Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Служба інформаційно-аналітичного
забезпечення органів державної влади (СІАЗ). Заснований у 2003 році. Виходить двічі на тиждень.
Головний редактор В. Горовий, д-р іст. наук, професор, заступник гендиректора НБУВ. Редакційна
колегія: Т. Гранчак, Ю. Половинчак, Л. Чуприна. Бюлетень підготували: Т. Гранчак, О. Ворошилов. Адреса
редакції:
НБУВ,
просп.
40-річчя
Жовтня,
3,
Київ,
03039,
Україна.
Тел. (044) 524–25–48, (044) 525–61–03. E-mail: siaz2014@ukr.net, www.nbuviap.gov.ua. Свідоцтво про
державну реєстрацію КВ № 5358 від 3 серпня 2001 р.

Передрук матеріалів дозволяється лише
після погодження із СІАЗ: siaz2014@ukr.net

РЕЗОНАНС
/Бюлетень матеріалів, підготовлених на базі аналізу
оперативної інформації електронних видань/
Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі»

№ 22
(24 березня 2015 р.)
ЗМІСТ
У ЦЕНТРІ УВАГИ .......................................................................... 2
АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС ............................................................. 4
ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА ............................................................ 19
ВИКОНАВЧА ВЛАДА ................................................................. 28
ПОЛІТИКА .................................................................................... 39
ЕКОНОМІКА ................................................................................ 51
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ...................................... 54

КИЇВ 2015

У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України на зустрічі з військовими командирами:
Довіра народу робить армію непереможною
Президент П. Порошенко провів зустріч з командирами бригад і
батальйонів Збройних сил України. Глава держави, Верховний
головнокомандувач Збройних сил заявив, що за рік українська армія набула
безцінного досвіду й нині входить до п’ятірки найкращих на континенті. «Ми
робимо все можливе, щоб захистити країну. Підтримка армії сьогодні є
першочерговим завданням для нас», – наголосив Президент.
Завдяки всенародній підтримці за стислий термін українські Збройні
сили фактично були створені заново, наголосив глава держави. «Кожен
українець, хто є українцем не лише за паспортом, відчув, що це його справа –
будувати нову українську ефективну сильну боєздатну армію», – заявив
П. Порошенко.
Президент акцентував увагу на тому, що ставлення народу до Збройних
сил за останній рік кардинально змінилося. Якщо рік тому в листопаді лише
29 % населення висловлювали довіру армії, сьогодні українці довіряють армії
більше ніж будь-кому, навіть церкві. «Беззастережна довіра є запорукою
того, що все у нас вийде. Ми захистимо країну, адже маємо тверду надійну
підтримку народу», – наголосив Верховний головнокомандувач.
«Майже рік на Донбасі – в різних формах і проявах – триває російська
збройна агресія проти України. Розпочавши у березні минулого року
втілення своїх загарбницьких планів, ворог врахував нібито все: починаючи
від готовності номер один з боку “п’ятої колони” до зруйнованого сектору
безпеки держави. Адже на той момент готовими до виконання завдань, та й
то з натяжкою, було лише вісім батальйонних тактичних груп, тільки дев’ять
ротних тактичних груп, всього-на-всього чотири загони спецпризначення,
30 пар вертольотів та 15 зенітно-ракетних дивізіонів на всю країну», –
зазначив Президент.
За словами глави держави, стан Збройних сил характеризувався
фактичною розбалансованістю системи управління, напівзруйнованою та
архаїчною системою матеріально-технічного забезпечення, украй низьким
рівнем укомплектованості особовим складом. «Мізерні видатки Міністерства
оборони не забезпечували навіть мінімальних потреб Збройних сил. Слава
Богу, Він послав нам волонтерів», – сказав П. Порошенко.
Президент наголосив, що ворог прорахувався в головному – у готовності
українців зі зброєю в руках захищати рідну землю, у незламності
українського духу та патріотизмі не на словах, а на ділі. «За стислий термін,
завдяки всенародній підтримці, фактично створено заново Збройні сили, які
змогли у запеклій боротьбі локалізувати межами окремих районів Донбасу
військовий конфлікт, який розпалити ворог планував по всій Україні», –
2

зазначив глава держави.
За словами Президента, за рік кардинально змінилися підходи
до підготовки військ та їх логістичного забезпечення. Уперше в історії
України укладено 70 % угод щодо забезпечення ЗСУ на весь 2015 р., які
на 100 % будуть профінансовані, заявив П. Порошенко. У систему
управління Збройних сил введено кращих представників волонтерського руху, що сприяло підвищенню ефективності роботи відомства.
«Та головне: за рік наша армія набула безцінного бойового досвіду. Успішні
дії наших Збройних сил, які були проведені влітку 2014 р., із визволення
окупованої території Донбасу, повернули віру українського народу в
своїх захисників та отримали високу оцінку від іноземних військових
фахівців», – наголосив Президент.
П. Порошенко зазначив, що в період з 5 травня по 23 серпня 2014 р.
штаб АТО спланував і провів понад 40 операцій зі звільнення території
Луганської та Донецької областей від незаконних збройних формувань та
диверсійних розвідувально-терористичних груп. Від терористичних
угруповань було звільнено близько 70 % території Донецької та Луганської
областей. «Реакцією на наші ефективні дій стало введення 23 серпня
регулярних російських військ, і відтоді ми маємо справу з найсильнішою та
найбільшою армією на континенті», – зазначив Президент.
Разом з Президентом усі присутні вшанували хвилиною мовчання
пам’ять найкращих синів українського народу, які віддали своє життя за
світле майбутнє Батьківщини в боях на Сході України.
Президент особливо відзначив військові досягнення добровольчих
батальйонів.
Коментуючи тему батальйонів територіальної оборони, глава держави
наголосив, що всі вони мають бути вертикально інтегровані в структуру
Збройних сил України й чітко їй підпорядковуватися. «Територіальна
оборона буде підпорядкована чіткій воєнній вертикалі Збройних сил. І не
буде у нас у губернаторів ніяких “своїх кишенькових збройних сил”.
Закінчилося це!» – сказав Президент України. Ці слова аудиторія підтримала
особливими оплесками.
Говорячи про ротацію в Збройних силах України, Президент зазначив,
що четверта хвиля мобілізації відбувається зовсім по-іншому. «Зараз
військові добре забезпечені, якісно одягнуті і навчені», – констатував
Верховний головнокомандувач. При цьому глава держави підкреслив, що
необхідно створити найсприятливіші умови для повернення на «гражданку»
тих, хто демобілізується.
Також Президент зауважив, що потрібно створити якісний військовий
резерв. «Я подав законопроект про резерв першої черги. Ті, хто добре виявив
себе в бою, тільки-но зміниться обстановка, за лічені години мають бути на
лінії фронту», – зазначив П. Порошенко.
У зустрічі Президента з керівниками військових частин і підрозділів
Збройних сил України також узяли участь міністр оборони України генералполковник С. Полторак та начальник Генерального штабу ЗСУ генерал3

полковник В. Муженко (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua/news/32533.html). – 2015. – 23.03).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Сто днів уряду в оцінках експертів
12 березня минуло 100 днів від початку роботи нинішнього Кабінету
Міністрів України на чолі з Прем’єр-міністром А. Яценюком. Звіт уряду про
результати роботи за цей період відбувся в новому форматі. Про свої
досягнення та плани на майбутнє міністри розповіли в прямому ефірі, крім
того, відповідні презентації були розміщені на урядовому порталі.
«Уряд разом із парламентською коаліцією і Президентом України
створив єдину команду, яка зіткнулася з неймовірними викликами для країни
і працює 24 год на добу і сім днів на тиждень», – підкреслив Прем’єр-міністр
А. Яценюк під час публічного звіту. Він наголосив на викликах, які постали
перед Україною у зв’язку з російською агресією, маштабними військовими
витратами, падінням економіки, розрухою на Донбасі, втраченим Кримом і
необхідністю проведення непопулярних реформ. Незважаючи на труднощі,
найважчим завданням і найбільшим досягненням 100 днів уряду А. Яценюк
назвав стабілізацію ситуації.
Більшість своїх досягнень міністри описували словами на кшталт
«розпочато реформування», «продовжена децентралізація», «планується
створення сприятливого клімату» тощо. Тож, не вдаючись до деталізації
оголошених урядовцями звітів, доречно звернутися до оцінок роботи
Кабінету Міністрів з боку експертного середовища.
У ЗМІ презентовано декілька ґрунтовних досліджень діяльності уряду за
100 днів. Так, компанія VoxUkraine, спільно з Київською школою економіки,
Індексом моніторингу реформ, Реанімаційним пакетом реформ і Центром
підтримки реформ підготували рейтинг міністерств, Національного банку
України й НАК «Нафтогаз» за перші 100 днів роботи з моменту нових
призначень. Вони оцінили, як їхню роботу сприймають громадськість, засоби
масової
інформації
та
експертне
співтовариство
(http://voxukraine.org/2015/03/12/the-first-perception-of-the-ukrainiangovernment-first-100-days-in-the-office-ukr).
Насамперед учасники дослідження відправили листи до всіх міністерств,
НБУ і «Нафтогазу» – користуючись виключно контактами в публічному
доступі. Представників адресатів попросили відповісти на декілька питань
про найбільш значні досягнення, з їхньої точки зору, за перші 100 днів,
перерахувати основні виклики, плани й проблеми. Декілька міністерств
надіслали свої відповіді: Міністерство фінансів, Міністерство екології,
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Міністерство інфраструктури, Міністерство сільського господарства і
Національний банк.
Далі було розроблено й проведено три опитування. Два з них –
опитування експертів (128 відповідей) та опитування громадськості
(220 відповідей), у яких попросили респондентів оцінити визначні події, про
які повідомлялося в ЗМІ (зокрема, інформаційним агентством Інтерфакс).
Кожну новину про таку подію можна було оцінити за шкалою від
–5 (незадовільна) до 5 (визначна). Респондентами опитування експертів були
VoxUkraine, Київська школа економіки, Індекс моніторингу реформ,
Реанімаційний пакет реформ і Центр підтримки реформ. Третє опитування з
проханням надати загальне бачення роботи міністрів провела ділова редакція
«Ліга.Бізнес» на основі інформації, наданої VoxUkaine (3 тис. 017 відповідей)
(рисунок).

Рис. Рейтинг сприйняття роботи міністерств

Як видно з результатів дослідження, є група міністерств, які істотно
виділяються: у них чітко поставлені цілі, вони вже приступили до реформ,
вони пояснюють громадськості, що та чому вони роблять.
Оцінки громадськості та експертів збігаються в більшості випадків.
Однак експерти схильні бачити міністерства в більш сприятливому світлі,
ніж громадськість. Середня оцінка експертів близька до одиниці, водночас
середня оцінка громадськості – негативна.
Кілька міністерств отримали негативні оцінки з боку громадськості,
5

