммуникаций
(7 баллов). Меньше всего проблем видят в сырьевой базе, состоянии сферы
отдыха и услуг, кадровом потенциале.
Респонденты связывают перспективы восстановления экономики
Донбасса с пятью основными сферами экономики: металлургия,
угледобывающая отрасль, мелкое и среднее предпринимательство в
производственной сфере, аграрный сектор, инновационные технологии и
коммуникационные услуги. Более половины экспертов выделяют в числе
приоритетов развитие предпринимательства и инноваций.
Ориентируясь на традиционные для Донбасса отрасли экономики
(металлургия и угледобыча), эксперты при этом поддерживают идеи новых
экономических подходов в развитии региона. В частности, респонденты
считают, что после завершения военных действий необходимо создать в
Донбассе инновационную промышленную зону (27 %), уделить внимание
восстановлению банковской сферы (26 %) и ввести налоговые каникулы для
малого и среднего бизнеса (25 %). К числу второстепенных эксперты отнесли
непроизводственный сектор экономики – транспортные перевозки, сферу
услуг, туризм.
Для развития малого и среднего бизнеса Донбасса необходимо внедрить
практику льготных кредитов (62,8 %), проведения встреч и тренингов для
предпринимателей (60,7 %), режима «налоговых каникул» (58,4 %). При этом
эксперты, проживающие в зоне АТО, приоритетными считают именно
налоговые меры: введение налоговых каникул (70 %) и освобождение от
уплаты налогов и штрафов (41,7 %).
В целом же прогнозы большинства экспертов сводятся к тому, что, даже
в случае развития ситуации по самым позитивным сценариям, после
достижения мира в регионе понадобится как минимум два года на то, чтобы
все отстроить заново и оказаться хотя бы на докризисном уровне 2008 г.
Пока же в результате вооруженного противостояния на Донбассе размеры
потерь экономического характера продолжают увеличиваться.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
У середу, 11 березня, Голова Верховної Ради України В. Гройсман
провів зустріч із прем’єр-міністром Королівства Швеція С. Левеном.
Україна має пройти непростий шлях трансформації від пострадянської
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держави до сучасної європейської країни, здійснивши реформи в усіх сферах
життєдіяльності держави. Про це заявив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман, наголосивши, що нинішній рік має стати роком реформ.
В. Гройсман наголосив на важливій ролі парламенту у процесі законодавчого
забезпечення реформ. У цьому контексті він повідомив про ухвалення ряду
важливих законодавчих актів, спрямованих, зокрема, на посилення боротьби
з корупцією, стабілізацію фінансово-економічної ситуації. Голова Верховної
Ради також наголосив на важливості реформи внутрішньопарламентських
процедур, що дозволить забезпечити прозорість і ефективність законодавчої
діяльності.
Керівник парламенту зазначив, що рішення, що їх ухвалила Верховна
Рада, сприяли наданню траншу Міжнародного валютного фонду, що
дозволить стабілізувати ситуацію і активізувати процес реформування
країни.
В. Гройсман також повідомив про початок конституційної реформи у
частині децентралізації врядування. «Зміни до Конституції і законодавства
мають сформувати якісну систему управління державою. Без цього буде
надзвичайно важко проводити секторальні реформи», – заявив він. У цьому
контексті керівник парламенту зазначив, що для України є цікавим
відповідний досвід Швеції у реформуванні системи місцевого врядування.
Голова Верховної Ради також висловився за необхідність розширення
ролі громадянського суспільства у процесі реформування держави.
«Громадянське суспільство – це рушійна сила і гарант вірності
європейському курсу. Коли влада і суспільство є однодумцями, тоді є успіх»,
– сказав він.
Своєю чергою, прем’єр-міністр Королівства Швеція високо оцінив
зусилля української влади на шляху реалізації реформ. «Це дуже важкі, але
необхідні кроки», – сказав С. Левен. Він висловив готовність його країни
обмінятися з Україною досвідом здійснення реформ (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 11.03).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман обговорив з
координатором системи ООН в Україні Н. Вокером підтримку ООН у
реформуванні українського парламенту, підвищення його інституційної
спроможності.
«Якісно реформувати країну, не реформувавши парламент, дуже важко»,
– зазначив В. Гройсман під час зустрічі з Н. Вокером у середу.
Керівник парламенту запропонував створити спільну з Програмою
розвитку ООН програму дій щодо реформи українського парламенту,
зокрема апарату Верховної Ради та парламентських процедур, за участі
міжнародних інституцій та експертів. На думку В. Гройсмана, така програма
має включати як інституційний, так і технічний аспекти модернізації.
«Необхідно максимально використати інформаційні технології у процесі
творення законопроектів, їхнього просування, впровадження електронного
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врядування», – наголосив він. Керівник парламенту підкреслив нагальну
потребу в забезпеченні прозорості роботи парламентських комітетів,
необхідність «забезпечити і переозброїти їх технічно».
В. Гройсман зазначив, що реформа українського парламенту,
підвищення її інституційної спроможності є одним з напрямів, що міститься
в ініційованому ним плані законодавчого забезпечення реформ.
«Інституційна спроможність є одним з найбільших викликів для нас, адже
будь-яка проблема вимірюється здатністю її вирішити», – підкреслив він.
У свою чергу Н. Вокер висловив готовність взяти активну участь у
розробці і впровадженні програми дій щодо реформи українського
парламенту та залучити експертів з досвідом такої роботи в інших країнах
світу.
Сторони домовилися в максимально стислі терміни підготувати проект
програми та визначитися з першочерговими кроками щодо її реалізації.
В. Гройсман і Н. Вокер також обговорили питання надання гуманітарної
допомоги Україні та відновлення Донбасу. Зокрема, Н. Вокер повідомив, що
на наступних вихідних представники гуманітарного офісу ООН планують
відвідати Дніпропетровську й Донецьку області з гуманітарною місією
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 11.03).
***
План законодавчого забезпечення реформ має стати робочою книгою
кожного, хто сьогодні працює в парламенті. Про це заявив Голова
Верховної Ради України В. Гройсман під час прес-конференції у вівторок,
присвяченій 100 дням роботи Верховної Ради України VIII скликання.
«Системні зміни і реформи ми маємо провести саме у 2015 р. Саме
ефективність роботи у цьому році уряду, парламенту і Президента дасть нам
відповіді, яким буде 2016 р., – наголосив він. – Ми все зробимо, щоб в
об’єднанні зусиль Президента, уряду і парламенту ми змогли забезпечити
прийняття якісних рішень щодо запровадження змін. Найголовніше –
розпочати шлях перетворення пострадянської України на якісну європейську
державу. Це наше спільне завдання».
Говорячи про період, що минув з першого дня роботи новообраної
Верховної Ради, В. Гройсман зазначив, що він є надзвичайно відповідальним,
оскільки «ми формувалися як український парламент», і нині перед
депутатами стоїть «ряд серйозних завдань». «Ми маємо розпочати відбудову
українського парламентаризму, реформувати парламент, – наголосив він. –
Коли ми говоримо про нові виклики, сучасні, європейські рішення, маємо
розуміти, що і сам парламент має бути сучасним, відкритим, і ми маємо
підвищити якість законодавчого процесу».
У цьому контексті В. Гройсман нагадав, що минулого тижня він
презентував проект плану законодавчого забезпечення реформ. «Це план
нашої роботи, яку маємо побудувати так, щоб кожна фракція, кожен депутат
розуміли, що ми робимо на цьому пленарному тижні, а що будемо робити
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через тиждень, – сказав він. – Комітети мають планувати, виходячи з цього
плану, що вони розглядатимуть на засіданнях, щоб ми досягли цілей. Якщо
ця робота не буде систематизована, ми не зможемо запровадити зміни і
реформи».
На переконання В. Гройсмана, цей план, який включає 300 законодавчих
ініціатив, серед яких є першочергові завдання, включно зі змінами до
Конституції в частині децентралізації, після доопрацювання «має бути
робочою книгою кожного, хто сьогодні працює у парламенті», – усіх
народних депутатів та працівників апарату».
Голова Верховної Ради заявив також про важливість підвищення
відкритості роботи єдиного законодавчого органу й забезпечення прозорості
всіх парламентських процедур, підвищення інституційної спроможності
апарату парламенту. У цьому контексті він висловився за впровадження
елементів електронного врядування, що дасть змогу «значно покращити
процеси, швидкість, якість і доступність до інформації, яка є у парламенті»,
сприятиме залученню громадян до процесу прийняття рішень (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.03).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман оцінює ситуацію в
коаліції як «цілком здорову».
Відповідаючи на запитання журналістів під час прес-конференції у
вівторок, В. Гройсман зазначив, що в коаліції «достатньо багато дискусій на
різні теми, але важливим є те, що ми знаходимо розуміння, і у зал у більшості
випадків виходимо з узгодженими рішеннями».
За його словами, перші 100 днів роботи новообраного парламенту були
«певним етапом, коли члени коаліції зрозуміли формати взаємодії між
собою» та спрацювалися. «Тому я оцінюю ситуацію в коаліції як цілком
здорову, – наголосив В. Гройсман. – Коаліція є живою, здатною приймати
відповідальні рішення, навіть якщо вони є непопулярними. Це теж достатньо
позитивний сигнал».
Відповідаючи на запитання щодо можливості змін в складі Кабінету
Міністрів, керівник парламенту сказав: ««У мене немає жодної інформації
щодо переформатування уряду. Так сьогодні питання не стоїть» (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.03).
***
Лідери фракцій коаліції домовилися остаточно узгодити проект
плану законодавчого забезпечення реформ до 26 березня.