водночас були високо оцінені експертами: Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та ЖКГ; Міністерство молоді та спорту; Міністерство
енергетики та вугільної промисловості; Міністерство екології та природних
ресурсів; Національний банк України. Ці випадки особливо важливі, оскільки
вони підкреслюють інформаційний розрив між урядом і громадськістю.
Простіше кажучи, населення не поінформовано про реформи, які втілюються
і вважаються важливими серед експертів.
Найвищий бал – значно нижчий від максимальної оцінки, яку можна
було отримати. Міністерство інфраструктури, лідер рейтингу, отримало
тільки 12 з 20. Середня оцінка – 3.
Багато міністерств отримали негативні оцінки: на думку експертів і/або
громадськості вони, швидше, перешкоджають реформам і змінам на краще.
Наприклад, Міністерство соціальної політики та Міністерство інформації
отримали негативні оцінки від кожної групи респондентів.
Характерно, що жорсткі реформи не обов’язково є причиною низького
рейтингу. Наприклад, попри зростання ціни на газ громадськість та експерти
високо оцінюють роботу «Нафтогазу», що, напевне, говорить про готовність
суспільства на певні жертви заради змін на краще в майбутньому. Ще
донедавна ця компанія була втіленням корупції та розкрадань. Нині подібні
новини практично зникли. Ситуація прямо протилежна для Міністерства
енергетики та вугільної промисловості, яке постійно причетне до численних
скандалів.
Прослідковується також негативний зв’язок між віком міністра та
загальною оцінкою. Міністри старшого віку, аналогічно як і міністри –
політичні ветерани, які входили до складу попередніх урядів, або були
депутатами декількох скликань Верховної Ради, як правило, отримують
нижчі оцінки. Більшою мірою ці зв’язки утворюються завдяки оцінкам
громадськості, що підкреслює попит на нові обличчя в уряді, а також,
можливо, попит на нові підходи в руйнуванні статус-кво.
На основі згаданих опитувань, а також оцінки робочою групою
VoxUkraine виконання міністерствами заявлених на початку діяльності
планів, аналізу офіційних звітів уряду про 100 днів діяльності, окремих
брифінгів міністерств і новин, доступних з відкритих джерел (зокрема, сайтів
інформаційних агентств Інтерфакс та «Українські новини»), експерти
зробили висновки про найбільші успіхи та провали уряду за 100 днів
(http://voxukraine.org/2015/03/21/100-днів-уряду-5-гучних-провалів-та-11найб).
За версією дослідників, найгучнішими провалами можна вважати:
1. Підписання Міністерством енергетики та вугільної промисловості
під керівництвом В. Демчишина контрактів щодо імпорту електроенергії з
Росії та на поставку електроенергії до Криму. Контракти були визнані
економічно невигідними Державною комісією з розслідувань, передбачали
постачання електроенергії на окуповану частину Донбасу і, більше того,
містили формулювання, згідно з якими АР Крим визначалася як
«федеральний округ Російської Федерації». Міністр В. Демчишин запевнив,
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що словосполучення «федеральний округ» в остаточній редакції контрактів
відсутнє, але відмовився їх опублікувати й наполіг, що угода є
конфіденційною.
2. Створення Міністерства інформаційної політики, яке так і не
привело до наочних зрушень у сфері інформаційної безпеки держави. За два
місяці роботи (з моменту затвердження Кабміном відповідного положення)
міністерство, очолюване Ю. Стецем, не змогло створити власну ефективну
структуру, залучити цінних фахівців, не розробило стратегії інформаційної
політики та безпеки України, не забезпечило присутності об’єктивної
інформації про події в Україні у світовому інформаційному просторі та, що
найголовніше, не проводило активної та масштабної роботи з розвінчування
міфів російської пропаганди на Сході України та в Криму. Запуск проекту
«Інформаційні війська України» став найбільшим досягненням за перші два
місяці роботи. Натомість від новоствореного міністерства чекають
модернізації інформаційної галузі та ефективного координування роботи вже
існуючих численних інформаційних відомств в інтересах національної
безпеки України.
3. Ситуація навколо компанії «Нафтогаз України». Двома основними
умовами досягнення беззбитковості «Нафтогазу» до 2016 р. (у 2015 р.
скорочення дефіциту до 3,1 % ВВП), згідно з планом, розробленим
спільними зусиллями уряду, МВФ і «Нафтогазу», було підвищення тарифів
для населення, а також реорганізація всієї системи «Нафтогазу» через
розділення на окремі компанії з генерації, транспортування та зберігання.
Першу частину цього плану виконано: оголошено про підняття тарифів з
1 квітня, розроблено графік подальшого зростання тарифів на газ і тепло –
відповідно, скорочено урядові дотації НАК «Нафтогаз». Крім того, багато
було зроблено для диверсифікації поставок газу, завдяки чому Україна
істотно зменшила залежність від російського ресурсу. Проте непрозорість
досі залишається основною проблемою НАК, річні звіти якого за останні три
роки відсутні у відкритому доступі. Громадськість та експерти
безрезультатно просять оприлюднити докладну структуру споживання газу
різними категоріями споживачів, щоб зрозуміти, звідки виникає величезний
дефіцит НАК, що перевищує дефіцит Держбюджету. Надання цієї інформації
було б вигідним і самому «Нафтогазу», оскільки надало б можливість
експертному середовищу оцінити виправданість саме такого підвищення
тарифів та зняло б підозри в корупції та неефективності.
4. Відсутність системної реформи, повної реорганізації структури
Міністерства оборони та оновлення керівного складу як міністерства, так і
Генерального штабу. Досі не розроблено нової Воєнної доктрини.
Незважаючи на позитивні кроки, міністерство допустило ряд серйозних
провалів, зокрема щодо забезпечення ЗСУ зброєю та справною військовою
технікою. Крім того, подання неправдивої інформації та безкарність за це,
зокрема щодо реальних втрат серед українських військових при обороні і
виході з Іловайська (у вересні 2014 р. міністерство доповідало про
108 загиблих під Іловайськом, а вже 16 березня 2015 р. військовий прокурор
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заявив про понад 360 загиблих, 180 зниклих безвісти, понад 500 поранених).
Інший приклад – стратегічний залізничний вузол у Дебальцевому, про повне
знищення якого заявляло Міністерство оборони, був повністю відновлений
бойовиками менше ніж за два тижні.
Директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента»
В. Фесенко, коментуючи ефективність роботи Міністерства оборони,
зокрема його очільника С. Полторака, зазначив, що його робота порівняно з
попередником в рази краща. «Прогрес відчутний і помітний, тому що
нарешті почалась співпраця з волонтерським рухом. Раніше такого не
проводив жоден міністр. Полторак залучив волонтерів навіть до питань
забезпечення армії. Як особистість Полторак виглядає більш відкритим, ніж
Гелетей. В нього немає схильності до самопіару. Скандалів, пов’язаних з
ним, не так багато, як з іменем Гелетея. Щодо роботи, то потрібно розділяти
обов’язки Генштабу та Міноборони, тому що є певний розподіл функцій.
Міноборони ухвалює політичні рішення і забезпечує обороноздатність
організаційно, економічно. В даному випадку ситуація не ідеальна, але на
потреби забезпечення армії вже виділяється більше», – зазначаає
В. Фесенко.
Водночас військовий експерт Д. Уманець має сумніви щодо
ефективності роботи Міноборони та С. Полторака. «У Гелетея принаймні
солдати не влаштовували протести під Адміністрацією Президента. Коли
Полторак керував Нацгвардією, там був повний безлад. Він не впорався з
військом чисельністю в 60 тис., тому не дивно, що в Міноборони теж хаос.
Ні мобілізація, ні забезпечення солдатів усім необхідним не відбувалися на
належному рівні. На посаді міністра оборони має бути людина з
багаторічним досвідом у військовій справі. Це має бути професійний
військовий», – вважає експерт.
5. Відсутність ефективної комунікації Національного банку України
із суспільством у той час, коли гривня опинилася у вільному падінні, значно
підірвала репутацію банку та його очільниці В. Гонтаревої. Тим не менше,
нещодавня стабілізація обмінного курсу говорить про те, що Нацбанк може
діяти рішуче в кризових умовах. Тому, крім провалу зі стрімким падінням
гривні, НБУ має й ряд досягнень, про які буде сказано нижче.
Найбільші успіхи:
1. Міністерство економічного розвитку й торгівлі України під проводом
А. Абромавичуса стало одним з небагатьох, яким вдалося за перші 100 днів
своєї роботи провести важливі реформи. Головним досягненням стала
розпочата дерегуляція економіки через прийняту постанову Кабміну
№ 42 про дерегуляцію деяких видів господарської діяльності та схвалений
парламентом урядовий законопроект № 1580 щодо спрощення умов ведення
бізнесу. Міністерство активно розпочало ліквідацію корупційних
складових з різних сфер економіки через скасування ліцензування для
26 видів діяльності, припиненя 16 регуляторних обмежень, ряду
неефективних моніторингів та експертиз і скасування 15-відсоткової знижки
на нафтових аукціонах. Також позитивною є проведена реструктуризація
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міністерства – скорочення штату на 30 %, повністю оновлене керівництво та
залучення висококваліфікованих фахівців.
2. Прогрес у реформуванні правоохоронної системи, який
відбувається не в останню чергу завдяки оновленому керівному складу,
зокрема призначенню першим заступником міністра внутрішніх справ
Е. Згуладзе. Насамперед розпочато формування нової патрульної служби,
яка замінить ДАІ. Уже в червні на вулиці Києва, а пізніше Одеси,
Дніпропетровська та Львова виїде патрульна поліція. Нових українських
поліціянтів, які пройшли складний конкурсний відбір, навчатимуть
українські та американські інструктори. «Все схоже на те, що в червні 2015 р.
ми зможемо вже отримати перший результат, так як і обіцяли. Реформи на
чолі з Е. Згуладзе оцінюю важливим кроком вперед і гадаю це дійсно той
рідкісний випадок, коли очікування, покладені на іноземця, на чиновника в
Україні, виправдані», – вважає експерт Центру політико-правових реформ
М. Хавронюк.
Крім того, важливими здобутками стали ліквідація ветеринарної,
транспортної міліції, УБОЗ та робота над реорганізацією МРЕВ.
Водночас, на думку експерта Центру політико-правових реформ ЦППР
О. Банчука, очікувана реформа міліції може забуксувати через те, що,
незважаючи на обіцянки МВС до кінця лютого презентувати проект закону
про поліцію, документа цього й досі немає. За такої швидкості підготовки
документа малоймовірним є його проходження через парламент до початку
літа. Відтак реформа патрульної служби і створення патрульної поліції, якою
наразі опікується Е. Згуладзе, може лишитися без законодавчого підґрунтя.
3. Найголовнішим завданням для міністра фінансів Н. Яресько
протягом 100 днів була робота над Державним бюджетом, а пізніше над
змінами до нього. Збалансування бюджету, а також підняття газових
тарифів, зміна пенсійного законодавства й новий закон про відповідальність
власників банків були одними з основних здобутків, що допомогли
досягнути підписання угоди про надан $7,5 млрд дол. від інших
міжнародних партнерів. Перша частина траншу буде використана для
поповнення золотовалютних резервів НБУ та здійснення виплат за
зовнішніми боргами. Крім того, програма МВФ передбачає додатково
15 млрд дол., які мають бути генеровані за рахунок позикових облігацій.
Економічний експерт В. Сіденко переконаний, що призначення
Н. Яресько міністром фінансів зіграло вагому роль для МВФ. «Переговори з
МВФ могли бути зовсім в іншому тоні, якби не було Н. Яресько, тому саме
вона має бути на цій посаді і ніхто інший. Вона гідно впоралася з
поставленими завданнями», – вважає В. Сіденко.
5 березня одне з найвпливовіших західних ділових видань Bloomberg
опублікувало статтю під заголовком «Американська жінка, яка стала між
Путіним та Україною», яка повністю присвячена діяльності Н. Яресько на
посаді міністра фінансів. У статті, крім тексту, привертає увагу розміщене
явно з іміджевою метою фото Н. Яресько в стилі «залізної леді», копіюючи
легендарного британського прем’єра М. Тетчер.
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4. За минулий рік агросектор став єдиною галуззю, що показала
зростання в складних економічних умовах. Найбільшим успіхом
Міністерства аграрної політики та продовольства під керівництвом
О. Павленка є розпочата дерегуляція, зокрема скасування 14 дозвільних
документів і шести ліцензій, а ще боротьба з корупційними схемами через
відкриті конкурси на керівні посади державних підприємств із залученням
провідних НR-компаній та незалежних експертів. Триває робота над
стратегією розвитку аграрного сектору на 2015–2020 рр., до якої залучені
вісім робочих груп, створених у міністерстві за підтримки європейських і
світових партнерів.
Говорячи про позитивні зрушення в роботі Міністерства аграрної
політики та продовольства за перші 100 днів, експерти одразу зазначають про
започаткування дерегуляційних процесів, намагання створити сприятливі
умови для розвитку дрібного та середнього бізнесу на селі (на початку
березня парламент прийняв у першому читанні законопроект, який
передбачає державну підтримку процесу трансформації одноосібного
селянського господарства в сімейну ферму європейського зразка). «Уже
скасовано ряд сертифікатів і дозвільних документів, що дало можливість
скоротити терміни отримання фітосанітарних сертифікатів до одного дня;
значно спрощена процедура ввезення засобів захисту рослин та насіння;
знайдено компроміс із зернотрейдерами», – говорить президент асоціації
«Український клуб аграрного бізнесу» А. Ліссітса.
Позитивно оцінює в цьому плані роботу уряду і Європейська бізнесасоціація (ЄБА). «Уряд фактично мінімізував своє втручання у рух
сільськогосподарської продукції. Відтепер перевозити зерно простіше,
бюрократичні перепони і пов’язані з ними простої вантажів ліквідовані, що
значно скоротить витрати аграріїв та здешевить весь ланцюжок поставок
української продукції – зерна та олійних культур – приблизно на 20–30 грн/т.
Це, безумовно, стимулюватиме зростання конкурентоздатності української
продукції», – підкреслюють у ЄБА.
Сам міністр також вбачає в цьому позитивний економічний ефект: «Нам
вдалося скасувати 14 дозвільних документів, шість ліцензій, внести понад
50 змін. Загальний ефект – майже 5 млрд грн для нашої економіки».
Разом з тим, на думку почесного президента Всеукраїнського
громадського об’єднання «Українська аграрна конфедерація» Л. Козаченка,
дерегуляційні процеси, що проводяться урядом, – це лише вдале
продовження тих проектів, які були започатковані попереднім Кабміном,
проте власних ініціатив у цьому напрямі майже немає.
5. Міністерство закордонних справ України, очолюване П. Клімкіним,
за останні 100 днів безумовно провело багато політико-дипломатичної та
міжнародно-правової роботи й активно лобіювало інтереси України в усьому
світі. Проте найістотнішим його успіхом було закріплення на законодавчому
рівні відмови від позаблокового статусу та поглиблення співпраці з
НАТО через Річну національну програму співробітництва Україна – НАТО.
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Позиції України на міжнародній арені істотно зміцніли, мабуть
найбільше за всі роки незалежності, констатував директор дослідницьких
програм Міжнародного інформаційно-аналітичного центру «Росія –
Україна» О. Федута, коментуючи зовнішню політику уряду, зокрема
ефективність роботи МЗС України в умовах війни. Зовнішня політика
України отримала максимальну оцінку – фінансову в розмірі 17,5 млрд дол.
від МВФ. Більші гроші виділяли лише Росії при Б. Єльцині.
«Сьогодні ситуація складається таким чином, що Україна знаходиться
в центрі уваги всього світу. Лише один дзвінок міністра закордонних справ
до іншого його колеги в західну партнерську державу буде сприйнятий
відразу ж, і з міністром вестимуть діалог. Як – вже залежить від обставин.
Можна говорити ефективно чи неефективно використовують цю ситуацію,
але це питання не лише до міністерства. Це питання загалом до уряду. На
мій погляд, Україна зовнішньополітичні можливості сьогодні використовує
максимально», – вважає експерт.
6.
Міністерство
інфраструктури
України
під
керівництвом
А. Пивоварського протягом 100-денної роботи стало одним з найбільш
прозорих у своїй діяльності. Уся інформація про закупівлі підзвітних
підприємств була подана на сайті, відбувся відкритий конкурс на посади, а
етапи тендерів транслювалися онлайн.
7. Міністерство юстиції – серед тих кількох, які вже можуть показати
перші результати своєї роботи. Міністр П. Петренко назвав два
найпріоритетніші напрями, у яких сконцентрував свою роботу Мін’юст. Це
насамперед захист інтересів України на міжнародній арені – у
Європейському суді з питань прав людини на сьогодні перебувають три
справи проти Росії, кожна з яких підкріплена чималою доказовою базою.
Другий напрям – розв’язання внутрішніх проблем. Це – боротьба з
корупцією та підвищення ефективності діяльності міністерства. Наразі
проведено перші етапи люстраційної перевірки, уже звільнено
400 чиновників вищого рангу. Міністр обіцяє на цьому не зупинятися й
розширювати коло урядовців, щодо яких проводитиметься перевірка.
Важливим досягненням Мін’юсту стало переведення на постійну основу
Системи електронних торгів арештованим майном СЕТАМ, яка показала
свою ефективність протягом випробувального періоду – за півроку в ній
відбулося 38 тис. аукціонів, а сума зафіксованих лотів становить близько
5,5 млрд грн. Крім подолання корупції, запровадження електронних сервісів
має ще одну мету – покращення позиції України в рейтингу Doing Business.
8. Безумовними здобутками НБУ стали внутрішня реструктуризація та
залучення до команди нових людей через відкриті конкурси, а також
тотальна чистка банківської системи, у результаті якої частина банків
ліквідується через неплатоспроможність. Крім того, було посилено
державний контроль над банківськими операціями та прийнято ряд
постанов для підвищення рівня капіталізації діючих банків з метою
забезпечення стабільності банківської системи в умовах підвищених
фінансових ризиків.
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9. І. Шевченко, міністр екології та природніх ресурсів, основні сили
свого міністерства зосередив на реформах у галузі надрокористування, яка
є однією з найпріоритетніших. Через суд у державну власність повернуто
важливі газовидобувні активи на Сахалінському родовищі та анульовано
19 незаконно виданих ТОВ «Голден Деррік» спецдозволів на видобуток газу
та нафти. Вагомим досягненням можна також вважати і відкриття для
загального доступу інформації про всі спецдозволи на користування надрами
та підстави для видачі кожного з цих дозволів, що стало першим кроком
Міністерства на шляху до «відкритості та прозорості», задекларованих
міністром.
10. Міністр освіти і науки С. Квіт активно продовжує реформу вищих
навчальних закладів. Їхня кількість радикально скоротилася (на початок
2015 р. вищих навчальних закладів в Україні налічувалося 802, наразі їх –
317, а до кінця року може лишитися 270), а в тих, що вціліли, відбулися
численні кадрові перестановки. Утім, цей крок цілком обґрунтований,
зважаючи на те, що співвідношення кількість – якість випускників
українських ВНЗ останніми роками явно не на користь останньої. На меті
міністерства – реформування вітчизняної освіти згідно з європейськими
стандартами. Уже розпочався процес надання автономії вищим навчальним
закладам, розширення їхніх фінансових, академічних та організаційних прав.
Ще однією важливою новацією в системі вищої освіти стало скасування
захисту наукової роботи за плагіат. Окремим пунктом слід теж згадати
підписання рамкової угоди між Міністерством освіти і науки України та
компанією «Майкрософт Україна» з метою створення умов для легального
використання програмного забезпечення в адміністративних та навчальних
процесах ВНЗ.
11. Пенсійна реформа, розпочата Міністерством соціальної політики
на чолі з П. Розенком, стала однією з найбільш обговорюваних тем останніх
100 днів. Нововведення полягають у встановленні єдиних принципів
нарахування пенсій, запровадженні оподаткування високих пенсій і
майбутній ліквідації спецпенсій окремим групам населення – суддям,
прокурорам, депутатам тощо. Крім того, проведено довгоочікувану реформу
системи субсидій, що почне діяти вже з травня. Слід зазначити, що
міністерство перебуває під сильними соціальним і медійним тиском, зокрема
і через непопулярність своїх реформ. Тим не менше, воно усвідомлює
важливість ефективної комунікації і веде активну інформаційну діяльність, у
тому числі через офіційні сайт та аккаунт у Facebook.
Окремо дослідники відзначили групу міністерств, серед яких
Міністерство охорони здоров’я, Міністерство культури, Міністерство
регіонального
розвитку,
будівництва
та
житлово-комунального
господарства та Міністерство молоді та спорту України, які за 100 днів своєї
роботи не відзначилися ані особливими успіхами, ані гучними поразками.
Утім, щодо діяльності МОЗ лунають переважно позитивні відгуки.
Зокрема, в. о. головного лікаря клініки «Борис» В. Воронов, оцінюючи
ефективність виконаної роботи міністром охорони здоров’я О. Квіташвілі,
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зауважив, що в Україні всі роки незалежності медицина залишалася поза
будь-якими змінами, у стані «коми», якщо порівнювати з медичними
термінами. Кожний новий міністр встановлював свої порядки й писав
історію медицини по-своєму. У Грузії реформування медичної сфери
почалося з 1996 р. і кожний, хто приходив на місце попередника,
продовжував його діяльність. Нинішній міністр О. Квіташвілі очолював
МОЗ Грузії у 2008–2010 рр., і в Україні він пропонує прогресивні та логічні
речі, вважає В. Воронов. Зокрема, спрощення реєстрації медикаментів і
лікарських засобів при ввезенні їх в Україну означає подешевшання
медичних засобів. Ще одним якісним нововведенням є зобов’язання до
страхової медицини. «На сьогодні було не так багато часу, щоб остаточно
сказати, чи є медична реформа, успішна вона чи провальна, але Квіташвілі
чи не єдиний, хто останнім часом дійсно проводить реформування галузі, і я
вважаю його прогресивним», – зазначив В. Воронов.
Сто днів уряду доречно оцінювати також у контексті аналізу кроків у
напрямі реалізації програми дій уряду, здійснених за цей період. На основі
даних щодо плану дій уряду, опублікованих як постанова Верховної
Ради України на її офіційному веб-сайті, презентації плану дій уряду на
сайті КМУ, заяв і публікацій щодо виконання тих чи інших пунктів
на офіційних сайтах органів влади та в ЗМІ, оглядачі видання glavcom.ua
(http://glavcom.ua/articles/27580.html)
дали
загальну
характеристику
виконання декларованої програми. Отриманий ними показник загальної
діяльності Кабінету Міністрів становить 20 % від того, що передбачало
виконання програми. Цей показник, зазначають автори дослідження,
є достатньо умовним і не дає змоги сказати, що програму виконано
на 20 %, оскільки бралася до уваги лише наявність кроків щодо конкретного
пункту. Також необхідно розуміти, що прийнята програма діяльності
уряду не дає змоги виміряти практичний вплив ухвалених рішень на зміни
в країні. Так, пункти про прийняття нових законів часто виконуються,
але на практиці ми також часто бачимо, що ніяких якісних змін
не відбувається. Тому, фактично, отриманий відсоток є цифрою, яка
відображає сукупність зусиль уряду щодо виконання розробленої ним
і прийнятої парламентом програми.
Загальна характеристика виконання плану дій уряду здійснювалася на
основі оцінки таких блоків роботи: нова оборонна політика, нова політика
державного управління, нова антикорупційна політика, нова економічна
політика, нова політика управління державною власністю, нова продовольча
політика, нова політика енергетичної незалежності, нова соціальна політика,
нова культурна політика, нова політика розвитку молоді та спорту, нова
політика міжнародної допомоги.
У результаті дослідження найбільший відсоток виконання програми дій
уряду зафіксовано в блоці «Нова оборонна політика», що виконаний умовно
на 41 %. Утім, враховуючи те, що всі пункти блоку починаються або
здійснюються повністю у 2015 р., відсоток його виконання, особливо в
умовах ведення бойових дій, є незадовільним. Не прийнято декларованої
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програми розвитку ЗСУ, закону про державне оборонне замовлення і т. д., що
є неприпустимим у поточних умовах. Також відсутня інформація про
створення агентства з облаштування кордону, яке начебто побудувало
частину «нового кордону», але фактично ця діяльність перекладена на
Міністерство інфраструктури.
У блоці «Нова політика державного управління» загалом виконано
пункти щодо стандартизації, що й становлять 29 % блоку, інші пункти –
щодо очищення влади, електронного урядування, відкритих даних і
скорочення держапарату – не виконано або відкладено на 2016 р.
Жваві розмови про боротьбу з корупцією поки що не підтверджуються
виконанням плану дій, лише формальних 14 % – початок реформи МВС і
прийнятий закон про судоустрій (робота ВР). Тобто реальний прогрес, на
відміну від 14 % формального, – значно нижчий. Такий результат в одному з
найбільш пріоритетних напрямів є незадовільним.
Економічний блок теж не дає підстав для позитивної оцінки виконання,
адже, крім податкового компромісу та щойно введених електронних
закупівель, пишатися нічим. Реформа оподаткування була цілком
проваленою – реального зниження ЄСВ не сталося, податки були фактично
перегруповані, а тіньовий сектор економіки навіть збільшився – за рахунок
обмежень на валютному ринку. Формально отримані 22 % – це фактично дно
виконання поставлених завдань, так як багато пунктів було заплановано на
початок 2015 р., то можна було спокійно виходити на показник як мінімум у
два-три рази більший.
«Нова політика управління державною власністю» набрала 1,25 % – як
через невиконання поточних обов’язків, так і через відкладання потрібних
змін на 2016–2017 рр.
Продовольча політика уряду теж є провальною: 9 % – це виконання
пункту про залучення інвестицій у цю сферу; усі інші пункти – не
виконуються, зокрема щодо держпідприємств і підтримки малих аграрних
господарств.
Енергетична політика – 7 % виконання, плюс загальне перекладання всіх
проблем і перспектив на реалізацію в майбутньому. У контексті газової
залежності від РФ можна було б приступити до виконання деяких рішень уже
в цьому році.
«Нова соціальна політика»: 33 % виконання, отриманих за рахунок
об’єднання фондів, соціальної підтримки населення та прогресивного МОН.
Не виконано або перенесено – пенсійні перетворення та реформування сфери
охорони здоров’я.
Культурна політика та політика з розвитку молоді та спорту набрали 0 %
виконання визначених планів. Натомість у сфері міжнародної допомоги
робота уряду є достатньо ефективною – 37,5 % виконання запланованого.
Отже, з аналізу видно, що зміни з метою підвищення ефективності
роботи уряду необхідні. Водночас самих лише кадрових перестановок буде
недостатньо. Значна різниця у відсотках зусиль між різними напрямами
14