Лідери фракцій коаліції під час наради під головуванням Голови
Верховної Ради України В. Гройсмана домовилися про алгоритм
доопрацювання плану законодавчого забезпечення реформ, який має
включити в себе перелік ключових законопроектів з чіткими термінами їх
прийняття.
Передбачається, що цей план буде остаточно узгоджений коаліцією не
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пізніше 26 березня і після цього стане планом дій для Верховної Ради. До
цього робота над документом буде відбуватися в семи тематичних робочих
групах, які будуть сформовані відповідно до розділів документу.
Робочі групи включатимуть представників від кожної депутатської
фракції коаліції, Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів
України, а також секторальних експертів. Перед ними стоятиме завдання
узгодити перелік важливих для реформ законопроектів, послідовність та
терміни їх прийняття.
Одним з принципових завдань на цьому етапі роботи буде формування
пакету першочергових законопроектів, які мають бути прийняті вже на
поточній сесії парламенту. Члени коаліції домовилися, що ці законопроекти
напрацьовуватимуться спільно (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 11.03).
***
Експертна
група
з
питань
законодавчого
забезпечення
децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування під
головуванням Голови Верховної Ради України В. Гройсмана розглянула в
середу питання наступних кроків з проведення реформи з
децентралізації.
Учасники зустрічі розглянули законопроекти у сфері децентралізації
влади і реформування місцевого самоврядування та ті, які можуть бути
прийняті до внесення конституційних змін.
Голова Верховної Ради повідомив про утворення робочих груп щодо
роботи з громадами місцевого рівня. Він нагадав про те, що нещодавно
парламент вніс поправку до Бюджетного кодексу, яка зобов’язує фінансувати
з районних бюджетів заклади освіти і культури в селах, селищах та містах
районного значення в обсягах, не менших за обсяги минулого року.
Крім того, на засіданні обговорювалося питання законодавчого
забезпечення розширення повноважень органів місцевого самоврядування в
сфері земельних відносин.
Учасники зустрічі також торкнулися питання проведення місцевих
виборів, їх можливих термінів, і виборчої системи, за якою вони
проводитимуться.
Крім того, керівник парламенту нагадав, що Указом Президента України
сформовано Конституційну комісію щодо проведення конституційної
реформи, до якої увійдуть представники усіх фракцій парламенту,
експертного середовища, «люди, які мають досвід у цьому питанні»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 11.03).
***
Україна
потребує
нової
державної
політики
у
сфері
етнонаціональних взаємин. На цьому наголосила заступник Голови
Верховної Ради України О. Сироїд, відкриваючи в середу парламентські
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слухання на тему: «Роль, значення та вплив громадянського суспільства на
формування етнонаціональної політики єдності в Україні».
О. Сироїд висловила думку, що відсутність такої політики стала однією з
причин нинішньої ситуації в державі. «Війна – це привід замислитися, що
стало причиною нинішнього стану, – сказала вона. – Однією з причин
нинішнього становища, нинішньої агресії є відсутність послідовної
державної етнонаціональної політики, яка б стосувалася національних
меншин і принципів взаємодії всередині суспільства».
Заступник Голови Верховної Ради зауважила, що «взаємини між
етносами в Україні ніколи не були предметом конструктивного осмислення».
За її словами, українці й представники всіх народностей, які проживають на
території Української держави, «самі по собі завжди були спроможними до
пошуку компромісу», проте, «на жаль, держава не опікувалася тим, аби
зміцнювати ці взаємини».
На переконання О. Сироїд, «аби виграти війну, ми повинні осмислити і
прийняти нову державну політику у сфері етнонаціональних взаємин». За її
словами, це потрібно всім, хто проживає на території України, але
насамперед тим націям, які сьогодні перебувають «під особливою загрозою»,
– таким як кримські татари (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 11.03).
***
Під час зустрічі з першим помічником Генерального секретаря ООН з
гуманітарних питань І. Шимоновичем у Нью-Йорку жінки-депутати
Верховної Ради закликали збільшити гуманітарну допомогу Україні.
Народні депутати І. Геращенко, М. Іонова та І. Луценко, що були присутні на
зустрічі, поінформували високого представника ООН про порушення
мінських угод бойовиками й Російською Федерацією та необхідність
посилення моніторингових і гуманітарних місій, які фіксуватимуть
порушення прав людини, зокрема жінок і дітей на Донбасі.
Також жінки-депутати зазначили, що наполягатимуть на якнайшвидшій
ратифікації Стамбульської конвенції Верховною Радою, приєднання до якої
створить додаткові механізми захисту прав жінок і дітей від насильства.
На думку жінок-політиків, сьогодні Україна має активізувати роботу по
збору й систематизації доказів порушення прав людини, знущань,
жорстокості до дітей і жінок на Донбасі. Українська делегація звернулася до
представника ООН з пропозицією сформувати спеціальну групу експертів,
що допоможуть у зборі фактажу, свідчень та інформації про порушення прав
жінок і насильства над ними.
У зустрічі також взяли участь представники уряду, зокрема заступник
міністра закордонних справ України С. Кислиця, заступник міністра
соціальної політики з питань європейської інтеграції С. Устименко та
постійний представник України при ООН Ю. Сергєєв (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 11.03).
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***
Голова
Комітету
з
питань промислової
політики та
підприємництва В. Галасюк провів зустріч з представниками групи
міжнародних економічних спостерігачів (International Economic Observer
Group). Візит іноземних гостей був присвячений обговоренню ключових
питань економічної та фінансової політики України.
Зокрема, ішлося про фінансову допомогу МВФ і відповідні зобов’язання
України. У цьому контексті іноземні експерти висловили своє переконання
стосовно того, що виконання вимог МВФ Україною є вкрай важливим і
безальтернативним кроком. Українські ж експерти та голова комітету з цього
приводу зазначили, що робота за програмою МВФ не є достатньою умовою
для економічного розвитку України та є вимушеним кроком. Так, В. Галасюк
підкреслив: «Кредит від МВФ – не вирішення проблем і не реформа, це
просто допінг. Той час штучної стабільності, який він нам дасть, треба
використати за призначенням – для проведення глибинних структурних
економічних реформ та запровадження привабливих, в порівнянні з іншими
країнами, умов для вітчизняних виробників».
Також розмова торкнулася теми тарифів на природний газ для
населення. На думку закордонних експертів, підвищення ціни на цей ресурс
до рівня ринкової є необхідним, безкомпромісним кроком. Як пояснили гості,
така практика відповідає міжнародному досвіду, тож зволікання з її
впровадженням призведе до ще більш негативних наслідків. Іншими
словами, повільні реформи, на їхнє переконання, можна прирівняти до
відсутності реформ як таких. У свою чергу В. Галасюк відзначив важливість
поетапного здійснення цього заходу на фоні масштабної енергомодернізації
України, повного розкриття тарифів і забезпечення їх прозорості й
обґрунтованості, а також запровадження дієвої системи субсидій для
населення, що забезпечили б реальний соціальний захист.
На завершення координатор економічної ради при Міністерстві
економічного розвитку і торгівлі України П. Сохань і голова комітету
В. Галасюк відзначили важливість досягнення порозуміння, незважаючи на
певні розбіжності в принципових позиціях (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 10.03).
***
У Комітеті з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму
відбулося перше засідання експертної ради з питань фізичної культури
та спорту.
Як наголосив, відкриваючи засідання, заступник голови комітету
Д. Силантьєв, створення експертної ради при комітеті сприятиме більш
ефективній реалізації законодавчих ініціатив з урахуванням громадської
думки та побудови конструктивного діалогу між владою, бізнесом і
громадськістю, що буде запорукою ефективної реалізації державної політики
у сфері фізичної культури та спорту.
Під час засідання було розглянуто організаційні питання: головою
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експертної ради було обрано першого проректора Національного
університету фізичного виховання і спорту України М. Дутчака, заступником
голови – віце-президента Української федерації роликового спорту
С. Тимофєєва, секретарем – голову ради Федерації роботодавців в сфері
туризму України Т. Тимошенко.
На засіданні було обговорено Дорожню карту реформ у сфері фізичної
культури й спорту. Члени експертної ради запропонували перед початком
проведення пілотного проекту щодо впровадження Дорожньої карти
спочатку провести теоретичний експеримент, під час якого розрахувати,
яким чином національна федерація використовуватиме державні кошти, які
вона буде безпосередньо отримувати з Державного бюджету України.
Зокрема, на думку членів ради, у рамках теоретичного експерименту
«можна отримати відповідь на питання, як федерація буде співпрацювати з
Державною казначейською службою, як буде фінансувати спортивні
змагання в умовах постійної затримки виділення бюджетних коштів тощо».
Члени експертної ради вважають, що проведення теоретичного експерименту
сприятиме якісному реформуванню державної політики у сфері фізичної
культури й спорту.
З метою збереження спортивного потенціалу країни експертна рада
запропонувала комітету звернутися до Міністерства оборони України щодо
визначення «механізму бронювання військовозобов’язаних тренерів вищої
категорії на їхніх посадах». Члени ради вважають, що робота цих тренерів
сприятиме не тільки здобуттю нових перемог українських спортсменів на
Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, а й приведе до посилення
обороноздатності України через популяризацію фізичної культури та спорту
серед дітей і молоді (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 11.03).
***
За ініціативи Комітету з питань екологічної політики,
природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
відбулося засідання круглого столу на тему: «Законодавче регулювання
поводження з відходами в Україні».