показує відсутність системної роботи та необхідність зміни в загальних
підходах управління, а не лише кадрах.
Загалом результати 100 днів діяльності уряду в питанні реформування
країни – більше ніж скромні. Поки що йдеться радше про створення умов
для отримання чергового траншу МВФ і декларацію намірів провести в
майбутні два роки реформи в усіх сферах життя. До того ж уряд не
відпускає «військова лихоманка», коли доцільність кожного рішення чи
бездіяльності так чи інакше можна пояснити фактором війни на Донбасі.
На думку експерта Інституту ім. Горшеніна В. Застави, нинішній уряд
не можна назвати реформаторським, як і жоден з попередніх українських
урядів. З іншого боку, зауважує він, «не дуже зрозуміло, як можна очікувати
від уряду країни, яка перебуває в стані де-факто війни зі своїм сусідом,
якихось істотних реформ. У мирний час діючого бюджету і волі не вистачало
на проведення реформ. Звідки вони візьмуться під час бойових дій, коли ще
більше ресурсів необхідно витрачати на ведення війни? Тому звичайно, цей
уряд, як і всі інші уряди України, не провів наразі жодних реформ. Те, що
іноді декларується як реформи, просто косметичні зміни, але я не бачу в
цьому нічого трагічного. Якщо говорити про плюси чинного Кабміну, то
вони, безумовно, змогли стабілізувати ситуацію в економіці. Як надовго – я
не беруся прогнозувати, але судячи з тих макроекономічних параметрів, що є
сьогодні, ситуація стабільна».
Безумовним прогресом експерт вважає також досягнуту в переговорах з
МВФ домовленість про надання більшого кредиту, ніж той, про який
говорили ще півроку тому. «Якщо ці гроші увійдуть до України і курс стане
більш стабільним і опуститься до нормальних показників, можливо й до
20, то це буде певним сигналом для інвесторів. Як мінімум, бізнесу, який діє
тут, стане зрозуміло, що Захід не списує Україну і тут можна вести справи.
Звичайно, це не стосується Донбасу», – зазначив В. Застава
(http://newsradio.com.ua/2015_03_12/Ekspert-za-100-dn-v-d-jalnost-Kabm-nu-nchogo-ne-zm-nilosja-0216).
Політолог С. Таран вважає, що «перші 100 днів роботи засвідчують, що
уряд готовий до реформ: налагоджена співпраця з міжнародними
фінансовими структурами, що є надзвичайно критично для України; також
уряд пішов на непопулярні кроки щодо обмеження соціальних пільг та
балансування бюджету, чого уникали всі попередні уряди і влада. Це варто
віднести до позитивів. Однак реформи – це створення таких умов для
інвесторів, зокрема спрощеної системи оподаткування, запобіжників проти
корупції, щоб бізнес заходив і залишався в Україні», – заявив експерт
(http://volya.ua/news/1282).
С. Таран наголосив, що регулярні заяви про готовність до реформ не
трансформувалися в самі реформи.
Окремо політолог зупинився на проблемі впливу олігархів на політику в
країні. С. Таран відзначив незначне послаблення їхнього впливу за рахунок
прийняття ряду антиолігархічних законопроектів. Разом з тим він наголосив,
що ситуація кардинально не змінилася: «Потрібно негайного створити умови
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для деолігархізації і економіки, і політики. В нинішніх умовах олігархам
краще ставати великими бізнесменами, які чесно сплачують податки в
умовах прозорої конкуренції, а не заробляють надприбутки на монополізації
економіки».
Виконавчий директор Transparency International Україна О. Хмара
вважає, що виконання програми уряду в І кварталі можна оцінити на три
бали за п’ятибальною системою і на сім балів з 10. Зокрема, за критерієм
боротьби з корупцією Кабмін впорався на чотири бали з п’яти. У цьому
напрямі в планах уряду було створення Національного антикорупційного
бюро і формування Національної комісії із запобігання корупції. Формально
Кабміну завадило реалізувати це завдання відсутність законодавчої бази –
відповідні закони парламент прийняв у лютому, але в цілому розробкою
цього питання уряд не займався.
Ще одне завдання, що було поставлене перед урядом, – наведення
порядку в сфері держзакупівель і перехід до електронних торгів. У цілому
уряд запропонував свою редакцію тексту документа, у якому прописані
відповідні процедури, проте до цих пір не існує якісного застосування цих
напрацювань, тому цей аспект можна оцінити двома-трьома балами.
Важливим критерієм оцінки роботи уряду також є доступ до публічної
інформації. Чиновники обіцяли відкрити державні дані та інформацію. Деякі
зрушення в цьому питанні є – відкриваються земельні реєстри та реєстри з
нерухомості. Негативний момент у тому, що уряд мав підготувати новий
законопроект про доступ до публічної інформації, проте цей документ подав
до парламенту Президент, а не Кабмін. Крім того, досі немає повноцінного
доступу громадян до рішень, які приймає уряд. Відповідно, оцінити роботу в
цьому напрямі можна на три бали з п’яти.
Можна цілком позитивно оцінити роботу окремих міністерств, які
почали «ламати» бюрократичну систему й реформувати свою діяльність, а
також оприлюднити рішення конкурсних комісій щодо закупівель, які
проводять
відомства.
До
таких,
наприклад,
можна
віднести
Мінінфраструктури, Мінагрополітики, МОЗ. Але це поки що, на жаль, не
стало трендом у роботі всіх відомств. Тобто говорити про системне
реформування роботи міністерств не можна.
«В цілому можна сказати, що потрібні країні зміни почали все-таки
відбуватися і уряд проводив їх не протягом року, а лише в останній квартал.
В принципі оцінка роботи уряду така, що її достатньо, щоб “перевести уряд в
іншу чверть”, але мало для того, щоб підвищити їм бали», – резюмував
експерт.
На думку політолога А. Єрмолаєва, Кабміну бракує злагодженості.
«Ми бачимо великий ступінь неузгодженості дій урядової команди як з
коаліцією, так і з Нацбанком. І останні події на фінансових ринках, ці
потрясіння, які ми пережили, які вилилися потім у взаємні звинувачення,
свідчать про те, що влада на сьогодні не діє як єдиний механізм», – вважає
він.
Експерти додають, що політики надто мало роз’яснюють населенню, що
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вже вдалося зробити – тож усі реформаторські кроки видаються надто
повільними.
Виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації Г. Дерев’янко
оцінила роботу уряду нейтрально, особливо враховуючи ситуацію, у якій
доводиться працювати нинішньому Кабміну. Але в цілому зазначила, що
уряд розпочав ряд новацій в аграрному секторі і в енергетичній галузі,
ініціював законопроект про відповідальність власності банків. Разом з тим
поки не було істотних змін у питанні боротьби з корупцією, а також не
змінилася застаріла бюрократична система прийняття рішень. «Команда, яка
працює в Кабміні, – яскрава, що говорить мовою бізнесу, що, безумовно,
“плюс”. Але ось швидкість роботи страждає через застарілий бюрократичний
апарат, над спрощенням якого, сподіваюся, уряд вже працює», – зазначила
Г. Дерев’янко. Утім, вона закликала поки що не судити діючий Кабінет
Міністрів суворо: «Сто днів – не супервеликий період для повноважної
оцінки» (http://www.rbc.ua/ukr/totd/otchet-kabmina-tsenyuka-pobeda-porazhenie1426149392.html).
В Американській торговельній палаті повідомили, що діяльністю
українського Кабміну цілком задоволені. За словами в. о. президента АТП
Т. Качки, з точки зору бізнесу, ситуація розвивається в правильному руслі.
«Вважаю, що є серйозний прогрес у питанні дерегуляції. Зокрема, я кажу про
прийняття постанови Кабміну № 42 про дерегуляцію деяких видів
господарської діяльності та схвалення парламентом урядового законопроекту
№1580 щодо спрощення умов ведення бізнесу», – підкреслив Т. Качка.
До позитивних моментів він також відніс досягнення домовленості з
МВФ та отримання кредитного траншу. При цьому в АТП залишається ряд
питань до уряду, що стосуються більш чітких реформ в енергетичному
секторі. «Але ми ж розуміємо, що тут є серйозна соціально-політична
складова», – зазначив Т. Качка. Він також погодився з думкою, що
прискіпливо оцінювати результати роботи уряду зарано. «Хоча, крім
поліпшень у сфері ведення бізнесу, інших змін поки немає, але зрозуміло, що
зараз уряд зосереджений на подоланні кризи у фінансовому секторі.
В цілому, тренд, що намітився, цілком позитивний, але реальні результати
роботи будуть не раніше ніж через півроку», – заявив він.
З точки зору профспілок, перші 100 днів уряду складно назвати
успішними. Голова Федерації профспілок України (ФПУ) Г. Осовий
зазначив, що «мінуси роботи уряду полягають перш за все у відсутності
цілеспрямованості Кабміну щодо розширення сфери зайнятості». «За
останній рік країна втратила 1,1 млн робочих місць. При цьому зараз із
18 млн економічно активного населення працевлаштовані лише
8 млн громадян. Для 43-мільйонної країни це катастрофа. Крім того, за час
роботи уряду так і не склався конструктивний соціальний діалог уряду з
профспілками, що характерно для країн ЄС, курс на інтеграцію з якими
обрала Україна. Прем’єр-міністр А. Яценюк не те, що за 100 днів, за рік
роботи не знайшов часу, аби зустрітися з профспілками. Негативно можна
оцінити заморожування соціальних стандартів, зокрема йдеться про
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відсутність зростання пенсій і заробітної плати. При девальвації національної
валюти та інфляції в 25 % платоспроможність українців впала в три рази.
Тобто заходи уряду, які спрямовані на бюджетну економію, не можуть бути
запорукою економічного розвитку країни», – заявив Г. Осовий. При цьому, за
його словами, до позитивних моментів у роботі Кабміну можна віднести
серйозні зрушення у сфері оподаткування заможних громадян. «Нарешті ми
домоглися від уряду того, що багаті вносять у бюджет справедливу частку.
Почалася робота і у сфері пенсійного забезпечення, сподіваємося, що до
травня буде внесений до парламенту відповідний законопроект, до розробки
якого нас також залучили», – зазначив голова ФПУ.
Ряд міністрів з попереднього складу уряду заявили, що не бачать якісно
нового підходу членів нинішнього Кабміну, які, фактично, користуються
їхніми напрацюваннями. «Поки, за 100 днів роботи, ті законопроекти, які
уряд подавав до парламенту, – це в основному документи, які були
розроблені попередньою командою. Тобто поки Кабмін використовує вже
наявні напрацювання. Нічого нового я поки не помітила», – зауважила
народний депутат, екс-міністр соцполітики Л. Денісова.
«У моїй галузі уряд продовжує той шлях, який був намічений в
минулому році попередньою командою», – у свою чергу заявив екс-міністр
енергетики та вугільної промисловості Ю. Продан. Утім, за його словами,
нині складно говорити, як далі підуть ті реформи, які вже були розпочаті в
енергетичному секторі. «Реалізації реформ допомагають зі знаком “мінус”
бойові дії на Сході України, де зосереджені найбільші підприємства вугільної
промисловості», – зазначив Ю. Продан.
Отже, оцінки досягнень Кабінету Міністрів А. Яценюка за 100 днів його
роботи неоднозначні. Очевидно, що очікування суспільства були значно
вищими, ніж продемонстровані за цей короткий період результати. Проте й
не можна наполягати на відсутності прогресу в діяльності уряду. Зокрема,
вдалося знизити витрати газу, зменшити ціну його поставки, зменшити
кількість регулюючих органів – з 56 до 28, скоротити кількість чиновників,
розпочати процес люстрації, зменшити контролюючі функції та витрати на
державний сектор, скоротити кількість податків – з 22 до 11, збільшити
витрати на функціонування Збройних сил і провести часткову їх
модернізацію. Також вдалося оптимізувати бюджетні витрати, скоротивши
42 бюджетні програми та близько 80 держпроектів. За даними урядовців, це
дасть змогу зекономити близько 48 млрд грн. Також до «плюсів» першої
«стоденки» нинішнього уряду слід віднести безпроблемне проходження
опалювального сезону.
Позитивні зміни, що, зрозуміло й неминуче, більш очевидні
для експертів, ніж для громадськості, але цей розрив можна перекрити за
допомогою більш активної інформаційної кампанії. Саме відсутність якісної
публічної політики найбільше закидають нинішньому складу Кабінету
Міністрів. Є претензії також до швидкості реформ. «Ми не можемо сказати,
що уряд робить щось шкідливе. Але все, що робиться, робиться
дуже повільно», – резюмував результати аналізу діяльності влади за перші
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100 днів голова правління Центру політико-правових реформ І. Коліушко.
Тож, враховуючи життєво важливе значення реформ для України,
суспільство очікує на більш активну позицію уряду на цьому фронті
в його наступні 100 днів.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман і президент Турецької
Республіки Р. Ердоган під час зустрічі в п’ятницю обговорили питання
активізації двосторонніх міжпарламентських взаємин.
Президент Турецької Республіки високо оцінив рівень двосторонньої
українсько-турецької міжпарламентської співпраці, зокрема в міжнародних
парламентських організаціях. «Для нас окрему гордість становить наша
співпраця у ПАРЄ та ОБСЄ. Це є відображенням волі до розвитку наших
взаємин», – заявив Р. Ердоган.
Голова Верховної Ради підкреслив, що до групи дружби з Туреччиною в
українському парламенті увійшли 42 депутати, і назвав її «добрим містком
для посилення взаємодії між нашими парламентами».
Сторони також обговорили ситуацію, пов’язану з військовою агресією
Російської Федерації проти України. В. Гройсман подякував президентові
Туреччини за підтримку територіальної цілісності України і висловив
переконання, що врегулюванню конфлікту сприятиме підвищення
обороноздатності Української держави.
В. Гройсман також зазначив, що Україна прагне повернути до
нормального життя тих громадян, які залишилися на окупованих територіях,
зокрема кримських татар, наголосивши, що нині окупаційна влада обмежує
їх у правах.
У свою чергу Р. Ердоган зазначив, що Туреччина «дуже уважно слідкує
за подіями у Криму та Донбасі». «Не може бути жодних спекуляцій щодо
територіальної цілісності України», – підкреслив він.
Крім того, президент Турецької Республіки також висловився за
посилення співпраці у сфері ВПК, зазначивши, що під час візиту турецької
делегації в Україну були проведені «необхідні переговори» (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 20.03).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про утворення
Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування
обставин розкрадання державних коштів під час надання послуг зі
збирання небезпечних відходів гексахлорбензолу в Калуському районі
Івано-Франківської області у 2011–2014 роках».
Відповідно до Постанови, комісію створено з метою здійснення
парламентського контролю за витрачанням державних коштів під час
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надання послуг із збирання небезпечних відходів гексахлорбензолу.
Головою Тимчасової слідчої комісії обрано І. Насалика, заступником –
Т. Чорновол.
Відповідний проект постанови зареєстровано за № 2337 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 19.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо розвідувальних органів України».
Законом удосконалено правові основи організації та діяльності
розвідувальних органів України в умовах збройної агресії з боку Російської
Федерації.
Згідно із Законом, «розвідувальний орган Міністерства оборони України
може залучати органи військового управління розвідки та військові частини
розвідки Збройних сил України в порядку, визначеному Президентом
України, до заходів добування розвідувальної інформації з метою підготовки
і застосування Збройних сил України для оборони держави та боротьби з
тероризмом. Під час добування розвідувальної інформації органи військового
управління розвідки та військові частини розвідки Збройних сил України
застосовують технічні засоби розвідки, а в особливий період і під час
залучення до боротьби з тероризмом – спеціальні технічні засоби. У цих
випадках на військовослужбовців та працівників зазначених органів і
військових частин не поширюються положення законів України “Про
розвідувальні органи” та “Про оперативно-розшукову діяльність”, якими
регулюються питання визначення правового статусу, надання повноважень
та гарантування соціального захисту».
Законом також встановлено, що розвідувальні органи України можуть
«виступати замовниками науково-дослідних, дослідно-конструкторських та
інших робіт у галузі розроблення і виготовлення технічних засобів розвідки і
спеціальних технічних засобів, необхідних для здійснення розвідувальної
діяльності, створювати, закуповувати і застосовувати технічні засоби
розвідки та спеціальні технічні засоби в порядку, визначеному
законодавством», а також «проникати в міжнародні терористичні, злочинні
групи чи організації, а також організації, що здійснюють підривну діяльність
проти України, з метою попередження чи припинення їхньої протиправної
діяльності та встановлення осіб, які їм сприяють».
Відповідні зміни і доповнення внесено до законів України «Про
оперативно-розшукову діяльність», «Про розвідувальні органи України»,
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов’язок
і військову службу».
Законопроект зареєстровано за № 2383 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 19.03).