У заході взяли участь заступник голови комітету О. Недава, народні
депутати України, представники міністерств, інших органів державної влади
та місцевого самоврядування, науковці, представники бізнес-структур, які
працюють у сфері поводження з відходами, та підприємств-виробників
техніки для транспортування й переробки відходів, установи, які працюють у
галузі екологічної безпеки, природоохоронні громадські організації, експерти
міжнародних організацій, засоби масової інформації.
Під час круглого столу було обговорено варіанти розв’язання
екологічних проблем поводження з відходами, питання рентабельності
переробки, забезпечення належної інфраструктури, а також законодавчі
ініціативи на підтримку подібних технологій.
На засіданні розглядалися різні концепції поводження з відходами тари
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та упаковки, а також поводження з небезпечними відходами; питання
державного регулювання у цій сфері та міжмуніципальної співпраці у
створенні системи поводження з побутовими відходами.
Зазначалося також, що комітет постійно приділяє увагу та сприяє
координації інтелектуальних зусиль законотворців, науковців, підприємців,
природоохоронців
щодо
роботи
із
законодавчого
забезпечення
найоптимальніших сучасних схем розв’язання зазначених проблем.
Партнерами заходу виступили Екологічна рециклінгова асоціація
України та Всеукраїнська екологічна ліга (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 11.03).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону
про внесення змін до чинного законодавства України щодо прав громадян
в боротьбі з корупцією та зловживанням владою.
Під час засідання комітету зазначалося, що законопроектом (реєстр. №
1165) передбачається впровадити в кримінальне процесуальне право України
інститут приватного кримінального переслідування корупційних діянь з
метою одержання державою реальної допомоги громадянського суспільства
в протидії корупції.
Для цього пропонується внести зміни до Кримінального процесуального
та Кримінального кодексів і Закону України «Про судовий збір».
Так, у Кримінальному процесуальному кодексі пропонується ввести
поняття «приватний обвинувач» (кодекс доповнюється новими ст. 41-1,
41-2), «кримінальний позов», «обвинувальна заява» (ст. 293-1 і 293-2).
У новій ст. 41-3 Кримінального процесуального кодексу наводиться
перелік злочинів, за вчинення яких допускається приватне кримінальне
переслідування. Це насамперед вчинення зловживання владою, службовим
становищем, службове підроблення, провокація підкупу тощо.
Змінами також пропонується наділити приватного обвинувача правом
звернутися до суду з клопотанням про відсторонення особи від посади;
звернутися до слідчого судді або суду з клопотанням про арешт майна; з
клопотанням про проведення обшуку тощо.
Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого сприятиме
протидії корупції, а також посиленню громадянського суспільства в Україні,
дасть змогу продовжити роботу над розширенням сфери дії інституту
приватного обвинувачення в Україні (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 11.03).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України провів телефонну розмову з віце-президентом
Сполучених Штатів Америки Д. Байденом. Президент повідомив про
ситуацію на Донбасі.
Віце-президент поінформував главу держави про рішення США щодо
запровадження додаткових санкцій щодо фізичних і юридичних осіб, які
порушують суверенітет України.
Сторони обговорили введення можливих подальших санкцій щодо Росії.
Президент подякував за додаткову нелетальну американську допомогу
Україні в галузі безпеки, зокрема дрони, системи зв’язку, радари для
визначення мінометних та артилерійських позицій, прилади нічного бачення
та інші засоби загальною вартістю 75 млн дол., а також 230 військових
автомобілів.
П. Порошенко і Д. Байден обговорили також питання збільшення й
посилення моніторингової місії ОБСЄ та активізації процесу залучення
миротворчої місії для врегулювання ситуації на Донбасі (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 11.03).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч з прем’єр-міністром Швеції
С. Левеном. Під час зустрічі було підписано угоду про співпрацю у сфері
розвитку, за якою Швеція виділяє 175 млн євро на підтримку реформ в
Україні та інтеграції країни до ЄС.
Президент за підсумками зустрічі заявив, що підписання цієї угоди є
продовженням потужної допомоги, яку Швеція завжди надавала Україні.
Президент зазначив, що Швеція є найбільш твердим адвокатом української
позиції у Європейському Союзі. «Я як Президент і весь український народ
дуже вдячні Вам за цю позицію», – сказав П. Порошенко.
У свою чергу шведський прем’єр-міністр С. Левен зазначив, що головна
мета угоди – допомогти українському урядові йти дорогою реформ і
забезпечити процес інтеграції до Європейського Союзу. «Це жорсткі, але такі
необхідні зараз рішення», – наголосив шведський прем’єр, зазначивши, що
уряд Швеції також прийняв ряд таких рішень у 1990-х роках.
Прем’єр наголосив на тому, що прибув до Києва, щоб засвідчити
підтримку народу України в ці важкі часи. С. Левен заявив про свою
впевненість у тому, що Швеція «повинна та буде підтримувати Україну,
оскільки важливо підтримати віру у зміни». Він також висловив думку, що
інші країни також мають долучатися до таких ініціатив.
С. Левен також повідомив про рішення надати Україні позику розміром
100 млн дол. США. Президент у заяві для ЗМІ за підсумками зустрічі
зазначив, що погашення відсотків за позикою бере на себе шведська сторона.
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«Це буде дуже важлива участь Швеції в скоординованих діях наших
найбільш надійних, твердих, послідовних прихильників, на яких ми можемо
розраховувати», – сказав Президент.
П. Порошенко повідомив, що ключовим питанням під час зустрічі, серед
іншого, була діяльність місії ОБСЄ з моніторингу та верифікації режиму
припинення вогню на Донбасі. Глава держави висловив вдячність шведській
стороні за надану допомогу діяльності місії та направлення до її складу
15 представників Швеції, а також броньованих автомобілів для потреб місії.
Президент також повідомив про досягнуту домовленість щодо
запровадження декількох гуманітарних конвоїв. «В питаннях забезпечення
миру, у вирішенні проблем гуманітарної катастрофи Швеція завжди поруч з
нами», – заявив П. Порошенко. Глава держави також подякував Швеції за
допомогу в лікуванні та реабілітації українських військових.
Прем’єр-міністр Швеції поінформував про виділення 10 млн дол. США
на розв’язання гуманітарних проблем (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 11.03).
***
Україна очікує на позитивне рішення Ради директорів Міжнародного
валютного фонду щодо розширення фінансування країни, заявив
Президент П. Порошенко під час спільної прес-конференції з прем’єрміністром Швеції С. Левеном, який перебуває в Україні з робочим
візитом.
Глава держави нагадав, що Україна прийняла важливий пакет реформ.
«Це повністю забезпечить виконання Україною тієї частини домовленостей,
які були відображені в меморандумі з МВФ», – сказав він.
Президент наголосив на важливості рішення Ради МВФ, оскільки воно
дасть змогу Україні не лише отримати кошти, а й матиме наслідком
отримання широкого пакета економічної та фінансової допомоги від
Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку й інших
банків, кредитних гарантій від США, які перевищують 2 млрд дол., кошти
третьої хвилі макрофінансової допомоги з боку Європейського Союзу,
розміром 1,8 млрд євро, і кількасот мільйонів доларів від багатьох країн
світу. На переконання Президента, ця багатомільярдна допомога забезпечить
можливість ефективно провести реформи в Україні.
«Загальний пакет, який формується для допомоги Україні, та фінансова
підтримка, фінансовий фундамент реформ, який є захисником для нашої
національної валюти, платіжного балансу, золотовалютних резервів, загалом
сьогодні повинен перевищувати 40 млрд дол.», – зазначив П. Порошенко.
Глава держави наголосив на важливості визнання іноземними
партнерами того, що «українська влада стала на шлях реформ». «Нам дуже
важливо забезпечити ефективне продовження цієї роботи. Я від цього не
відступлю», – сказав Президент (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 11.03).
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***
Президент П. Порошенко та прем’єр-міністр Швеції С. Левен під час
зустрічі в Києві обговорили питання введення в Україну миротворчої місії
під мандатом Організації Об’єднаних Націй.
Глава держави наголосив, що міжнародна миротворча місія дасть
можливість домогтися деескалації ситуації та забезпечити сталий мир. На
підсумковій прес-конференції після зустрічі П. Порошенко зазначив, що
миротворчі операції продемонстрували свою ефективність раніше, і висловив
сподівання, що після скоординованих заходів відповідне рішення Ради
Безпеки ООН буде прийняте. За словами Президента, миротворці потрібні,
щоб не було незаконних іноземних військ в Україні та для закриття кордону
між Україною й Росією. «Ми розраховуємо на участь усіх дружніх нам націй
у миротворчій місії», – сказав Президент.
У свою чергу прем’єр-міністр Швеції зазначив, що його країна
підтримує ініціативу розгортання миротворчої місії, яку він назвав «хорошою
альтернативою». «Але має бути прийняте рішення Радбезу ООН щодо такої
місії», – наголосив він. С. Левен додав, що у випадку прийняття такого
рішення Радою Безпеки ООН оборонне відомство Швеції розгляне
можливості свого внеску в місію (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 11.03).
***
Президент України П. Порошенко зустрівся з делегацією Конгресу
США, яка перебуває в Україні.
Глава держави подякував американським конгресменам за сильну,
тривалу та наполегливу підтримку України. П. Порошенко зазначив, що
Україна нині виборює свою справжню незалежність. Глава держави звернув
увагу присутніх на те, що український народ платить високу ціну за свободу
й незалежність, а українські воїни демонструють героїзм і відвагу,
захищаючи мир в Європі, та висловив впевненість у перемозі.
Глава держави також поінформував делегацію Конгресу США про
поступ політичних та економічних реформ в Україні та запевнив в їх
незворотності.