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***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про акціонерні товариства”» (щодо виплати дивідендів
акціонерним товариством).
Згідно із Законом, до ст. 30, 38, 41 і 55 Закону України «Про акціонерні
товариства» внесено ряд змін, які спрямовані на запровадження єдиного
підходу щодо зниження кворуму загальних зборів для всіх акціонерних
товариств, удосконалення механізму обрання та діяльності органів
акціонерного товариства, забезпечення дієвого механізму виплати
дивідендів.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2273 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 19.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо
служби у військовому резерві в особливий період».
Законодавчим актом передбачено залучення в обов’язковому порядку до
проходження служби у військовому оперативному резерві першої черги
військовослужбовців, які звільнятимуться зі строкової військової служби та
військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.
Законопроект зареєстровано за № 2377 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 19.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення
України».
Як зазначається в Законі, суспільне телебачення і радіомовлення
України утворюється у формі публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України» (НСТУ), 100 % акцій
якого належить державі.
НСТУ утворюється на базі Національної телекомпанії України,
Національної радіокомпанії України, Державної телерадіокомпанії
«Культура»,
обласних
державних
телерадіокомпаній,
Державної
телерадіомовної компанії «Крим», державних організацій «Київська
державна регіональна телерадіокомпанія», «Севастопольська регіональна
державна телерадіокомпанія», «Новгород-Сіверська регіональна державна
телерадіокомпанія “Сіверська”», «Криворізька регіональна державна
телерадіокомпанія “Криворіжжя”», державного підприємства «Українська
студія телевізійних фільмів “Укртелефільм”», що реорганізуються шляхом
приєднання до Національної телекомпанії України.
Утворення НСТУ здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України
відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, визначених цим
Законом.
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Законом, зокрема, встановлюється, що НСТУ є об’єктом
загальнодержавного
значення,
а
відчуження,
передача
(крім
короткострокової оренди), приватизація нерухомого майна, об’єктів
незавершеного будівництва, земельних ділянок, на яких вони розташовані, а
також акцій, що належать державі в статутному капіталі НСТУ,
забороняється
Відповідно до Закону, статут НСТУ визначає повноваження акціонера,
органів управління НСТУ та їхню компетенцію, відповідно до законодавства,
з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Статут НСТУ має
містити:
1. Гарантії незалежності суспільного мовника.
2. Заборону на втручання з боку акціонера, інших суб’єктів владних
повноважень в його редакційну політику.
3. Положення щодо повноважень Наглядової ради НСТУ.
4. Положення щодо повноважень членів правління НСТУ.
5. Структуру НСТУ, у тому числі положення щодо структурних
підрозділів НСТУ, відповідальних за телевізійне та радіомовлення,
регіональне телерадіомовлення.
6. Положення щодо заборони відчуження, передачі, приватизації
нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок,
на яких вони розташовані, а також акцій, що належать державі в статутному
капіталі НСТУ.
Згідно з документом, НСТУ може фінансуватися за рахунок:
1. Продажу власної теле- і радіопродукції, плати за користування
авторськими та суміжними правами.
2. Державного й місцевих бюджетів.
3. Абонентської плати, що сплачується за послуги НСТУ в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
4. Інших надходжень, не заборонених законодавством.
Закон ухвалено з урахуванням поправок, внесених під час обговорення.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 1357 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 19.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення своєчасного
доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів
шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих
організацій, які здійснюють закупівлі)».
Відповідно до Закону, запроваджено окрему процедуру закупівлі для
лікарських засобів, що закуповуються за рахунок коштів державного
бюджету без застосування закупівельних процедур, визначених Законом
України «Про здійснення державних закупівель», через міжнародні
спеціалізовані фонди, організації та механізми Організації Об’єднаних Націй,
Міжнародну асоціацію забезпечення медикаментами (International Dispensary
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Association), Королівську агенцію Великої Британії (Crown Agents),
Глобальний механізм із забезпечення лікарськими засобами (Global Drug
Facility), Партнерство у сфері постачання та управління поставками
(Partnership for Supply Chain Management), які надають урядам держав та/або
центральним органам державної влади послуги з організації та проведення
процедур закупівель лікарських засобів, медичних виробів і пов’язаних з цим
послуг на підставі відповідних угод та у відповідності до внутрішніх правил і
процедур таких організацій (далі – Порядок). Такий Порядок та особливості
вибору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, та укладання
Міністерством охорони здоров’я України угод щодо закупівель лікарських
засобів і медичних виробів цими спеціалізованими організаціями, а також
перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на
підставі укладених угод і перелік послуг, які можуть надаватися такими
організаціями, визначаються Кабінетом Міністрів України.
Крім того, Законом передбачено запровадження спрощеної та
безкоштовної
процедури
реєстрації
лікарських
засобів,
які
закуповуватимуться зазначеними спеціалізованими організаціями, та
віднесення таких лікарських засобів до категорії життєво-необхідних товарів
з метою їх подальшого звільнення від додаткового імпортного збору.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2150 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 19.03).
***
У п’ятницю, 20 березня, Голова Верховної Ради України В. Гройсман,
відкривши ранкове засідання, нагадав, що в пленарні тижні щоп’ятниці
проводиться «година запитань до уряду».
Під час «години запитань до уряду» розглядалися питання щодо
забезпечення енергетичними ресурсами національної економіки та
формування тарифів для споживачів. На запитання депутатських фракцій і
груп відповідали заступник міністра енергетики та вугільної промисловості
О. Светелік і міністр соціальної політики П. Розенко.
Заступник міністра енергетики та вугільної промисловості О. Светелік
відповів на запитання стосовно діяльності та розвитку концерну «Укрторф»,
проблемні питання щодо землевідведення, використання видобутку
українського газу тощо.
Міністр соціальної політики П. Розенко доповів про основні принципи
нової системи субсидій. За його словами, сьогодні запроваджено спрощений
вигляд декларації та заяви. Лише два документи: заява і декларація. У
постанові уряду чітко заборонено вимагати в людей будь-які додаткові
довідки, будь-які додаткові документи, тільки спрощена заява і спрощений
вигляд декларації. Міністр нагадав, що в Державному бюджеті України в
цьому році зафіксовано рекордну суму на покриття системи субсидій – це
понад 24 млрд грн.
На запитання парламентарів також відповіли віце-прем’єр-міністр
Г. Зубко, перший заступник міністра фінансів І. Уманський, міністра аграрної
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політики та продовольства О. Павленко. О. Павленко, зокрема, відповів на
запитання стосовно цін на продукти харчування та ліки, які сьогодні
склалися в Україні (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 20.03).
***
23–27 березня народні депутати працюватимуть у комітетах,
комісіях і фракціях, 30 березня – 3 квітня – з виборцями.
Наступне пленарне засідання другої сесії відбудеться у вівторок, 7 квітня
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 20.03).
***
Члени
депутатської
групи
Верховної
Ради
України
з
міжпарламентських зв’язків з Республікою Корея на чолі з головою групи
С. Ларіним провели зустріч з президентом групи з міжпарламентських
зв’язків з Україною Національної асамблеї Республіки Корея
Чо Чжонг Сіком.
Під час зустрічі обговорювалися питання щодо нинішньої політичної
ситуації в Україні, розвитку міжпарламентських відносин і перспектив
економічного співробітництва між державами.
Позитивним результатом зустрічі можна вважати порозуміння сторін у
тому, що, незважаючи на виклики, які сьогодні стоять перед Україною,
відносини між державами мають великий потенціал і двостороннє
партнерство може розвиватися більш динамічно.
Попередньо сторони обговорили й можливості зустрічного візиту
представників депутатської
групи Верховної
Ради України
з
міжпарламентських зв’язків з Республікою Корея до Національної асамблеї
Республіки Корея (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.03).
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря провів зустріч з верховним
комісаром ОБСЄ у справах національних меншин А. Турс.
Сторони обговорили суспільно-політичну ситуацію в Україні,
дотримання прав національних меншин і проблеми внутрішньо переміщених
осіб.
У цьому зв’язку Г. Немиря повідомив, що 11 березня за ініціативи
комітету відбулися парламентські слухання на тему: «Роль, значення та
вплив громадянського суспільства на формування етнонаціональної політики
єдності в Україні», а 18 лютого комітет провів слухання на тему: «Стан
дотримання прав внутрішньо переміщених осіб та громадян України, які
проживають на тимчасово окупованій території України та на території, не
контрольованій українською владою в зоні проведення антитерористичної
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операції». Члени комітету 5 березня затвердили рекомендації слухань, з
якими
можна
ознайомитися
за
адресою:
http://kompravlud.rada.gov.ua/kompravlud/control/uk/publish/article?art_id=5032
3&cat_id=45376.
«В Україні вже більше мільйона внутрішньо переміщених осіб. Наш
обов’язок забезпечити дотримання їхніх прав і свобод», – сказав Г. Немиря.
Ішлося також про розробку проекту Національної стратегії у сфері прав
людини. Г. Немиря повідомив, що проект Стратегії буде передано
Президенту України наприкінці місяця та підкреслив, що під час
комітетських слухань з цього приводу було рекомендовано затвердити
Стратегію законом.
А. Турс підкреслила, що ОБСЄ вже зробила декілька пропозицій щодо
Стратегії, зокрема створення інституцій, відповідальних за імплементацію
законодавства у сфері прав людини.
Крім того, ішлося про роботу структур ОБСЄ в Україні та їхню
співпрацю з Комітетом з прав людини (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 19.03).
***
Голова
Комітету
з
питань промислової
політики та
підприємництва В. Галасюк і заступник голови комітету С. Кіраль
провели зустріч з представниками Європейської комісії, присвячену
встановленню діалогу з питань малого та середнього підприємництва,
технічних бар’єрів у торгівлі, а також промислової політики.
Під час зустрічі українською стороною було представлено напрацьовану
комітетом модель промислової політики та презентовано досягнення у
створенні сприятливого середовища для ведення в Україні малого та
середнього бізнесу. Також обговорювалися питання дерегуляції та реформи
системи технічного регулювання.
Європейська сторона відзначила високу актуальність промислової
політики не тільки для України, а й для Європи у зв’язку з необхідністю
збереження й підвищення конкурентоспроможності.
Від європейської сторони на зустрічі були присутні керівництво та
представники Генерального директорату ЄК з питань внутрішнього ринку,
промисловості, підприємництва та малих і середніх підприємств
(DG GROW), Генерального директорату ЄК з питань торгівлі (DG TRADE),
Генерального директорату ЄК з питань сусідства та переговорів щодо
розширення (DG NEAR), представництва Європейського Союзу в Україні
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 23.03).
***
Під час засідання Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики,
спорту та туризму відбулася презентація Міністерством молоді та
спорту України основних напрямів реформ у сфері фізичної культури та
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спорту.
Міністр молоді та спорту України І. Жданов, презентуючи «Дорожню
карту реформ у сфері фізичної культури і спорту», наголосив, що
реформування планується здійснити на основі європейської моделі
взаємовідносин держави й спорту, відмовившись від частини повноважень
міністерства. Зокрема, пропонується відмовитися від затвердження правил
спортивних змагань, будівництва стадіонів та інших спортивних споруд
безпосередньо силами міністерства, контролю за якістю надання спортивних
послуг. Функцію затвердження правил спортивних змагань планується
передати національним спортивним федераціям, що є членами міжнародних
федерацій. Контроль за якістю надання спортивних послуг мають
здійснювати контролюючі органи на місцях. Міністерство при цьому
встановлює стандарти якості послуг.
І. Жданов поінформував членів комітету про вжиті заходи щодо
підвищення прозорості діяльності міністерства.
В обговоренні «Дорожньої карти реформ» взяли участь члени комітету,
представники спортивної громадськості, які підтримали запропоновані
Міністерством молоді та спорту України шляхи реформування сфери
фізичної культури і спорту, проте наголосили на тому, що реформа
спортивної сфери повинна бути комплексною та стосуватися всіх напрямів
фізичної культури й спорту (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.03).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи підтримує законопроект
про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо утримання
охоронних зон.
Як зазначалося під час засідання, законопроект (реєстр. № 1414)
розроблено з метою упередження виникнення аварійних ситуацій,
упорядкування отримання спеціальних дозволів на використання лісових
ресурсів при здійсненні робіт в охоронних зонах магістральних і
промислових трубопроводів.
Документом пропонується внести зміни до Земельного та Лісового
кодексів України, якими вдосконалюється порядок утримання охоронних
зон: уточнюється склад об’єктів трубопровідного транспорту, уздовж яких
встановлюються охоронні зони; уточнюються об’єкти енергетичної системи,
навколо яких визначаються охоронні зони; надається право видаляти
самосійні чагарники та дерева (насадження) у межах просік, які прокладено
згідно з проектами будівництва відповідних об’єктів, без дозволу та
погодження з власниками або користувачами лісів; визначаються
особливості охорони, захисту, використання та відтворення лісів на
земельних ділянках в охоронних зонах магістральних трубопроводів і
газорозподільних мереж (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.03).
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***
Комітет з питань промислової політики та підприємництва
рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроекти щодо
усунення комерціалізації влади та щодо старательської діяльності.
Під час чергового засідання 18 березня членами комітету було
розглянуто проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо усунення комерціалізації влади.
Законопроект (реєстр. № 2143) спрямований на зниження ризиків
корупційної складової при наданні адміністративних послуг, забезпечення
ефективного виконання державними виконавцями їхніх функцій, а також
уникнення комерціалізації діяльності органів державної влади. Зокрема,
авторами законопроекту пропонується:
– виключити норми, якими передбачено можливості надання
додаткових, ніж передбачено законом, платних адміністративних послуг;
– встановити стягнення виконавчого збору пропорційно до суми,
стягнутої з боржника для задоволення вимог стягувача, після виконання
заходів примусового стягнення;
– скасувати державним виконавцям винагороду у вигляді відсотку від
стягнутої ним суми або вартості майна.
Крім зазначеного, комітет також опрацював проект закону про
старательську діяльність. Проектом (реєстр. № 2013) передбачається
врегулювання відносин у сфері видобування, використання та реалізації
корисних копалин непромислового значення шляхом запровадження такого
виду господарювання, як «старательська діяльність». Також законопроект
спрямований на створення сприятливих умов для розвитку в Україні галузі
економіки, пов’язаної з видобуванням, реалізацією та обробкою корисних
копалин непромислового значення, залучення в цю галузь інвестицій і нових
технологій, підвищення рівня життя населення в місці видобування корисних
копалин непромислового значення, забезпечення охорони навколишнього
природного середовища під час видобування бурштину та рекультивації
порушених земель. Крім того, пропонується передбачити спрощений порядок
ведення старательської діяльності порівняно з промисловим видобутком
корисних копалин, що дає змогу здійснювати надрокористування на будьяких земельних ділянках поза промисловими запасами держави.
Комітетом було ухвалене рішення рекомендувати парламенту за
результатами розгляду в першому читанні прийняти зазначені законопроекти
за
основу
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 23.03).
***
Обнародован текст постановления о временно оккупированной
части Донбасса.
На сайте Верховной Рады Украины в понедельник был обнародован
текст постановления о признании отдельных районов и населенных пунктов
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Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями,
в котором часть Донбасса считается таковой до вывода боевиков и
российских войск из него (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3494596obnarodovan-tekst-postanovlenyia-o-vremenno-okkupyrovannoi-chasty-donbassa).
«Признать временно оккупированными территориями отдельные
районы, города, поселки и села Донецкой и Луганской областей, в которых в
соответствии с Законом Украины “Об особом порядке местного
самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”
вводится особый порядок местного самоуправления, к моменту вывода всех
незаконных вооруженных формирований, российских оккупационных войск,
их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины и
восстановление полного контроля Украины за государственной границей
Украины», – говорится в подписанном спикером парламента В. Гройсманом
постановлении.
Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его опубликования.
Как сообщалось, парламент принял это постановление 17 марта, однако
окончательного текста постановления на сайте парламента не было
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 23.03).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент Украины П. Порошенко и заместитель Генерального
секретаря ООН Х. Кларк обсудили вопрос о направлении миротворцев на
Донбасс и содействие реформам в Украине. Об этом сообщает прессслужба главы государства.
«Стороны обсудили широкий спектр вопросов, среди которых главными
были – ситуация на Донбассе, возможность привлечения миротворцев ООН
для урегулирования ситуации в регионе. Президент отметил необходимость
активизации усилий по направлению миротворцев под эгидой ООН для
деэскалации ситуации на Донбассе и выразил надежду, что Совет
Безопасности ООН и Генеральная ассамблея этой организации утвердят
соответствующий
мандат»,
–
говорится
в
сообщении
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3494651-poroshenko-obsudylmyrotvortsev-s-zamom-henseka-oon).
Х. Кларк в свою очередь отметила особую роль Украины во многих
миротворческих миссиях и ее значительный вклад в процессы мирного
урегулирования в различных частях мира.
Собеседники также обсудили дальнейшее внедрение реформ в Украине
и проведение конституционного диалога внутри страны. Говоря о
конституционной реформе, которая прежде всего преследует цель
децентрализации, П. Порошенко отметил, что «Украина пытается
использовать лучший мировой опыт в этой сфере, в частности опыт Польши,
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и очень рассчитывает на участие Программы развития ООН в поддержке
реформы децентрализации и внедрение конституционных изменений».
Стороны договорились о том, что Программа развития ООН будет
приобщена к процессу конституционных изменений в Украине и будет
способствовать конституционному диалогу.
«Х. Кларк ...отметила готовность Программы развития ООН
всесторонне поддерживать реформы в Украине, в частности сосредоточила
внимание
Президента
на
программах
энергоэффективности,
энергосбережения, противодействия коррупции, децентрализации и
конституционного диалога, адаптации внутренних переселенцев», –
сообщает пресс-служба Президента Украины.
Президент Украины и глава Программы ООН обсудили основные
направления и задачи крупной международной донорской конференции,
проведение которой запланировано в Украине в апреле, и договорились
активизировать усилия по ее подготовке и проведению (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 24.03).
***
Президент П. Порошенко присвоїв звання Героя України чотирьом
військовим командирам, які проявили мужність, героїзм, високий рівень
професіоналізму, відстоюючи суверенітет, територіальну цілісність і
незалежність України. Глава держави вручив ордени «Золота зірка» на
зустрічі з командирами бригад і батальйонів Збройних сил України, що
відбулася в Національному університеті оборони ім. Черняховського.
Президент заявив, що найкращі бойові командири мають призначатися
на керівні посади у Збройних силах. «Треба змінили тактику призначення
командирів – проявиш себе в бою, підеш на вищі посади. Тільки ті
командири, які пройшли з бійцями випробування на полі бою, заслуговують
бути командирами», – наголосив Президент. За словами Верховного
головнокомандувача, «той соціальний ліфт, про який вже давно говорять “на
гражданці”, має бути запроваджено і у Збройних силах. Найкращі мають
отримувати найвищі посади».
Глава держави зазначив, що вже вісім командирів бригад призначено на
вищі посади у Збройних силах (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 23.03).
***
Президент П. Порошенко вручив паспорт громадянина України онуку
видатного українського підприємця та мецената М. Терещенка – також
підприємцю і меценату М. Терещенку.
П. Порошенко високо оцінив рішення М. Терещенка отримати
українське громадянство в непрості для України часи. «Ви зробили
величезний внесок у розвиток та формування української нації, бо ті музеї,
культурні цінності, які були сформовані Вашим дідом, є надзвичайно
важливими для нас. Ваш дід дуже схвалив би це рішення», – сказав
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Президент (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 21.03).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч із президентом Литовської
Республіки Д. Грібаускайте, яка здійснила робочий візит до України.
Глава держави подякував Литві та її президенту за підтримку
суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України. «Ви всім
своїм серцем відчуваєте боротьбу України за свободу, демократію, нову
Європу, яку відстоює зараз Україна. Ми відчуваємо дуже сильну та
ефективну Вашу підтримку», – заявив глава держави.
Президент особливо подякував Д. Грібаускайте за її роль в останніх
рішеннях Європейської ради щодо України. «Для нас має високий пріоритет
підтримувати єдність у Європі, трансатлантичну єдність, глобальну єдність,
від Канади та Японії», – наголосив П. Порошенко.
У свою чергу президент Литви повідомила, що засідання Європейської
ради, проведені дискусії засвідчили єдність ЄC щодо підтримки України –
економічної, фінансової, консультативної. Президент Литви засвідчила
готовність своєї країни продовжувати надавати Україні всебічну підтримку, в
тому числі направити медиків.
Президент запевнив, що Україна докладає максимальних зусиль для
втілення реформ, змінюючи країну. На жаль, зазначив П. Порошенко, країна
має витрачати зусилля і на модернізацію армії задля захисту країни. «Але це
необхідно робити», – зауважила Д. Грібаускайте.
За словами українського Президента, Україна розраховує на підтримку
Європейського Союзу в цьому процесі. Уже 11 країн направили до України
військово-технічну допомогу, відзначив глава держави. Президент
поінформував про ефективні переговори, у тому числі з цього питання, які
відбулися з президентом Туреччини, яка є членом НАТО. Президент України
також відзначив співробітництво з Польщею та Литвою у спільній бригаді,
що, за його словами, є новою формою координації зусиль (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (www.president.gov.ua). –
2015. – 21.03).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про внесення
зміни до статті 8 Закону України “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей”» (назва документа – за
першоджерелом), який визначає, зокрема, що час перебування громадян
України на військовій службі зараховується до стажу роботи.
Верховна Рада України прийняла відповідний Закон № 242-VIII 5
березня 2015 р. (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 21.03).
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***
Президент підписав Закон України «Про внесення зміни до статті
1 Закону України “Про участь України в міжнародних операціях з
підтримання миру і безпеки”».
Закон № 243-VIII від 5 березня врегульовує питання оснащення
українського національного персоналу, який бере участь у міжнародних
операціях з підтримання миру й безпеки, вогнепальною (стрілецькою)
зброєю та боєприпасами до неї відповідно до пропозицій міжнародних
організацій у сфері безпеки (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 21.03).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч із президентом Турецької
Республіки Р. Ердоганом, який прибув в Україну з офіційним візитом.
Президенти провели четверте засідання Стратегічної ради високого
рівня, на якому відбулося обговорення всього спектра питань двостороннього
співробітництва. За підсумками засідання Президент України зробив заяву, у
якій наголосив на тому, що Туреччина є для України одним з основних
стратегічних партнерів. «Ми високо цінуємо підтримку турецькою стороною
суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави,
невизнання окупації Криму та активну співпрацю з Україною в міжнародних
організаціях», – заявив П. Порошенко.
Президент висловив подяку за рішення про надання Туреччиною 10 млн
дол. США гуманітарної допомоги, а також виділити Україні кредит у розмірі
50 млн дол. на покриття дефіциту бюджету.
Президенти обговорили питання безпеки в Чорноморському регіоні, де,
підкреслив Президент України, «стратегічний баланс та атмосферу довіри
зруйнувала російська агресія проти України». П. Порошенко висловив
подяку Туреччині за підтримку зусиль України запросити миротворчу місію
ООН для деескалації ситуації на Сході України.
Президент П. Порошенко підкреслив спільне прагнення України й
Туреччини до взаємовигідної співпраці в усіх сферах, рішучість робити
внесок у забезпечення миру та стабільності в регіоні, а також підтримувати
один одного з актуальних і болючих питань міжнародного порядку денного.
Співрозмовники обговорили питання порушення в Криму прав кримських
татар. «Ми погодились, що будемо координувати наші дії, в тому числі і у
питанні кримських татар у міжнародних організаціях в подальшому», –
зазначив Президент України.
Домовлено активізувати переговорний процес щодо Угоди про зону
вільної торгівлі, а також провести у квітні засідання Міжурядової комісії з
торговельно-економічного
співробітництва
(Офіційне
інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
20.03).
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***
Президент України П. Порошенко оголосив догану голові
Дніпропетровської обласної державної адміністрації І. Коломойському.
Як зазначається в Указі «Про притягнення до відповідальності», догана
очільнику Дніпропетровської області оголошується «за порушення правил
професійної етики, вчинок, який порочить його як державного службовця»
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(www.president.gov.ua). – 2015. – 20.03).
***
Україна та Туреччина підписали ряд двосторонніх документів.
За результатами четвертого засідання Стратегічної ради високого рівня
України та Турецької Республіки, яке провели президенти України
П. Порошенко та Туреччини Р. Ердоган, глави двох держав підписали
спільну заяву. У присутності П. Порошенка та Р. Ердогана також було
підписано ряд документів.
Так, член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
України І. Назарчук і голова Ради ринків капіталу Турецької Республіки
В. Ерташ підписали Меморандум про взаєморозуміння та обмін інформацією
між Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку України та Радою
ринків капіталу Туреччини.
Керівник і генеральний конструктор Державного підприємства «Івченкопрогрес» І. Кравченко та генеральний директор компанії Tusas Motor Sanayii
A.S. М. Акшид підписали Лист про наміри розвитку партнерства у сфері
проектування та виробництва авіадвигунів між зазначеними підприємствами.
З нагоди проведення тендера на отримання ліцензії на користування
радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнологій
третього покоління 3G голова ради директорів компанії Turkcell Life
А. Акчад передав символічний чек на суму 3 млрд 355 тис. 400 грн віцепрем’єр-міністру України Г. Зубку.
За результатами засідання також було вирішено провести найближчим
часом чергове засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з
торговельно-економічного співробітництва; чергове засідання Спільної
українсько-турецької
комісії
з
питань
оборонно-промислового
співробітництва; наступний раунд переговорів щодо Угоди про вільну
торгівлю; а також перше засідання робочої групи з питань державноприватного партнерства (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (www.president.gov.ua). – 2015. – 20.03).
***
У понеділок, 23 березня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів
зустріч з адміністратором Програми розвитку ООН Х. Кларк.
Глава уряду обговорив з очільницею Програми розвитку ООН питання
залучення міжнародної допомоги для облаштування внутрішньо
переміщених осіб з Криму та Донецької і Луганської областей.
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Важливу увагу також було приділено спільним з ООН проектам з
реабілітації та соціальної підтримки учасників антитерористичної операції на
Сході України.
А. Яценюк високо оцінив внесок Програми розвитку ООН у підготовку
оцінки потреб з відновлення Східної України, яка була презентована на
засіданні Кабінету Міністрів 25 лютого цього року (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 23.03).
***
Уряд звільнив заступників голови ДФС і прийняв відставку
її керівника І. Білоуса.
За результатами службового розслідування діяльності вищих посадових
осіб Державної фіскальної служби України уряд України прийняв рішення
про звільнення першого заступника голови ДФС, керівника Податкової
міліції В. Хоменка та заступника керівника Державної фіскальної служби,
відповідального за діяльність митниці А. Макаренка. Кабінет Міністрів
прийняв заяву про відставку голови ДФС І. Білоуса. Про це заявив Прем’єрміністр України А. Яценюк на засіданні уряду в понеділок, 23 березня.
Він повідомив про завершення службового розслідування щодо
діяльності вищих посадових осіб Державної фіскальної служби.
Глава уряду нагадав, що Кабінетом Міністрів України три тижні тому
було прийнято рішення про «проведення комплексного службового
розслідування діяльності ДФС, у тому числі митниці і Податкової міліції».
Відповідна комісія налічувала 28 членів, у тому числі представників бізнесу
й депутатських фракцій і членів Кабінету Міністрів України.
А. Яценюк назвав серед основних виявлених корупційних схем
«відкати» при відшкодуванні податку на додану вартість: «Чотирнадцять
майданчиків (колишнього міністра доходів і зборів України. – Прим. ред.)
Клименка розпорошено в близько 100 крупних конвертаційних центрів,
загальний обсяг конвертації – до 20 млрд грн. Так звана програма
виготовлення контрафактної горілки діє до сьогодні. Вертикальна система
збору з кожної партії товарно-матеріальних цінностей зараз змінилася на
тотальну контрабанду та корупцію безпосередньо на митних постах. Наверх
не носять, все внизу ділять, що підтримується представниками
правоохоронних органів».
За результатами службового розслідування, наголосив А. Яценюк, уряд
приймає рішення про звільнення першого заступника голови Державної
фіскальної служби, керівника Податкової міліції В. Хоменка та заступника
керівника Державної фіскальної служби, відповідального за діяльність
митниці А. Макаренка.
Після оголошення під час засідання уряду міністром економіки України
А. Абромавичусом результатів службового розслідування голова ДФС
І. Білоус оголосив про відставку. Кабінет Міністрів прийняв заяву про
відставку І. Білоуса (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 23.03).
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***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив міністру фінансів
України Н. Яресько очолити конкурсну комісію з підбору кандидатури на
пост голови Державної фіскальної служби. Про це він сказав на засіданні
уряду в понеділок, 23 березня.
Кандидатура на посаду голови ДФС повинна бути подана на розгляд
Прем’єр-міністра України через два тижні. «Будуть проведені кадрові
зачистки по всіх областях. Я разом із членами уряду ні на крок не відступлю
від боротьби з корумпованою системою», – наголосив А. Яценюк (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 23.03).
***
«Заяви відсторонених чиновників щодо уряду – намагання повторити
сценарій 2005 р. Це не пройде», – А. Яценюк.
«Заяви відстороненого від виконання службових обов’язків керівника
Державної фінансової інспекції М. Гордієнка, щодо якого проводиться
службове розслідування і його результати будуть оприлюднені, – це ніщо
інше, як спроба повторення сценарію політичної кризи 2005 р., – наголосив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в понеділок,
23 березня. – Ті самі організатори, ті самі актори – тільки результат буде
зовсім інший. Тому що єдність уряду, Президента і коаліції, яка підтримує