У свою чергу конгресмени висловили всебічну підтримку процесу
реформ в Україні. Вони наголосили на важливості реформування, у першу
чергу енергетичного сектору та розвитку АПК як пріоритетних галузей
економіки.
Делегацію Конгреса США, яка відвідує Україну, очолює Р. Фрелінгусен.
У складі делегації конгресмени П. Вісловскі, К. Грангер, К. Кальверт,
М. Каптур, Д. Картер, С. Вомак, С. Ізраел та ін. У зустрічі з українського
боку також взяли участь міністр фінансів Н. Яресько, міністр закордонних
справ П. Клімкін, заступник глави АПУ В. Чалий (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
11.03).
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***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Франції Ф. Олландом.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі. Президент України
звернув увагу на необхідність повного припинення вогню і відведення
важкого озброєння за моніторингу та верифікації ОБСЄ.
П. Порошенко наголосив на важливості звільнення всіх заручників,
зокрема Н. Савченко, і констатував відсутність прогресу в цьому питанні.
Співрозмовники погодилися з необхідністю посилення місії ОБСЄ та
активізації процесу залучення миротворчої місії для врегулювання ситуації
на Донбасі.
П. Порошенко і Ф. Олланд обговорили також порядок денний саміту
Східного партнерства в Ризі та необхідність скасування візового режиму для
українців (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 10.03).
***
Президент підписав ряд законів, ухвалених Верховною Радою
2 березня, прийняття яких є однією з умов надання Україні розширеного
кредитування з боку Міжнародного валютного фонду.
Підписано Закон України № 217-VIII «Про внесення змін до Закону
України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”», згідно з яким
основні фінансові показники країни приведено у відповідність до
макроекономічних реалій.
Також підписано Закон України № 213-VIII «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення», згідно з
яким тимчасово обмежено розмір пенсій працюючим пенсіонерам.
Крім того, глава держави підписав закони, прийняті 2 березня:
– № 211-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України»,
згідно з яким звільнено від оподаткування благодійну допомогу вимушеним
переселенцям;
– № 212-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»
стосовно розширення фінансових повноважень місцевих бюджетів;
– № 214-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо
посадових осіб органів доходів і зборів»;
– № 215-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
посадових осіб контролюючих органів»;
– № 219-VIII «Про внесення змін до розділу VIII “Прикінцеві та
перехідні положення Закону України ”Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”» щодо зменшення
навантаження на фонд оплати праці, покликаний сприяти легалізації зарплат
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 10.03).
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***
У вівторок, 10 березня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся
з президентом атомної енергетичної корпорації «Вестінгхауз електрик»
(США) Д. Родериком.
Глава уряду відзначив важливість подальшого розширення співпраці
підприємств українського атомного енергетичного сектору з міжнародними
партнерами, що дає змогу зміцнити енергетичну безпеку держави.
У цьому контексті А. Яценюк привітав досягнуті нещодавно
домовленості між НАЕК «Енергоатом» і корпорацією «Вестінгхауз» щодо
розширення програми диверсифікації постачання ядерного палива для
українських атомних електростанцій (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 10.03).
***
У вівторок, 10 березня, відбулася зустріч Прем’єр-міністра України
А. Яценюка з предстоятелем Української православної церкви Київського
патріархату, Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.
Під час зустрічі було обговорено ряд найбільш актуальних проблем
державно-церковних
відносин,
питання
розширення
благодійної,
інформаційної, пам’яткоохоронної діяльності церкви, її участі в
патріотичному вихованні молоді. Патріарх Філарет поінформував Прем’єрміністра про те, що робить церква для допомоги Збройним силам України,
пораненим під час військових дій, а також про підтримку нею тимчасово
переміщених осіб.
А. Яценюк наголосив, що уряд високо цінує громадянську позицію
церкви, її зусилля зі зміцнення української державності, консолідації
суспільства, його духовного вдосконалення.
Особливу увагу сторони приділили обговоренню ситуації в незаконно
анексованому Криму та на неконтрольованих територіях Донбасу, де
жорстоко придушуються релігійні свободи, руйнуються храми, викрадаються
й піддаються тортурам священнослужителі та віруючі (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 10.03).
***
У середу, 11 березня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з
главою уряду Швеції С. Левеном, який прибув до України з візитом.
У рамках візиту шведською стороною було оголошено про виділення
фінансової підтримки уряду України в розмірі 100 млн дол. США у вигляді
позики. На додаток до цієї ініціативи між урядами України і Швеції була
підписана угода про співробітництво у сфері розвитку, що передбачає
підтримку зусиль Кабінету Міністрів України з реалізації реформ.
А. Яценюк і С. Левен обговорили пріоритетні напрями для посилення
міжурядової українсько-шведської співпраці. Ідеться про проекти у сфері
енергозбереження та енергоефективності, управління фінансовим сектором,
підвищення прозорості роботи органів державної влади (Урядовий портал
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(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 11.03).
***
щодо постачання

Тристоронні переговори
газу до України
заплановані 20 березня.
«Сподіваюся, що 20 березня будуть проведені переговори з нашими
європейськими партнерами за участі Росії для того, щоб досягнути
домовленостей про постачання природного газу в літній період», – наголосив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 11 березня.
Він нагадав, що в червні минулого року не погодився на запропоновану
російською стороною ціну на газ у 485 дол., і у І кварталі 2015 р. Україна
сплачувала за газ ціну в 325 дол.
А. Яценюк наголосив, що влітку Україна повинна максимально
накопичити газ у сховищах.
Ще одним пріоритетним завданням глава уряду назвав перехід до
придбання природного газу в країн-членів Європейського Союзу: «Це
дешевше і стабільніше. Росія буде залишатися одним із постачальників, але
диверсифікація джерел постачання газу – це ключове завдання» (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 11.03).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до органів місцевої
влади в регіонах, де дозволяють температурні режими, терміново
прийняти рішення «про зменшення температури теплоносія і зупинку
обігріву повітря». Про це глава уряду заявив на засіданні Кабінету Міністрів
у середу, 11 березня.
Він підкреслив, що, відповідно до закону, такі рішення – це компетенція
органів місцевої влади.
А. Яценюк нагадав, що три тижні тому дав доручення віце-прем’єрміністру, міністру регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України
Г. Зубку провести селекторні наради, аби «навести лад в теплопостачанні в
областях».
«На вулиці +14, а батареї – +50. У мене складається враження, що окремі
теплопостачальні компанії умисно зацікавлені в тому, щоб обігрівати
атмосферу і виставляти рахунки українцям за дороге теплопостачання, –
наголосив він. – Вимагаю від органів місцевого самоврядування
відповідальності. Терміново прийняти рішення по тих регіонах, де це вже
дозволяють температурні режими, щодо зупинки обігріву атмосфери і
відправлення українцям рахунків незрозуміло за що».
А. Яценюк також звернувся до Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ України доповісти, стосовно яких теплокомуненерго
прийняті рішення «щодо економії грошей і природного газу». «Міністра
енергетики та вугільної промисловості прошу взяти в цьому найактивнішу
участь», – додав Прем’єр-міністр (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 11.03).
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***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу,
11 березня, звернувся до парламенту України ухвалити закон про
юрисдикційні та майнові імунітети іноземної держави.
Цей закон, наголосив він, дасть змогу «судити іноземні держави в
українських судах, якщо такі іноземні держави вчинили незаконні дії по
відношенню до українських громадян чи компаній, в тому числі
конфіскували чи націоналізували українське майно на будь-якій території».
Він зазначив, що відповідні норми діють у ряді країн-членів ЄС та інших
державах, наприклад Австралії та Аргентині.
Цим законом, наголосив глава уряду, «ми приводимо у відповідність
українське законодавство до європейського і даємо можливість українським
громадянам і українським компаніям захищати свою власність, яка в тому
числі була незаконно націоналізована на території Автономної Республіки
Крим».
А. Яценюк звернувся до Міністерства юстиції «бути готовим доповісти в
парламенті про необхідність ухвалення цього законопроекту і після
прийняття даного закону вжити всіх правових заходів по захисту майнових
інтересів українських компаній, українських громадян і в цілому української
держави».
Він також нагадав, що Україна звернулася з двома позовами до
Європейського суду з прав людини щодо незаконної анексії Криму. За його
словами, Міністерство закордонних справ України завершило перший етап
консультацій щодо позову проти РФ за порушення Міжнародної конвенції
про боротьбу з фінансуванням тероризму. Планується другий етап
консультацій та подання відповідного позову до Міжнародного суду ООН.
«Ми розглядаємо всі можливі міжнародно-правові заходи щодо
притягнення Росії до відповідальності», – додав А. Яценюк (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 11.03).
***
Уряд розглядає всі можливі міжнародно-правові заходи щодо
притягнення Росії до відповідальності за анексію Криму та військову
агресію.
А. Яценюк нагадав, що Верховна Рада України ухвалила заяву про
передачу до юрисдикції Гаазького трибуналу розслідування міжнародного
злочину, вчиненого Російською Федерацією по відношенню до України –
«анексії Криму та російської військової агресії на території Східної України».
«Для того щоби міжнародні прокурори змогли розглянути заяву і почати
провадження, Генеральна прокуратура, Служба безпеки України,
Міністерство юстиції України збирають належну доказову базу, аби
притягнути до відповідальності всіх винних у вчиненні нападу на Україну,
анексії Криму і в тисячах жертв, які спричинені російською військовою
агресією», – наголосив Прем’єр-міністр. А. Яценюк нагадав про розміщений
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в мережі Інтернет трейлер до російського документального фільму «Крым.