зміни в країні, нікому не вдасться порушити. Сценарій політичної кризи, що
підтримується ще й олігархами, не пройде» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 23.03).
***
У четвер, 19 березня, під час робочого візиту до Брюсселя Прем’єрміністр України А. Яценюк зустрівся з президентом Європейської комісії
Ж.-К. Юнкером.
Глава уряду України окреслив зміст ключових урядових реформ,
ухвалених у рамках фінансової стабілізації в Україні. У цьому контексті
А. Яценюк і Ж.-К. Юнкер обговорили питання ефективної фінансової
підтримки цього процесу з боку Європейської комісії.
Прем’єр-міністр України й президент Європейської комісії також
приділили важливу увагу спільній політиці протидії російській агресії та
стану виконання мінських домовленостей. Глава уряду повідомив про
відповідні кроки з боку України, зокрема ухвалені 18 березня Верховною
Радою зміни до законодавства про особливий статус окремих районів
Донецької та Луганської областей.
Під час робочого візиту до Брюсселя в рамках підготовки до засідання
Європейської ради А. Яценюк зустрівся з Президентом Європейської ради
Д. Туском, прем’єр-міністром Республіки Польща Е. Копач (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 19.03).
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***
У рамках участі в саміті Європейської народної партії в Брюсселі
Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів зустріч із прем’єр-міністром
Іспанії М. Рахоєм.
Глава уряду України високо оцінив рішучу позицію Іспанії на підтримку
суверенітету й територіальної цілісності України.
А. Яценюк обговорив з іспанським колегою питання безпекової ситуації
в Україні та подальші спільні дії разом з Європейським Союзом для протидії
агресивній політиці Росії.
Під час робочого візиту до Брюсселя в рамках підготовки до засідання
Європейської ради (19 березня) А. Яценюк також зустрівся з Президентом
Європейської ради Д. Туском, президентом Європейської комісії
Ж.-К. Юнкером, прем’єр-міністром Республіки Польща Е. Копач (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 19.03).
***
У четвер, 19 березня, у рамках робочого візиту до Брюсселя Прем’єрміністр України А. Яценюк зустрівся з прем’єр-міністром Республіки
Польща Е. Копач.
Під час зустрічі глав урядів двох країн ішлося, зокрема, про спільні
пріоритети в контексті підготовки до обговорення ситуації в Україні на
засіданні Європейської ради. Прем’єр-міністр України високо оцінив
послідовну підтримку й зусилля Польщі, спрямовані на забезпечення єдиної
та рішучої позиції Євросоюзу для протидії агресивній політиці Росії.
А. Яценюк і Е. Копач також продовжили діалог з питань реалізації
спільних українсько-польських проектів, узгоджених під час візиту глави
польського уряду до Києва. Ідеться, зокрема, про фінансову й технічну
підтримку реформ в Україні, співпрацю в агропромисловому та
енергетичному секторах. У цьому контексті на зустрічі було досягнуто
домовленості про обмін візитами на рівні міністрів економічного та
енергетичного блоків для узгодження конкретних завдань співпраці
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 19.03).
***
А. Яценюк зустрівся з комісаром ЄС з питань досліджень, науки та
інновацій К. Моедашем.
У п’ятницю, 20 березня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з
комісаром ЄС з питань досліджень, науки та інновацій К. Моедашем, який
прибув до Києва з візитом для підписання Угоди між Україною і
Європейським Союзом про участь України в Рамковій програмі ЄС з
наукових досліджень та інновацій «Горизонт-2020».
А. Яценюк привітав приєднання України до Програми «Горизонт-2020»
на правах асоційованого членства, що надає українським освітнім і науководослідним установам рівні з державами ЄС умови доступу до фінансових
фондів Євросоюзу. Загальний бюджет Програми «Горизонт-2020» на
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2014–2020 рр. становить 80 млрд євро.
Глава уряду України наголосив, що угода забезпечить практичну
інтеграцію українських науковців у єдиний науково-дослідницький простір
Європейського Союзу. Це, підкреслив А. Яценюк, – один із практичних
результатів європейського вибору України, який відчує на собі українське
наукове середовище, а також ще один сигнал міцної підтримки України з
боку Європейського Союзу (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
20.03).
***
У суботу, 21 березня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів
зустріч із президентом Литовської Республіки Д. Грібаускайтe, яка
прибула до Києва з візитом.
А. Яценюк привітав Д. Грібаускайте з нагородженням премією «Людина
року», якої президент Литви удостоєна за відстоювання інтересів України на
найвищому міжнародному рівні, активну підтримку європейських прагнень і
територіальної цілісності України. «Ми переконані, що Вам належить
набагато вища нагорода, адже Ваша стійка й сильна позиція є надзвичайно
важливою не лише для України, а й для всього ЄС», – підкреслив А. Яценюк.
Глава уряду й президент Литви обговорили результати останнього
засідання Європейської ради, яке відбулося 19–20 березня, і зусилля
Європейського Союзу з підтримки України (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 21.03).
***
У п’ятницю, 20 березня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів
зустріч із президентом Туреччини Р. Ердоганом, який прибув з візитом до
Києва.
Глава уряду України обговорив із президентом Туреччини питання
безпекової ситуації в Україні, пріоритети щодо протидії російській агресії, а
також актуальні питання двостороннього співробітництва, зокрема в
торговельно-економічній, енергетичній і військово-технічній сферах
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 20.03).
***
Украина привлечет заем на сумму 200 млн канадских долларов
(CAD, 159 млн дол. США по текущему курсу) на срок до пяти лет по
ставке не выше 3 % годовых. Соответствующее постановление № 111
обнародовано на сайте Кабинета Министров Украины.
Согласно документу, разовая комиссия составит 0,15 % от основной
суммы займа, или 0,3 млн CAD (порядка 0,235 млн дол. США), а процентный
доход будет выплачиваться раз в полгода.
Правительство также поручило министру финансов Н. Яресько
обеспечить привлечение займа, заключив соответствующий договор.
Как сообщал «Минфин» ранее, Канада выделяет 7,1 млн канадских
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долларов для поддержки реформ избирательного процесса в Украине.
Кроме того, Турция приняла решение о предоставлении Украине
50 млн дол. США для покрытия дефицита госбюджета.
Также Швеция выделяет Украине беспроцентный заем на 100 млн дол.
США (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 23.03).
***
Міжурядова українсько-турецька комісія з торговельно-економічного
співробітництва проведе засідання вже на початку червня в Києві. Про це
сказав віце-прем’єр-міністр України, міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Г. Зубко під час
зустрічі з віце-прем’єр-міністром Туреччини А. Бабаджаном.
«Ми розглядаємо Міжурядову українсько-турецьку комісію з
торговельно-економічного співробітництва як один з найбільш ефективних
механізмів
розвитку
наших
торговельно-економічних
відносин.
Я сподіваюся, що ми знайдемо порозуміння і проведемо вже на початку
червня в Києві 10 засідання комісії», – підкреслив Г. Зубко.
Сторони обговорили питання посилення співпраці та активізації
торговельно-економічних відносин між Україною та Туреччиною. «Уряд
України підтримує курс на укладення Угоди про вільну торгівлю з
Туреччиною», – зазначив Г. Зубко.
Під час зустрічі також обговорювалася необхідність посилення роботи в
напрямі налагодження державно-приватного партнерства. «В Україні є
багато інфраструктурних проектів, які потрібно реалізовувати. Крім того,
стоїть задача по відновленню Донбасу. І в цих питаннях досвід та інвестиції
Туреччини зможуть стати нам необхідною допомогою», – зазначив віцепрем’єр-міністр України. Г. Зубко подякував за підтримку Туреччини в
питаннях територіальної цілісності, суверенітету України, а також за
підтримку етнічних кримських татар, які перебувають в окупованому Криму
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 20.03).
***
Україна успішно пройшла опалювальний сезон, хоча він був дуже
складним. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості
України В. Демчишин на брифінгу в Будинку уряду 23 березня.
Міністр додав, що опалювальний період був дуже складним, його
Україна розпочала з обмеженим запасом вугілля на складах обсягом
1 млн 400 тис. т. Ситуація ускладнювалася тим, що поставки з добувних
районів – Донецького і Луганського – не здійснювалися, а поставки з Росії
часто блокувалися. «Дійсно, ситуація була дуже складна. Але ми її
стабілізували», – зазначив міністр (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). –
2015. – 23.03).
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***
Кабінет Міністрів України запланував підвищення соціальних
стандартів на 13 % у грудні 2015 р. Про це заявив міністр соціальної
політики П. Розенко в програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1».
«Ми вважаємо, і це зафіксовано вже законом України про Державний
бюджет, що перше збільшення соціальних стандартів відбудеться з 1 грудня
2015 р., коли мінімальна пенсія, мінімальна зарплата та прожитковий
мінімум в цілому зростуть на 13 %», – заявив П. Розенко.
Він також додав, що соціальна політика в державі напряму залежить від
економічної ситуації. «Жити в борг та проїдати кошти Міжнародного
валютного фонду, закордонних інвесторів, які довіряють Україні, – це шлях в
нікуди», – наголосив він (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
23.03).
***
20 березня 2015 р. міністр освіти і науки України С. Квіт та комісар з
досліджень, науки та інновацій Європейського Союзу К. Моедас підписали
Угоду між Україною і Європейським Союзом про участь України у
Рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій «Горизонт2020».
Комісар з досліджень, науки та інновацій Європейського Союзу
К. Моедас повідомив, що для України доступ до Програми «Горизонт-2020»
означає доступ до всього спектра, який фінансується в рамках цієї Програми.
За словами К. Моедаса, це також означає, що Україна зможе скористатися
всіма перевагами Програми на тій же основі, що й організації з країн
Європейського Союзу, Україна може стати отримувачем грантів, які надає
Європейська дослідна рада, а українські науковці матимуть право подавати
заявки для участі в програмах мобільності та отримувати стипендії із
загальним фінансуванням близько 6 млрд євро.
Переваги отримають й українські підприємці, яким буде надано доступ
до інструменту Програми «Горизонт-2020» для малих і середніх підприємств,
а українські університети або дослідні інститути матимуть можливість
встановлення зв’язків принаймні з двома міжнародними лідерами у
відповідній сфері в Європі. Також набуття Україною асоційованого членства
у «Горизонт-2020» включає новий механізм використання незалежної
партнерської експертної підтримки, покращення планування, упровадження
оцінки національної та регіональної дослідницької інноваційної політики.
Перший заступник міністра освіти і науки І. Совсун звернула увагу на
попередню угоду – Сьому рамкову програму, де Україна взяла участь у
126 наукових проектах, на загальну суму фінансування 26,5 млн євро.
«А завдяки програмі “Горизонт-2020” Україна увійшла до 11 провідних
наукових країн світу, які визначені ключовими стратегічними партнерами
Європейського Союзу», – наголосила перший заступник міністра (Урядовий
портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 20.03).
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ПОЛІТИКА
23 марта СБУ обвинило двух заместителей главы Днепропетровской
ОГА в поддержке ОПГ, представители которой занимались похищением
людей, контрабандой в зоне АТО и могут быть причастны к убийству
сотрудника СБУ в Волновахе.
Кроме того, в последние дни продолжается корпоративный конфликт
вокруг госпредприятий «Укртранснефть» и «Укрнефть», которые входят в
сферу интересов губернатора Днепропетровской области И. Коломойского и
которые государство пытается вернуть под свой контроль (Четверта Влада
(http://4vlada.net). – 2015. – 23.03).
***
Министр энергетики и угольной промышленности В. Демчишин
прокомментировал события вокруг «Укртранснефти».
По его словам, Ю. Мирошник назначен руководителем компании
«Укртранснефть» на переходный период, а народный депутат от БПП
И. Кононенко не имеет отношения к событиям на госпредприятии.
Как передает корреспондент «ЛІГАБізнесІнформ», В. Демчишин
пояснил, что в здание компании «Укртранснефть» в четверг (19 марта. –
Прим. ред.) вечером он приехал потому, что туда были назначены люди в
соответствии с его распоряжением. «Для того чтобы обеспечить их
адекватное самочувствие», – пояснил он.
По словам В. Демчишина, он считал необходимым поддержать своих
назначенцев, поскольку поступала информация о том, что в здании находятся
люди с оружием и проходят какие-то силовые мероприятия. «Возможно,
министр не должен был приезжать на такие мероприятия, но когда я звоню в
СБУ и говорю: вы можете поддержать? А они говорят: мы контролируем
ситуацию. А люди мне звонят и говорят, что пришли какие-то ребята
крепкого телосложения и мы чувствуем, что нас могут каким-либо образом
ранить, морально или физически, мне нужно было что-то делать», – сказал
В. Демчишин.
Министр также отметил, что не понимает, откуда взялась информация о
причастности к событиям народного депутата И. Кононенко. «Рейдерского
захвата никакого не было. Это были действия в рамках реализации решения
наблюдательного совета… Для обеспечения порядка были использованы
подразделения. Они не заходили. Они были вокруг, потому что когда я
обратился в СБУ, я понимал, что меня там где-то прикрывают, но с помощью
каких-то очень сложных мероприятий. И у меня не было уверенности в том,
что людей не побьют. Я понимаю, что по инициативе Наблюдательного
совета и Мирошника были задействованы люди, которые каким-то образом
связаны с кем-то, но это настолько сложные связи, что я не знаю, на базе чего
возникло подозрение про связь И. Кононенко с этим мероприятием. В моем
понимании, он никоим образом с ним не связан», – пояснил В. Демчишин.
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Он также сообщил, что решение о назначении Ю. Мирошника было
техническим. «Нужен был человек на этот период. Мы понимали, что там
возможно противодействие, то есть я не ожидал, что там будет какое-то
противодействие в процессе», – отметил министр. В. Демчишин заверил, что
не давал никаких команд на применение силы, целью мероприятий было
вручить решение Набсовета экс-главе правления А. Лазорко.
Напомним, 19 марта А. Лазорко был отстранен от исполнения
обязанностей главы «Укртранснефти». А. Лазорко заявил, что ему не
объяснили никаких причин отстранения от должности, но назвал три
причины, которые могли привести к такому решению. Он закрылся в офисе и
не пускал на рабочее место нового руководителя Ю. Мирошника.
После этого в офис компании прибыл глава Днепропетровской ОГА,
олигарх И. Коломойский. Он обвинил окружение Президента в рейдерстве.
Позже заместитель главы «Нефтегаза» назвал ряд претензий к деятельности
А. Лазорко на посту главы «Укртранснефти» (Четверта Влада
(http://4vlada.net). – 2015. – 23.03).
***
Губернатор Дніпропетровської області І. Коломойський заявив, що
готовий написати заяву в прокуратуру про рейдерське захоплення
«Укрнафти». Про це повідомляє УНН.
«Так, я згоден разом з вами (звернення до нардепа М. Найєма. – Прим.
ред.) написати таку заяву про захоплення компанії ОЗУ І. Єремєєва», –
зазначив І. Коломойський.
Крім того, губернатор Дніпропетровщини підкреслив, що всі події, що
відбуваються в будівлі компанії, є плановими роботами. Він також пояснив,
що в приміщенні перебувають представники охоронної фірми, які захищають
компанію від рейдерської атаки.
Нагадаємо, 19 березня наглядова рада «Уктранснафти» тимчасово
відсторонила О. Лазорка від виконання обов’язків голови правління
компанії та тимчасово поклала обов’язки керівника компанії на
Ю. Мірошника. Губернатор Дніпропетровської області І. Коломойський
приїхав
до
приміщення
компанії
«Укртранснафта»
захищати
О. Лазорка. Приміщення офісу було блоковано зсередини. Згодом міністр
внутрішніх справ України А. Аваков повідомив, що міліція Києва взяла під
охорону приміщення компанії. Вивчивши всі документи, І. Коломойський
облаяв журналіста й порадив шукати на «Укртранснафті» російських
диверсантів. За це Президент України П. Порошенко виніс йому догану
«за порушення правил професійної етики, вчинок, який порочить його як
державного службовця».
22 березня в приміщенні «Укрнафти» забарикадувалися озброєні
люди без розпізнавальних знаків. Спочатку повідомили, що то були
представники батальону «Дніпро-1», з годом – батальйони міліції
«Луганськ-1». До журналіств вийшов заступник голови «Укрнафти»
В. Захаров, який повідомив, що в приміщенні компанії перебувають
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співробітники охоронної компанії «Секьюр ай ті»
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2015. – 23.03).

(Українські

***
Театрализованное представление с отставкой главы Фискальной
службы И. Билоуса связано с ситуацией вокруг И. Коломойского. Об этом
в эфире 5 канала заявил бывший глава Фонда государственного имущества
(1998–2003 гг.) А. Бондарь.
«Это
театрализованное
представление
связано
с
падением
Коломойского. Все знают, что Билоус был представителем Хомутынника –
Коломойского. Хомутынник уже засветился в ситуации с “Укртранснефтью”
вместе с Коломойским. И сейчас пошла команда против него действовать.
Год были против него обвинения, публикации о том, что происходит в
Фискальной службе, а Премьер-министр ни на что не реагировал. Сейчас,
когда пошла команда валить Коломойского, снимают Билоуса», – сказал
А. Бондарь.
Напомним, в понедельник, 23 марта, Кабинет Министров уволил
председателя Государственной фискальной службы И. Билоуса (Главком
(http://glavcom.ua/news/280700.html). – 2015. – 24.03).
***
В Нацгвардии заявляют, что информация о стягивании сил
Нацгвардии в Днепропетровск не соответствует действительности.
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии на сайте.
«В некоторых средствах массовой коммуникации распространена
информация якобы о “стягивании сил Нацгвардии в Днепропетровск”,
которая не соответствует действительности. ...Военные части Национальной
гвардии, постоянно дислоцированные в г. Днепропетровск, действуют в
штатном режиме, выполняя возложенные на них задачи. Никакие
дополнительные силы к несению службы подразделениями Национальной
гвардии Украины в Днепропетровске не привлекаются», – отмечается в
сообщении. Предполагается, что сообщение о переброске военных в
Днепропетровскую область было размещено на сайте Национальной гвардии
и позже исчезло с сайта, однако его уже успели процитировать на телеканале
Lifenews. По словам представителей ведомства, эта информация была
размещена в результате несанкционированного вмешательства в работу
официального сайта Национальной гвардии Украины.
Ранее сообщалось, что Национальная гвардия по приказу Президента
П. Порошенко отправила два батальона в Днепропетровск, военные части
НГУ в Днепропетровске переведены в усиленный режим несения боевой
службы и что такие мероприятия объясняются угрозой обострения
обстановки в области и необходимостью привлечения дополнительных
сил для обеспечения безопасности граждан, общественного порядка и
интересов государства (Четверта Влада (http://4vlada.net/politika
/natsgvardiya-zayavlyaet-chto-dopolnitelnye-sily-v-dnepropetrovsk-ne41

styagivaet). – 2015. – 23.03; Главком (http://glavcom.ua/news/280614.html). –
2015. – 24.03).
***
Глава Службы безопасности Украины В. Наливайченко заявил о
причастности должностных лиц к деятельности преступных
группировок.
Должностные лица Днепропетровской областной государственной
администрации поддерживают вооруженные преступные группировки,
действующие в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом заявил
глава
Службы
безопасности
Украины
В.
Наливайченко
(http://korrespondent.net/ukraine/3494381-chynovnyky-dnepropetrovskoi-ohafynansyruuit-prestupnye-hruppyrovky-sbu).
«И преступная группировка, которая действовала в Донецкой и
Днепропетровской областях, и бандиты, которые применяли оружие против
правоохранителей, и бандиты, которые похищали людей, – это единая
организованная преступная группировка, единая банда. Именно она
обращается, а иногда даже получает поддержку, а мы обоснованно
подозреваем финансирование должностными лицами Днепропетровской
областной государственной администрации», – сказал глава СБУ.
По
его
словам,
должностные
лица
Днепропетровской
обладминистрации препятствуют расследованию. «Все должностные лица,
особенно в Днепропетровской областной государственной администрации,
сейчас угрожают нашим следователям… “Січ” – предприятие, которое якобы
является охранной структурой. Сейчас нам угрожают применением этих
вооруженных людей, чтобы остановить следствие и задержание убийцы», –
сказал В. Наливайченко, заверив, что это сделать указанным структурам не
удастся.
Ранее сообщалось, что следователи военной прокуратуры задержали
полковника СБУ за взятки при оформлении очередной партии пропусков в
зону АТО (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 23.03).
***
Зампредседателя Днепропетровской ОГА С. Олийнык опровергает
обвинение главы СБУ В. Наливайченко в том, что он угрожал
сотрудникам его ведомства.
«Я официально заявляю, что сразу после возвращения из Брюсселя
настаиваю на очной ставке с сотрудниками СБУ, которым я якобы угрожал,
по словам В. Наливайченко. Если таких сотрудников не найдется, то я подам
на В. Наливайченко в суд и буду требовать материальной компенсации за
брехню»,
–
написал
он
на
своей
странице
в
Facebook
(http://korrespondent.net/ukraine/3494511-zam-kolomoiskoho-trebuet-ochnoistavky-s-sotrudnykamy-sbu).
Как сообщалось, глава СБУ заявил, что замы И. Коломойского
Г. Корбан и С. Олийнык, а также нардеп А. Денисенко проходят по делу об
42