Путь на родину»: «Цей фільм дає відповідь на питання, хто давав вказівки по
захопленню української території в Криму і порушенню міжнародного права,
і хто за це несе відповідальність».
Він дав доручення Міністерству юстиції України направити цей
відеозапис до Гаазького трибуналу: «Було б дуже важливо, щоби весь фільм,
який з’явиться, також був відправлений до Гаазького трибуналу, адже цим
фільмом повинні зацікавитися міжнародні прокурори і слідчі» (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 11.03).
***
В Украине количество вузов сократят более чем в два раза – с 802 до
317.
Об
этом
сообщил
министр
образования
С.
Квит
(http://korrespondent.net/ukraine/3489430-v-ukrayne-zakrouit-bolshe-polovynyvuzov).
Начать процедуру планируют летом после завершения учебного года,
при этом Кабмин планирует сэкономить около 312,3 млн грн.
Уменьшение числа высших учебных заведений закреплено в законе об
изменениях в Госбюджет-2015, который подписал Президент П. Порошенко.
Принятия такой меры в числе других требовал Международный валютный
фонд для предоставления Украине кредита.
«317 вузов – это фактически то количество высших учебных заведений,
которое у нас сейчас и есть, – сообщил министр образования С. Квит. – А вот
колледжи и техникумы по новому закону о высшем образовании просто
перестанут считаться вузами». По его словам, колледжи также могут пройти
переаккредитацию и выпускать бакалавров. С. Квит отметил, что вузами
считаются учреждения, которые ориентируются на научную работу, а не на
рынок труда.
Кроме того, несколько десятков высших учебных заведений лишат
лицензий, в том числе и из-за малого количества студентов (до 500 учащихся
в колледжах и до 6 тыс. – в вузах). «На 100 % всем студентам и
преподавательскому составу будут обеспечены места в других учебных
заведениях», – отметил глава департамента высшего образования
Минобразования Ю. Коровайченко.
Также при переводе в другой вуз студентам-контрактникам обещают
сохранить прежнюю плату за обучение, установленную в ликвидированном
вузе.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее Минфин предложил сократить
срок обучения в общеобразовательных школах, сделав 10 и 11 классы
необязательными. По словам педагогов, такое нововведение приведет к
катастрофе
в
системе
обучения
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 11.03).
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***
Україна та Нідерланди мають потенціал для розширення співпраці в
аграрній сфері. «Товарообіг аграрної продукції між двома країнами у 2014 р.
становив 949,1 млн дол. США. Упевнений, що ми здатні подолати
символічну позначку в 1 млрд», – зазначив міністр аграрної політики та
продовольства України О. Павленко на зустрічі з міністром закордонної
торгівлі та розвитку співробітництва Королівства Нідерланди Л. Плумен.
«Інвестиції в український аграрний сектор – перспективні вкладання.
Україна може забезпечити продовольством 600 млн чоловік, займає перше
місце в світі з експорту соняшникової олії, третє – з насіння ріпаку, четверте
– з кукурудзи, п’яте – з ячменю, сьоме – з пшениці, восьме – за соєю, дев’яте
– за м’ясом птиці», – зазначив міністр.
О. Павленко подякував уряду Нідерландів за послідовну підтримку
України на рівні міжнародної співпраці і в рамках гуманітарних та
економічних проектів. Він запросив нідерландських аграріїв, інвесторів
відвідати Міжнародну агропромислову виставку «Агро-2015», щоб
ознайомитися з інвестиційними перспективами України.
Сторони висловили готовність започаткувати нові проекти в Україні за
участі голландських експертів (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015.
– 10.03).
***
Міністр соціальної політики П. Розенко закликає оформляти субсидії
на сплату за житлово-комунальні послуги вже в травні, не чекаючи
початку нового опалювального сезону.
«Підвищення цін на житлово-комунальні послуги відбудеться в квітні,
однак основне навантаження буде у жовтні, коли почнеться новий
опалювальний сезон. Незважаючи на це, я закликаю всіх звертатися за
субсидіями якомога швидше – одразу після отримання нових документів», –
сказав П. Розенко в ефірі радіо «Вести».
За його словами, у квітні кожне домогосподарство, разом з рахунками на
житлово-комунальні послуги, отримає бланк декларації та бланк заяви на
субсидію, а нова система запрацює вже з травня. «Згідно з розрахунками,
виділених урядом коштів вистачить на 4 млн родин», – зазначив він.
П. Розенко також наголосив, що реформа системи субсидій – одна з
ключових соціальних реформ. «Ця реформа відкриє систему субсидій для
людей. Ми знімаємо будь-які несправедливі обмеження, які існували до
цього часу, такі як, наприклад, наявність земельного паю, автомобіля, другої
квартири тощо, – нагадав міністр. – Єдиний критерій – це доходи родини.
Кожному, хто звернеться за субсидією, буде розрахована обов’язкова сума
платежу, яку родина має сплатити за житлово-комунальні послуги, все інше –
компенсує держава».
Він також зауважив, що потрібно чітко зрозуміти, що запроваджена
урядом система субсидій абсолютно нова для України. «Раніше перед
місцевими органами влади стояло завдання зекономити гроші і не дати
27

людині субсидію. Зараз, буквально за два місяці, нам треба всім перевернути
мозок. Сьогодні місцева влада має зробити все, щоб людина субсидію
отримала», – наголосив П. Розенко (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 11.03).
***
Міністр молоді та спорту І. Жданов 11 березня презентував на
засіданні Кабінету Міністрів України Дорожню карту реформ у сфері
фізичної культури і спорту.
«Дорожня карта реформ, яку ми розробили під час проведення сесій
стратегічного планування, складається з чотирьох основних напрямів. Це
оптимізація функцій міністерства, приведення їх у відповідність із
європейськими стандартами; підвищення прозорості діяльності міністерства,
боротьба з корупцією; підвищення автономії національних спортивних
федерацій; вдосконалення національного антидопінгового законодавства», –
наголосив І. Жданов під час презентації.
Міністр наголосив, що за результатами функціонального обстеження
міністерства виявлено ряд функцій, які є надлишковими або дублюються.
Для їхньої оптимізації було підготовлено пакет законодавчих змін, зокрема
до базового закону «Про фізичну культуру і спорт», який винесений на
широке громадське обговорення: «Ми отримали зворотній зв’язок у вигляді
конкретних пропозицій до тексту законопроекту та врахували найбільш
важливі й конструктивні зауваження. Буде також проведена презентація і
обговорення цього законопроекту в профільному комітеті Верховної Ради
України».
Підвищення автономії національних спортивних федерацій – окремий
важливий напрям реформування сфери спорту, зазначив І. Жданов.
Очікувані
результати
реформування
галузі
–
зменшення
адміністративних витрат держави через оптимізацію функцій міністерства,
збереження системи масового спорту в Україні; утримання передових
позицій на міжнародній спортивній арені; зменшення навантаження на
держбюджет шляхом залучення позабюджетних коштів на розвиток спорту;
створення розгалуженої мережі спортивних закладів на місцях – не менше
1 закладу на 5 тис. населення (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
11.03).
***
Нова патрульна служба повинна прибувати на виклик за чотири-сім
хвилин.
Старт роботи нової патрульної міліції в Києві планується вже в середині
червня. До кінця 2015 р. такі служби будуть у всіх містах-мільйонниках
України. Про це заявив міністр внутрішніх справ України А. Аваков на
засіданні уряду 11 березня.
«У квітні розпочнеться прийом заяв у патрульну поліцію в Одесі, в
червні ми запустимо патрульну службу в Києві. Літом ми почнемо приймати
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заявки в Дніпропетровську, Львові і Харкові. У серпні – перша дата запуску
патруля в Одесі. Далі до кінця року всі міста-мільйонники країни будуть
покриті новою патрульною службою, – зазначив міністр внутрішніх справ
України. – На сьогодні ми завершили прийом і обробку заявок на участь у
новій патрульній службі, і ми мали рекордні цифри – ми отримали
33 тис. анкет конкурсантів, що показує високий інтерес суспільства до цього
інституту, який ми формуємо».
За його словами, з 33 тис. осіб, які подали заявку, усього 914 – діючі
співробітники МВС і 313 – співробітники ДАІ (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 11.03).

ПОЛІТИКА
ООН рассматривает возможность оказания помощи ОБСЕ в
контексте ее мандата, связанного с выполнением минских
договоренностей. Об этом 10 марта на пресс-конференции в Нью-Йорке
заявил заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам
Д.
Фелтман,
передает
центр
новостей
ООН
(http://korrespondent.net/world/3489241-oon-rassmatryvaet-pomosch-myssyyobse-na-donbasse).
Отвечая на вопрос о том, появятся ли миротворцы ООН в Украине,
Д. Фелтман напомнил, что решения об учреждении миротворческих
операций ООН принимаются Советом Безопасности.
Д. Фелтман добавил, что в минских договоренностях весомая роль
отводится миссии ОБСЕ и в этой связи ООН изучает вопрос о том, как ей
помочь с реализацией этого мандата.
Он также отметил, что минские соглашения позволили международному
сообществу сосредоточить внимание на повестке дня, связанной с
реформами и децентрализацией.
Как ранее сообщалось, Организация Объединенных Наций не получала
от Украины запрос на введение миротворцев на Донбасс. Об этом во время
заседания Совета Безопасности ООН заявил заместитель Генерального
секретаря ООН Д. Фелтман (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 11.03).
***
ООН заявляет об ухудшении гуманитарной ситуации в
подконтрольных боевикам зонах.
Жители Крыма и отдельных территорий на Востоке Украины находятся
«во власти террора», заявила помощник госсекретаря США по делам Европы
и Евразии В. Нуланд. «В то время как Украина строит мирное,
демократичное, независимое государство на 93 % своей территории, в Крыму
и отдельных регионах Восточной Украины господствует террор», – сказала
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В. Нуланд во вторник, 10 марта (http://korrespondent.net/ukraine/3489167-sshay-oon-humanytarnoe-polozhenye-na-vostoke-ukrayny-y-v-krymu-ukhudshaetsia).
Аннексированный полуостров продолжает находиться под незаконной
оккупацией России, и нарушение прав человека в Крыму является нормой, а
не исключением, отметила В. Нуланд.
В частности, под угрозой преследования находятся крымские татары,
отказавшиеся от сдачи паспортов украинцы, представители сексуальных
меньшинств, журналисты, продолжила она. Помощник госсекретаря
США также обвинила Россию в поддержке сепаратистов и разжигании
конфликта на Востоке Украины, который, по словам В. Нуланд, унес жизни
более 6 тыс. жителей страны, а также сотни молодых россиян, отправленных
в зону боевых действий.
Помимо этого, она заявила, что в течение последних дней границу
Украины с РФ пересекали российские танки и тяжелое вооружение.
Между тем Агентство ООН по делам беженцев сообщило об
ухудшающейся гуманитарной ситуации на Востоке Украины, в особенности
на территориях, подконтрольных сепаратистам. В частности, в Донецке и
Луганске из-за обстрелов возникла «катастрофическая» ситуация с водо- и
электроснабжением, говорится в сообщении на сайте Управления
Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Кроме того, продолжают поступать сообщения о жертвах среди мирного
населения в результате атак, ведущихся в районе Дебальцево.
Боевые действия затрудняют доставку помощи людям, которые
находятся в зоне конфликта и практически не имеют возможности покинуть
ее, отмечает ООН. Украинские власти эвакуировали из Донецка и Луганска
более 11 тыс. человек, однако они не в состоянии обеспечить всех
эвакуированных
жильем
и
транспортом
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 10.03).
***
США расширили список лиц и организаций, к которым будут
применены визовые и финансовые ограничения в связи с событиями в
Украине, сообщается на сайте американского Минфина.
В частности, под санкциями оказались философ А. Дугин, банк РНКБТ,
полевой командир из ДНР А. Ходаковский и Евразийский союз молодежи
(http://korrespondent.net/world/3489506-ssha-rasshyryly-sanktsyonnyi-spysok).
Кроме того, в санкционном списке указаны: бывший премьер-министр
Украины Н. Азаров, экс-министр здравоохранения Украины Р. Богатырева,
украинский бизнесмен и политик С. Арбузов, и. о. начальника Федеральной
миграционной службы России в Севастополе О. Козюра (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 11.03).
***
ЕС примет решение по санкциям против России в июне, отметил
Д.
Туск
(http://korrespondent.net/world/3489194-es-prymet-reshenye-po30

sanktsyiam-protyv-rossyy-v-yuine-tusk).
Многие страны Европейского Союза выступают за то, чтобы решение о
продлении санкций против России было принято на саммите ЕС в июне. Об
этом заявил председатель Европейского совета Д. Туск, передает Польское
агентство новостей. По его словам, в Европе все еще надеются на мирное
урегулирование конфликта на Востоке Украины. «Никто не готов на силовое
решение в украинском вопросе», – подчеркнул Д. Туск во время своего
визита в США (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
10.03).
***
Ситуация на востоке Украины значительно улучшилась, считает
министр иностранных дел ФРГ Ф.-В. Штайнмайер.
Режим прекращения огня по-прежнему соблюдается, теперь ОБСЕ
должна получить возможность проконтролировать отвод тяжелых
вооружений от линии разграничения, заявил Ф.-В. Штайнмайер в среду,
11 марта, в ходе визита в Вашингтон.
«Все способствует тому, что, надеюсь, в ближайшие дни и недели
ситуация станет достаточно стабильной для перехода к реализации
следующей стадии Минских соглашений», – приводит слова министра
агентство Reuters (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3489732-hlava-mydhermanyy-sytuatsyia-na-vostoke-ukrayny-uluchshylas).
На пути в Вашингтон Ф.-В. Штайнмайер провел телефонные
переговоры со своим российским коллегой С. Лавровым. Как сообщается на
сайте МИД РФ, министры, отметив, что обстановка в зоне конфликта на
востоке Украины «продолжает оставаться напряженной», подчеркнули
необходимость полного завершения отвода тяжелых вооружений и
соблюдения режима прекращения огня.
Пресс-служба МИД РФ также сообщает, что в ходе разговора была
«отмечена важность незамедлительного восстановления банковского
обслуживания населения указанных районов (востока Украины. – Прим. ред.)
при технической поддержке Германии и Франции».
В то же время, по информации агентства dpa, Ф.-В. Штайнмайер в ходе
телефонного разговора с С. Лавровым призвал Москву использовать свое
влияние на сепаратистов, чтобы добиться осознания ими важности
перемирия.
Между тем замминистра иностранных дел России С. Рябков обвинил
США и НАТО в использовании ситуации в Украине «в качестве предлога для
возврата к отжившей политике, включающей попытки оказывать на нас
силовое давление».
«Попытки давления, будь то санкционное или через развертывание
каких-то военных потенциалов, обречены», – цитирует его слова
«Интерфакс». Говоря, в частности, об отправке США солдат в страны
Балтии, он заявил, что «это не останется без внимания» (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 12.03).
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***
Генеральный секретарь Совета Европы Т. Ягланд прибудет в
Украину с рабочим визитом 16–18 марта. Об этом сообщил на брифинге в
среду спикер Министерства иностранных дел Е. Перебыйнис, передает
«Интерфакс-Украина»
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3489527ukraynu-posetyt-hlava-soveta-evropy-yahland).
«16–18 марта состоится рабочий визит генерального секретаря Совета
Европы Т. Ягланда в Украину. Основной целью визита является презентация
плана действий Совета Европы для Украины на 2015–2017 гг. В ходе визита
планируются встречи с руководством государства и членами постоянной
делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета
Европы», – сказал Е. Перебийнис.
Напомним, Т. Ягланд уже был в Киеве в сентябре 2014 г. со своим
первым рабочим визитом после назначения на пост генсека Совета Европы
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 11.03).
***
Сили АТО провели чотири етапи відведення важкої зброї, але не
будуть повністю «оголяти передову», оскільки противник не виконує
мінських домовленостей. Про це на традиційному брифінгу в середу
розповів речник АТО полковник А. Лисенко, відповідаючи на запитання
журналістів.
За його словами, сили АТО провели чотири етапи відведення важкої
зброї калібром більше 100 мм на відповідні ділянки під наглядом
спостерігачів ОБСЄ та журналістів.
А. Лисенко зазначив, що бойовики, у свою чергу, лише імітували
відведення артилерії. «Насправді техніка була просто дислокована на іншу
ділянку лінії зіткнення. Наші розвідники фіксували відвід важких озброєнь,
але вони відводилися не на відстань, яка була зазначена в мінських
домовленостях, а трохи вглибину, щоб не було видно візуально їх
місцезнаходження, – сказав А. Лисенко. – Повністю відводити озброєння ми
не будемо, оскільки не маємо підтвердження, що те саме зробила ворогуюча
сторона. Оголяти передній край, де залишилося важке піхотне озброєння,
яким можна тимчасово зупинити наступ… було б неправильно» (Українська
правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 11.03).
***
11 марта винницкий суд вынес решение о мере пресечения в
отношении судьи Печерского районного суда Киева О. Царевич,
подозреваемой в принятии заведомо неправосудных решений против
активистов Автомайдана. Суд постановил отпустить О. Царевич под
личные обязательства, сообщает ТСН.
В течение двух месяцев подозреваемая должна прибывать в органы
следствия и носить электронный браслет.
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Накануне суд не смог вынести решение относительно меры пресечения и
объявил перерыв в заседании до утра 11 марта.
Напомним, во вторник, 10 марта, Высшая квалификационная комиссия
отстранила судей Печерского райсуда С. Вовка, О. Царевич и В. Кицюка от
должностей на два месяца (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. –
11.03).

ЕКОНОМІКА
В ЄК вважають, що Україні знадобиться понад 41 млрд дол.
допомоги. У найближчі роки Україні, цілком імовірно, знадобиться більше
фінансової допомоги, ніж очікувалося. Таку думку висловила заступник
голови Єврокомісії К. Георгієва в інтерв’ю німецькому виданню
Der Tagesspiegel.
Як відомо, за оцінкою МВФ, протягом найближчих років для стабілізації
України буде потрібно 41 млрд дол. «Я вважаю, що ця сума може виявитися
ще більшою. 1,5 млн людей втратили через війни дах над головою – думаю,
що для підтримки цих людей потрібно більше коштів, ніж ми думали», –
додала вона.
Заступник голови Єврокомісії ствердно відповіла на запитання про те,
що ЄС продовжить надавати допомогу і після 2020 р. К. Георгієва назвала
фінансову підтримку Україні «завданням для цілого покоління». «Ми маємо
брати до уваги не тільки витрати на відновлення України, – заявила вона. –
Це багата країна – і з точки зору корисних копалин, і здібностей людей»
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 10.03).
***
Україна може заощадити 15,4 млрд дол. на виплатах за держборгом,
зазначає МВФ. Нова розширена програма допомоги Міжнародного
валютного фонду Україні має на увазі, що країна зможе отримати
15,4 млрд дол. в результаті переговорів з кредиторами.
Це необхідно для того, щоб суверенний борг України скоротився до
70 % ВВП до 2020 р.
Нагадаємо, Україна й Міжнародний валютний фонд домовилися про
нову програму, що передбачає виділення 40 млрд дол. протягом наступних
чотирьох років.
За словами міністра фінансів України Н. Яресько, Україна завдяки цій
програмі розраховує скоротити виплати за держборгом на 15 млрд дол.
Це й повинні обговорити між собою кредитори України. Їхні переговори
приблизно повинні були початися після схвалення МВФ нової програми
допомоги.
У п’ятницю, 6 березня, з’явилася інформація, що Інвестиційний фонд
Ротшильдів вирішив створити міжнародну групу кредиторів України перед
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майбутньою реструктуризацією та обговорити цю процедуру (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 10.03).
***
Совет Национального банка рекомендовал Кабинету Министров
инициировать проведение всеобъемлющего аудита «Нефтегаза Украины»
с привлечением международных аудиторских компаний. Об этом
говорится в обнародованном решении Совета НБУ «О выполнении
Основных принципов денежно-кредитной политики на 2014 год».
«Рекомендовать Кабинету Министров Украины: инициировать
проведение всеобъемлющего аудита НАК “Нефтегаз Украины” с
привлечением международных аудиторских компаний с целью выявления
путей оптимизации его финансовой деятельности и сокращения дефицита», –
говорится в документе.
Как сообщал «Минфин», ранее совет Национального банка признал, что
основные принципы денежно-кредитной политики на 2014 г. не выполнены,
и рекомендовал правлению НБУ подготовить изменения и уточнения в
Основные принципы денежно-кредитной политики на 2015 г.
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 10.03).
***
Доля иностранного капитала в банковской системе в январе
увеличилась с 32,5 до 32,6 %. Об этом говорится в сообщении НБУ.
По состоянию на 1 февраля 2015 г. из 155 работающих (имеющих
лицензию) в Украине банков 50 финучреждений – с иностранным капиталом
(на 1 января 2015 г. – 51 банк с иностранным капиталом из 163 работающих).
В том числе 19 – со 100-процентным иностранным капиталом (на 1 января
2015 г. – также 19).
Совокупный зарегистрированный уставный капитал украинских банков
на 1 февраля 2015 г. составил 180,016 млрд грн (на 1 января 2015 –
180,150 млрд грн).
Как сообщал «Минфин» ранее, за 2014 г. доля иностранного капитала в
банковской системе уменьшилась с 34,0 до 32,5 %. Количество банков с
иностранным капиталом в Украине за 2014 г. возросло на два – до 51 банка.
При этом количество банков со 100-процентным иностранным капиталом не
изменилось и составляет 19 (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
10.03).
***
Національний банк України купив на міжбанківському валютному
ринку 152,02 млн дол. за курсом 21,5 грн/дол. Про це «Укрінформу»
повідомили в прес-службі НБУ.
Нагадаємо, 25 лютого НБУ купив у золотовалютні резерви країни
близько 80 млн дол. На наступний день регулятор продав ці долари на
міжбанку за курсом 28,046 (Економічна правда (www.epravda.com.ua). –
2015. – 11.03).
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***
В украинских хранилищах уже меньше 8 млрд куб. газа.
Запасы газа в украинских подземных хранилищах газа с 28 февраля по
8 марта сократились на 0,27 %, или на 217 млн куб. м, – до 7,954 млрд куб. м.
Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы
Украины компании «Укртрансгаз».
С начала отопительного сезона Украина потребила более 8,8 млрд куб. м
газа из подземных хранилищ.
В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью
около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью
системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.
Напомним, компания «Нефтегаз Украины» в связи с началом
отопительного сезона с 20 октября 2014 г. начала отбор газа из подземных
газохранилищ.
При этом Украина благодаря улучшению погодных условий вдвое
сократила суточный отбор газа из подземных хранилищ (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 10.03).
***
Україна скоротила імпорт газу з Угорщини майже на 80 %.
Починаючи з 7 березня, Україна скоротила імпорт природного газу з
території Угорщини на 79,16 %, або на 2,7 млн куб. м/добу – до
0,72 млн куб. м/добу, порівняно з добовими постачаннями 1–6 березня. Про
це говорять дані компанії FGSZ Ltd, пишуть «Українські новини».
8 березня в українську газотранспортну систему з Угорщини також
надійшло близько 0,7 млн куб. м.
Імпорт газу з Угорщини з 1 березня знизився на 40,66 % – до
3,45 млн куб. м/добу, порівняно з рівнем добових поставок кінця лютого.
Як повідомлялося, у лютому Україна, за оперативними даними
оператора газотранспортної системи Угорщини FGSZ Ltd, імпортувала
близько 124,02 млн куб. м природного газу через територію Угорщини
(Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 10.03).
***
Министерство обороны Украины в текущем году направит на
развитие вооружений 14 млрд грн. Это значительно превышает сумму,
выделенную в минувшем году. Об этом сообщила пресс-секретарь министра
обороны В. Кушнир на брифинге во вторник в Киеве, передает «ИнтерфаксУкраина».
«В 2015 г., в соответствии с показателями госбюджета, Министерство
обороны направит на развитие вооружений 14 млрд грн. Это составляет
почти треть оборонного бюджета», – сообщила В. Кушнир. По ее словам, в
2014 г. эта сумма составляла 3,9 млрд грн. «Необходимость увеличения
расходов связана с военно-политической ситуацией вокруг Украины и
35

неудовлетворительным состоянием отдельных образцов вооружений и
военной техники ВСУ, которой уже более 30 лет», – заявила она. По словам
В. Кушнир, Минобороны осуществляет закупку военной техники, четко
соблюдая законодательство и стандарты процесса закупок, в соответствии с
оборонным заказом на этот год.
«Согласно показателям государственного оборонного заказа на 2015 г., в
ВСУ поступит более 500 основных образцов вооружений и военной техники,
более 300 тыс. ед. средств поражения и более 3,5 тыс. других образцов
вооружений и военной техники», – сообщила она. Кроме того, по словам
представителя Минобороны, ведомство инициировало внесение изменений в
закон о государственном оборонном заказе относительно упрощения порядка
заказа и сокращения сроков его формирования.
Как сообщал «Минфин» ранее, расходы на нацбезопасность и оборону в
этом году превысили 80 млрд грн. В том числе на потребности Министерства
обороны – 40,249 млрд грн (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
10.03).
***
Північ Луганщини залишилася без електроенергії.
Аварійне відключення у вівторок о 15:32 двох високовольтних ліній
220 кВ «Лисичанська» та 110 кВ «Новоайдарська», що належать
НЕК «Укренерго», призвело до зупинення одного з двох працюючих
енергоблоків «ДТЕК» Луганської ТЕС та відключення від електроенергії
півночі Луганської області. Про це повідомляє прес-служба енергохолдингу
«ДТЕК».
Згідно з її даними, лінії були пошкоджені за 6 км від ТЕС, відключена
потужність становить 102 МВт, а роботу станції підтримує єдиний
енергоблок, що працює з навантаженням 40 МВт і видає потужність через
три лінії 110 кВ на обмежену територію.
«Електропостачання області може бути відновлено після того, як
ремонтно-відновна бригада НЕК “Укренерго” полагодить ЛЕП», – зазначає
«ДТЕК» (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 10.03).
***
КМДА віддасть мільярд на ремонт вагонів метро.
Департамент транспортної інфраструктури КМДА за результатами
тендеру уклав угоду з ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» на
комплексну модернізацію вагонів КП «Київський метрополітен». Про це
пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Вісник державних закупівель».
Вартість угоди становила 1,02 млрд грн.
До кінця жовтня має бути оновлено 50 вагонів столичного метро. Це
друга черга модернізації вагонного складу – у 2012 р. КМДА уже замовляло
аналогічні послуги на 95 вагонів метро, це обійшлося в 1,08 млрд грн.
Попередній тендер у 2012 р. також виграв Крюківський завод. Про те,
що вагони ремонтуватиме саме цей завод, заступник голови КМДА
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І. Ніконов заявив ще в день оголошення тендера в грудні.
Акціонерами Крюківського заводу є фірми OW Capital Management
GmbH (Австрія), AS Skinest Finants та Osauhing Delantina (Естонія),
Transbuilding Service Limited (Велика Британія). Основним власником заводу
вважається його директор В. Приходько.
Єдиним допущеним конкурентом стало ТОВ «Ваго-Рев», яке програло з
різницею в мільйон. Фірму зараховують до сфери впливу М. Мусєєва,
колишнього замдиректора КП «Харківський метрополітен», депутата
міськради від Партії регіонів.
Державне ПАТ «Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого
повстання 1918 р.» пропонувало виконати роботи за 850,09 млн грн, тобто на
15 % дешевше.
Однак цю пропозицію відхилили за порушення ряду вимог: щодо
документації – у т. ч. на підтвердження виконання аналогічних контрактів,
технічних вимог по пожежній безпеці, а також зазначення в поданих
документах недостовірної інформації (з приводу чого – у протоколі
відхилення не зазначено) (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015.
– 10.03).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

В Fitch рассказали, при каких условиях замедлится падение
украинской экономики. Уже в 2016 г. спад может замедлиться на 2,5 %.
Темпы спада украинской экономики в 2016 г. могут замедлиться в
случае сохранения мира на Донбассе и выполнения Киевом требований
МВФ. Об этом заявил старший управляющий рейтинговым агентством Fitch
П. Роукинс, передает Прайм.
В интервью агентству Bloomberg он заявил, что уже в 2016 г. спад может
составить 5 %, в то время как в 2014 г. этот показатель находился на уровне
7,5 %. «Это зависит от того, не будет ли ситуация на Востоке Украины
ухудшаться и сделает ли правительство все, что оно должно по программе
МВФ», – подчеркнул П. Роукинс.
По его словам, в целом нынешний кризис в Украине может оказаться
продолжительным из-за ухудшившихся отношений Украины с Россией и
потерей производственных мощностей, расположенных на Донбассе.
«Серьезный ущерб нанесен самой структуре экономики, что намного
осложняет ситуацию», – сказал он.
Как сообщал «Минфин» ранее, Международное рейтинговое агентство
Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной
валюте с отметки «ССС» до «СС».
Напомним, что Moody’s прогнозировало падение экономики Украины по
37

итогам 2014 г. до 8 %, но при этом агентство ожидает сокращения падения в
2015 г. до 2 % (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 10.03).
***
Доля проблемных кредитов в украинских банках в январе возросла на
1,1 п. п. – до 14,6 %. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Общий объем предоставленных кредитов по состоянию на 1 февраля
составил 1 000,187 млрд грн (на 1 января он составил 1 006,358 млрд грн, на
1 декабря – 1 006,880 млрд грн, на 1 ноября – 965,692 млрд грн)
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 10.03).
***
В январе банковская система снова была убыточной.
В январе текущего года убыток банков составил 8,504 млрд грн. Об этом
говорится в сообщении НБУ. Доходы банков по состоянию на 1 февраля
составили 17,920 млрд грн, расходы – 26,424 млрд грн.
Достаточность (адекватность) регулятивного капитала банков по
состоянию на 1 февраля была 13,81 %. Регулятивный капитал банков на
1 февраля составил 166,875 млрд грн (на 1 января он составлял 188,949 млрд
грн, на 1 декабря – 154,426 млрд грн, на 1 ноября – 177,370 млрд грн).
Напомним, в 2014 г. суммарный убыток коммерческих банков составил
52,966 млрд грн. При этом за 2013 г. в целом банки получили прибыль
1,436 млрд грн, за 2012 г. – 4,899 млрд грн.
Отмечается также, что активы банков Украины за январь 2015 г.
снизились на 11 млрд грн, или на 0,84 %, по сравнению с началом года – до
1,306 трлн грн. В то же время активы банков Украины за 2014 г. возросли на
38,757 млрд грн, или на 3,03 % – до 1,317 трлн грн. По состоянию на 1 января
2015 г. в Украине лицензию на осуществление банковской деятельности
имели 163 банка (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 10.03).
***
Инфляция в феврале ускорилась – до 5,3 %. Об этом сообщила
Государственная служба статистики.
В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в
феврале повысились на 5,7 %, на одежду и обувь – повысились на 2,2 %, на
жилищно-коммунальные услуги – повысились на 1,6 %, на услуги, связанные
со здравоохранением, – повысились на 4,5 %, на образование – повысились
на 4,1 %.
В январе – феврале инфляция составила 8,6 %.
По сравнению с февралем 2014 г. в феврале 2015 г. потребительские
цены повысились на 34,5 %.
В январе 2015 г. инфляция составила 3,1 %.
В 2014 г. была зафиксирована инфляция 24,9 %, в 2013 г. – инфляция
0,5 %, в 2012 г. – дефляция на уровне 0,2 %, в 2011 г. – инфляция 4,6 %.
В 2015 г. Кабинет Министров прогнозирует инфляцию 13,1 % (декабрь к
38

декабрю) (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 10.03).
***
Оборот розничной торговли в Украине за 2014 г. снизился на 8,6 %.
Об этом сообщил глава Государственной фискальной службы И. Билоус в
интервью порталу.
«Это очень много, мы теряем потребительский рынок, это очень
опасно», – считает чиновник. По его словам, ведомство в ближайшее время
планирует проанализировать причины, чтобы уже с учетом принятых
поправок к бюджету, введения новой ставки рентной платы, изменения курса
доллара прогнозировать доходы до конца года.
Между тем чиновник признает, что в сложившейся экономической
ситуации есть и положительные моменты, которые можно использовать с
пользой для страны. «Курс национальной валюты помогает многим
экспортерам и удешевляет себестоимость продукции, – сказал И. Билоус в
интервью. – Любая девальвация, по большому счету, стимулирует также
внутреннее производство, которое замещает импорт. Приведу пример.
Беседовал с представителями одного из крупных строительных
супермаркетов. Импорт паркета становится нецелесообразным. Мгновенно
открылся рынок для внутренних производителей ламината и паркета. Они
подняли мощность, работают в четыре смены, и все равно продукции не
хватает. Это создает толчок для внутреннего производства. Его нужно сейчас
поддержать» (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 10.03).
***
Середній рахунок активних користувачів мобільного Інтернету,
швидше за все, зросте на 100–150 грн на місяць – до 200–250 грн. Про це
пише Hubs.
Як повідомляється, за останній рік кількість користувачів мобільного
Інтернету зросла на 50 %. Нині в кожного з операторів мобільним Інтернетом
користується близько 40 % абонентів.
Приблизно стільки ж у мережах власників різних смартфонів. Однак
кількість активних користувачів майже в два рази менша: близько 25 % від
загальної кількості.
Загальна кількість абонентів у мережах операторів: «МТС-Україна» –
22,7 млн, «Київстар» – 26 млн, life :) – 13,6 млн.
Відповідно в «Київстару» активних – 6,5 млн, у «МТС-Україна» –
5,7 млн, у life :) – 3,4 млн.
Саме ці абоненти оплачуватимуть ліцензії та будівництво
інфраструктури, пише видання.
Нині активні користувачі мобільного Інтернету сплачують операторам
близько 100 грн на місяць (тариф «Смартфон» у «МТС-Україна» і «Вільна
країна» у «Київстар»). Абонентам life :) це обходиться в 42 грн на місяць.
Але там й обсяг швидкісного трафіку менше. І взагалі у life :) завжди була
своя цінова стратегія.
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В ідеальній для операторів ситуації всі абоненти перейдуть на нові
тарифні плани й почнуть платити більше.
При збільшенні платіжки на 100 грн інвестиції окупляться за три-п’ять
років, на 150 грн – два-три роки, на 200 грн – півтора-два роки.
Представники всіх трьох компаній заявили, що 3G-зв’язок не буде
дешевим.
Виходить, що середній рахунок активних користувачів, швидше за все,
зросте на 100–150 грн на місяць – до 200–250 грн (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 11.03).
***
Moody’s: падение цен на нефть ухудшит финансы странэкспортеров. Всем странам-экспортерам нефти придется скорректировать
планы расходов и инвестиций, считают аналитики.
Снижение мировых цен на нефть изменит динамику финансовых
показателей стран-экспортеров и импортеров нефти в 2015 г.: финансы
стран-экспортеров нефти попадают под давление, а импортеры получают
возможность сократить бюджетные дефициты. Об этом говорится в обзоре
международного рейтингового агентства Moody’s.
«Падение цен на нефть означает, что экспортеры энергоносителей
столкнутся с ухудшением налогово-бюджетного баланса, а также внешнего
баланса, причем некоторые страны могут перейти от профицитов баланса в
обоих случаях к дефициту», – отмечают эксперты агентства.
По мнению аналитиков, импортеры получат возможность сократить
бюджетные дефициты и направить средства, сэкономленные благодаря
снижению стоимости нефти, на пополнение финансовых резервов.
«Устойчивое падение цен на нефть изменит динамику бюджетных и
внешних показателей государств-экспортеров и импортеров нефти», –
говорит вице-президент Moody’s Ш. Дик.
По его словам, в период с 2011 по 2014 гг. высокие цены на нефть
помогли многим экспортерам нефти увеличить до рекордных уровней
профициты бюджета и счета текущих операций, тогда как импортеры
фиксировали дефициты в обоих случаях.
Более дешевые энергоносители означают, что эта картина изменится в
2015 г.
Для государств-экспортеров нефти размеры теряемой в результате
падения цен на нефть налоговой выручки различаются от страны к стране,
отмечают в Moody’s.
«Тем не менее, всем экспортерам придется скорректировать планы
расходов и инвестиций, что сдержит перспективы роста их экономик в
текущем году», – говорится в обзоре.
Эксперты агентства полагают, что для России падение цен на нефть
будет означать углубление рецессии и существенное ослабление
кредитоспособности.
В обзоре также отмечается, что экспортеры нефти, вероятно, быстро
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почувствуют неблагоприятные последствия падения цен на нефть, тогда как
выгоды для импортеров станут очевидными не столь быстро
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 11.03).
***
У Греції зріс рівень безробіття.
Рівень безробіття в Греції збільшився в грудні вперше за рік, говорять
дані статистичного агентства ELSTAT. Показник збільшився вперше з
вересня 2013 р. З урахуванням сезонних коливань рівень безробіття в Греції в
грудні становив 26 % порівняно з переглянутими 25,9 % в попередньому
місяці. Проте в річному вираженні показник упав, у грудні 2013 р. рівень
безробіття становив 27,3 %. В абсолютному вираженні 1,2 млн греків не
мають роботи.
Безробіття в єврозоні в січні впало до 11,2 % – мінімального рівня з
травня 2012 р., говорять дані Статистичного управління Європейського
Союзу.
Найвищий рівень безробіття в єврозоні був досягнутий у вересні 2013 р.,
коли він становив 12 %.
Державний борг Греції становить 230 млрд євро, тобто більше 175 %
ВВП. Країні потрібно виплатити кредиторам близько 20 млрд євро цього
року (Інтернет-портал державної служби зайнятості України
(http://www.dcz.gov.ua). – 2015. – 10.03).

41