убийстве сотрудника СБУ в Волновахе.
Также, по его словам, должностные лица Днепропетровской ОГА
поддерживают вооруженные преступные группировки, действующие в
Донецкой и Днепропетровской областях.
Напомним, в субботу, 21 марта, начальник милиции Донецкой области
В. Аброськин сообщил, что неизвестные расстреляли в Волновахе
сотрудника СБУ. Позже глава МВД Украины А. Аваков заявил, что убийство
офицера СБУ в Волновахе раскрыто, задержаны 11 участников
бандформирования, причастных к этому инциденту (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 23.03).
***
Президент Украины П. Порошенко поручил правоохранителям
разоружить всех лиц, находящихся в здании «Укрнефти». Об этом
сообщил
глава
СБУ
В.
Наливайченко
(http://korrespondent.net/ukraine/3494401-poroshenko-poruchyl-razoruzhytvsekh-lyts-nakhodiaschykhsia-v-zdanyy-ukrnafty).
«Мы подтверждаем незаконную деятельность группы лиц, в том числе с
оружием, которую зафиксировала и МВД, и журналисты, мы подтверждаем,
что деятельность так называемой структуры “Січ”, которая называлась в том
числе «Крок», – это те предприятия, которые созданы в Днепропетровске.
Мы подтверждаем, что никаких законных оснований для деятельности этой
структуры в Украине нет», – заявил он.
В. Наливайченко подчеркнул, что есть уже четкие указания Президента:
«И в ближайшее время – есть уже четкие указания и Президента, и, я так
понимаю, Генеральный прокурор будет контролировать, чтобы, во-первых,
каждый человек, причастный к нахождению в компании “Укрнефть”, должен
быть разоружен, если и были разрешения – они должны быть отменены».
Ранее в компании «Укрнефть» заявляли, что в компании усилены меры
безопасности в связи с риском коммерческой деятельности. При этом, по
словам замглавы правления, вооруженные люди возле здания являются
дополнительной охраной.
Напомним, нардеп от Блока П. Порошенко С. Лещенко сообщал, что
глава Днепропетровской ОГА И. Коломойский баррикадируется в
помещении компании «Укрнефть», здание обносят железными решетками.
Позже СМИ писали, что вход в «Укрнефть» заблокировали
автоматчики, подъехала милиция.
В свою очередь зампредседателя правления компании заверил, что
установление забора возле компании «Укрнефть» согласовано со Службой
безопасности Украины (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015.
– 23.03).
***
Фракція БПП має намір розглянути питання про виключення зі своїх
лав чотирьох депутатів з Дніпропетровська. Про це йдеться в проекті
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заяви фракції, текст якого має «Українська правда».
«На своєму засіданні Рада фракції прийняла рішення на найближчому
засіданні фракції розглянути доцільність перебування народних депутатів
В. Купрія, А. Денисенка, О. Дубініна та В. Дідича у складі фракції партії
“Блок П. Порошенка”», – сказано в проекті.
Фракція також має намір звернутися до Генпрокуратури з проханням
провести в максимальні стислі терміни всебічне та об’єктивне розслідування
обставини загибелі офіцера СБУ у Волновасі. «У випадку, якщо
Генпрокуратура з метою об’єктивного проведення розслідування внесе на
розгляд Верховної Ради аргументоване подання з необхідністю позбавити
вищезазначених членів нашої фракції депутатської недоторканності, з метою
доведення їхньої вини, – наша фракція підтримає таку ініціативу і проголосує
за позбавлення недоторканності народних депутатів В. Купрія, А. Денисенка,
О. Дубініна та В. Дідича», – сказано в проекті заяви.
Як відомо, чотири депутати В. Купрій, А. Денисенко, О. Дубінін і
В. Дідич провели в понеділок прес-конференцію, на якій А. Денисенко
зізнався, що його людина застрелила у Волновасі офіцера СБУ.
Як відомо, А. Денисенко є засновником «правозахисної» організації
«Січ» в Дніпропетровську, яку голова СБУ звинуватив у захопленні
«Укрнафти» (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 23.03).
***
Днепропетровские нардепы вышли из фракции «Блок П. Порошенко».
Народные депутаты Украины А. Денисенко, В. Куприй, В. Дидыч и
А. Дубинин 23 марта заявили о своем выходе из фракции «Блок
П. Порошенко» в парламенте. Об этом сообщает издание «Днепропетровск.
Комментарии»
(http://korrespondent.net/ukraine/3494552-dnepropetrovskyenardepy-vyshly-yz-fraktsyy-poroshenko).
По словам А. Денисенко, его решение обусловлено заявлениями главы
СБУ В. Наливайченко в сторону заместителей главы Днепропетровской ОГА.
В. Куприй заявил, что, участвуя в предвыборной кампании как кандидат
от Блока П. Порошенко, он рассчитывал на то, что предвыборная программа
будет выполняться. Однако это не происходит, поэтому он и решил выйти из
состава фракции.
С заявлением о выходе из фракции также выступили народные
депутаты В. Дидыч и А. Дубинин.
Ранее, 23 марта, глава Службы безопасности Украины В. Наливайченко
заявил,
что
должностные
лица
Днепропетровской
областной
государственной администрации поддерживают вооруженные преступные
группировки, действующие в Донецкой и Днепропетровской областях
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 23.03).
***
Нардепи, що підтримують І. Коломойського, хочуть створити
у Верховній Раді окрему групу.
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Народні депутати, які виступили на підтримку губернатора
Дніпропетровщини І. Коломойського, оголосили про вихід із франції «Блок
П. Порошенка» та мають намір створити свою депутатську групу. Про це на
своїй сторінці у Facebook написав народний депутат В. Купрій.
В. Купрій заявив, що його обурила заява глави СБУ В. Наливайченка
щодо вбивства співробітника служби у Волновасі. «Я переконаний, що
Наливайченко зробив провокаційну заяву на вимогу Президента
П. Порошенка, який фактично дестабілізує державну владу в регіоні
(Дніпропетровському. – Прим. ред.)», – написав В. Купрій (Українська
правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 23.03).
***
Народні депутати України, які виступили з підтримкою
дніпропетровського губернатора І. Коломойського, скликають Народне
віче. Про це під час прес-конференції заявив народний депутат А. Денисенко.
«У середу (25 березня. – Прим. ред.) після роботи о 18:00 на майдані
Героїв Майдану у Дніпропетровську ми проведемо нове народне віче», –
заявив
народний
депутат
А.
Денисенко
(Українська
правда
(www.pravda.com.ua). – 2015. – 23.03).
***
В Верховной Раде Украины зарегистрировано постановление № 2273П об отмене принятого законопроекта №2273 о снижении кворума для
собрания акционеров независимо от типа собственности.
Автором постановления выступил народный депутат В. Барвиненко,
входящий в депутатскую группу «Возрождение».
Как отмечается в пояснительной записке к проекту решения, во время
принятия законопроекта № 2273 была нарушена ч. 4 ст. 102 Закона Украины
«Про Регламент Верховной Рады»: парламент не может принять закон во
втором чтении и в целом, если к нему есть замечания народных депутатов,
если документ нуждается в доработке или нет соответствующего вывода
юридического и научно-экспертного управления парламента.
19 марта Верховная Рада Украины приняла скандальный закон об
акционерных обществах. За проект изменений в закон об акционерных
обществах № 2273 в целом проголосовали 275 народных депутатов.
Одним из ключевых предприятий, на которое повлияет принятие этого
законопроекта, является «Укрнефть», в которой много раз блокировали
проведение общих собраний, смену менеджмента и выплату дивидендов
(Главком (http://glavcom.ua/news/280684.html). – 2015. – 24.03).
***
Депутат із Блоку П. Порошенка А. Денисенко визнав, що
співробітника СБУ у Волновасі застрелив один з добровольців на прізвище
Д. Гордєєв. Про це він заявив на брифінгу в Дніпропетровській ОДА в
понеділок.
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Д. Гордєєв до того воював у ДУК «Правого сектора», батальйоні
«Дніпро» та «причетний до охоронного, я б сказав громадського, формування
“Січ”».
За його версією, яку він почув від «свідків цих подій», Д. Гордєєв
застрелив правоохоронця під час сутички, яка виникла при спробі «зупинити
трафік лівої горілки».
А. Денисенко запевняє, що Д. Гордєєв зупинив три вантажівки зі
склотарою, яка прямувала в зону АТО, але «водії комусь подзвонили і
приїхали представник прокуратури та СБУ». Саме ці правоохоронці начебто
покривали контрабанду горілки.
Працівник СБУ, за версією А. Денисенка, потягнувся за табельною
зброєю (автоматом), але Д. Гордєєв вихопив цю зброю і застрелив
працівника СБУ.
Той же факт, що цю справу поєднали з іншими справами про
контрабанду, викрадення людей тощо, А. Денисенко вважає початком війни
проти «дніпропетровської команди». «Це команда “фас!” про оголошення
широкомасштабної війни не лише проти керівництва Дніпропетровської
ОДА, нардепів від області, а й довгоочікувана Путіним війна по знищенню
добровольчого руху, дискредитація активістів Майдану», – заявив він.
Він розповів, що вже заарештовані 26 бійців «Січі», «Правого сектора»
та інших підрозділів.
Денисенко навіть заявив, що лідери країн у Мінську підписали «таємний
протокол», який передбачав три пункти: усунення Коломойського;
ліквідацію добровольчого руху; нейтралізацію «Правого сектора».
Звідки в депутата такі сенсаційні дані, він не уточнив (Українська
правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 23.03).
***
Следователи Военной прокуратуры задержали полковника СБУ за
взятки при оформлении очередной партии пропусков в зону АТО. Как
сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, полковник СБУ был задержан «на
горячем». Во время следственных действий в служебном кабинете и по месту
временного проживания задержанного, кроме предмета взятки, изъято еще
свыше 120 тыс. грн (http://korrespondent.net/ukraine/3494288-polkovnyk-sbuarestovan-za-makhynatsyy-s-propuskamy-na-donetchyne).
21 марта Краматорский горсуд арестовал высокопоставленного
военнослужащего.
Уголовное производство, в рамках которого задержали полковника
СБУ, было открыто 14 марта по материалам СБУ в связи с фактами
вымогательства и получения отдельными должностными лицами
правоохранительных органов неправомерной выгоды за оформление
пропусков.
Как сообщал Корреспондент.net, пропускной режим с зоной
АТО украинская сторона ввела еще 12 января, но из-за неподготовленности
системы его внедрение перенесли на 21 января. Пропуск можно получить в
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координационных группах, которые созданы при управлениях МВД в
населенных пунктах Старобельск, Мариуполь, Дебальцево и Великая
Новоселка.
Позже стало известно, что с 25 марта Госпогранслужба намерена
отменить бумажные пропуска для въезда-выезда в зону АТО и ввести
электронные (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 23.03).
***
Замглавы Днепропетровской обладминистрации Г. Корбан обвинил
сотрудников СБУ в «крышевании» контрабанды в зоне проведения АТО, a
власти государства – в невыполнении обещанного регионам и
умалчивании о потерях Вооруженных сил на Донбассе.
«Мы сегодня абсолютно четко заявляем, что мы знаем, что именно
сотрудники СБУ наладили и крышуют схемы передвижения товаров в зоне
АТО, это связано с сопровождением металлолома, водки, сигарет», – сказал
он на пресс-конференции в Днепропетровске в понедельник, передает
«Интерфакс-Украина».
По словам Г. Корбана, В. Наливайченко должен привести
доказательства обвинений в его адрес, а если этого не произойдет, то
парламентская следственная комиссия должна будет ходатайствовать об
отставке В. Наливайченко с должности руководителя СБУ.
Г. Корбан также отметил, что у руководства Днепропетровской области
есть много претензий к Киеву. «Сегодня пора навести порядок в Киеве.
В Киеве, который нам обещал децентрализацию, экономическую
независимость, в каком-то смысле, частично. Имеется в виду
децентрализация в финансовой сфере. Нам много чего обещали – никто
ничего не сделал. Мы хотим обратиться к Киеву и сказать: хватит лгать
собственному народу, хватит лгать о децентрализации, об успехах при
проведении антитеррористической операции, хватит лгать о количестве
погибших на фронте. У нас есть точные данные, которые мы собираем все
это время. Хватит лгать о положении украинской армии, о ее обеспечении», –
сказал он (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 23.03).
***
ОБСЕ: Обе стороны нарушают минские договоренности в районе
Широкино.
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала
активизацию боевых действий между сепаратистами и украинскими
силовиками в районе с. Широкино Донецкой области, в результате которых
погибли и получили ранения несколько человек, а инфраструктура была
повреждена (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3494676-obse-obe-storonynarushauit-mynskye-dohovorennosty-v-raione-shyrokyno).
«Я призываю все стороны прекратить боевые действия, соблюдать все
положения минского соглашения, обеспечить оказание гуманитарной
помощи и доступ наблюдателей ОБСЕ в Широкино», – заявил глава СММ в
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Украине Э. Апакан, слова которого приводятся в сообщении ОБСЕ.
«Обе стороны в этом районе продолжают нарушать многие положения
минского соглашения, в том числе касающиеся прекращения огня,
запрещения активных боевых действий, вывода тяжелых вооружений и
развертывания беспилотных летательных аппаратов», – подчеркнул
Э. Апакан.
Он призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность,
напомнив, что главной жертвой нарушений договоренностей становятся
мирные жители (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
24.03).
***
Встреча «нормандской четверки» состоится в Париже в среду,
25 марта, на уровне директоров политических департаментов
министерств иностранных дел Украины, Франции, Германии и России.
Об этом сообщил официальный представитель МИД Франции Р. Надаль.
«Контакты в “нормандском формате” продолжаются для их (минских
договореностей. – Прим. ред.) достижения. Следующее заседание
политических директоров (МИД стран-участниц) запланировано на среду в
Париже», – сказал дипломат.
Он также напомнил, что президент Франции Ф. Олланд заявил, что
минское соглашение «реализуется, но лишь частично». «Поэтому более чем
когда-либо
необходимо,
чтобы
стороны
соблюдали
(минские
договоренности. – Прим. ред.) на местах, добросовестно и без задержек», –
добавил Р. Надаль, комментируя оценку Францией процесса мирного
урегулирования ситуации на Донбассе.
Говоря об обязательствах сторон по освобождению пленных и
заложников, дипломат отметил, что минское соглашение предполагает
«обмен заключенными, основанный на принципе всех на всех».
«Мы призываем к продолжению этого процесса», – сказал представитель
МИД.
Францию на переговорах будет представлять директор Генерального
департамента по политическим вопросам и вопросам безопасности
министерства (DGAPS) Н. де Ривьер.
Напомним, 19 марта глава МИД РФ С. Лавров назвал назревшей встречу
глав МИД Украины, Франции, Германии и России по мирному
урегулированию в Донбассе и отметил, что угроза эскалации конфликта
усилилась (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2015. – 23.03).
***
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию,
призывающую президента Б. Обаму начать поставки оружия Украине,
передает Associated Press.
Принятый документ, зарегистрированный под номером H.Res.162,
называется «Призыв к президенту по обеспечению Украины военной
поддержкой, чтобы защитить ее суверенитет и территориальную
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целостность».
Резолюцию одобрили 348 конгрессменов, 48 проголосовали против.
В тексте подтверждается поддержка со стороны обеих партий Конгресса
США идеи предоставления Украине летального оружия оборонного
характера.
Ранее американские власти заявляли, что еще не приняли решения по
поставкам оружия Киеву (Главком (http://glavcom.ua/news/280628.html). –
2015. – 24.03).
***
Глава МИД Польши заявил, что «будущее Украины в НАТО не
является предметом наших действий и последующих шагов».
На сегодняшний день никто не поднимает тему вступления Украины в
Североатлантический альянс, поскольку это международная проблема,
которую нельзя решить. Об этом заявил глава МИД Польши Г. Схетына
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3494474-na-zapade-opasauitsiahovoryt-o-vstuplenyy-ukrayny-v-nato-myd-polshy).
Главу польского МИД попросили прокомментировать идею
З. Бжезинского относительно «финляндизации Украины», согласно которой
Киев сотрудничал бы с Европой, но не вступал бы в НАТО и ЕС. «Политик
может позволить себе немного меньше, чем такой выдающийся эксперт, как
профессор Бжезинский», – сказал Г. Схетына. Он добавил, что «будущее
Украины в НАТО не является предметом наших действий и последующих
шагов. Мы говорим о дороге в Европу, в Европейский Союз, в том числе о
том, как Украине дать возможность реализовать Соглашение об ассоциации,
и об остальном, что связывает ее с Европой. Давайте сосредоточимся на том,
чтобы открыть Украине дорогу к европейской семье. Каковы будут
дальнейшие шаги – оставим эту тему ученым».
Напомним, ранее генеральный секретарь Альянса Й. Столтенберг
заявил, что конфликт на Востоке Украины не входит в зону ответственности
НАТО, несмотря на имеющиеся случаи нарушения норм международного
права (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 23.03).
***
Москва имеет ограниченное влияние на сепаратистов так
называемых Донецкой и Луганской народных республик, вопреки
распространенному на Западе мнению об обратном. Об этом в интервью
норвежской газете Dagbladet заявил пресс-секретарь президента РФ
Д. Песков. Несмотря на то что в настоящий момент отношения между РФ и
западными странами существенно осложнились, данный факт, по словам
Д. Пескова, не означает, что «Европа потеряла Россию, а Россия потеряла
Европу» (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3494361-v-kremle-rasskazalypochemu-separatysty-ne-slozhat-oruzhye).
В беседе с журналистами он также подчеркнул, что события в Украине,
последовавшие после киевских столкновений в январе – феврале 2014 г.,
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получили «недостаточное и одностороннее освещение» в большинстве
западных СМИ. «В центре Европы произошел переворот, подготовленный за
рубежом, – сказал Д. Песков. – Это опасно для всех нас... Янукович,
возможно, был плох (как президент), может быть даже очень плох. Однако со
100-процентной уверенностью можно говорить о том, что он был избранным
президентом. Кто-то решил отстранить его от власти, и это совершенно
неприемлемо».
Напомним, в минувшем месяце посол США при НАТО Д. Лут заявил,
что РФ в лице российский военных, находящихся на территории Восточной
Украины, хотела бы иметь полный контроль над сепаратистами, однако в
полной мере ей это не удается (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2015. – 23.03).
***
Еврокомиссия: новый газовый пакет для Украины будет действовать
до решения Стокгольма.
Заместитель председателя Еврокомиссии М. Шефчович рассчитывает,
что новое газовое соглашение, которого удастся достичь России, Украине и
ЕК, будет действовать до тех пор, пока Стокгольмский арбитраж не вынесет
решение по спорным вопросам. Об этом пишет «Прайм».
«Газпром» и «Нефтегаз» в июне 2014 г. обменялись встречными исками
в Стокгольмском арбитраже: «Газпром» требует взыскать с украинской
компании долги и проценты на общую сумму 4,5 млрд дол., «Нефтегаз» –
задним числом пересмотреть цену на газ и взыскать все переплаты,
оценивающиеся минимум в 6 млрд дол. Эти дела были консолидированы.
Устные слушания должны состояться в феврале – марте 2016 г., вынесение
решения арбитрами ожидается в конце июня 2016 г.
«Мы провели конструктивную вводную встречу в рамках соглашения о
“зимнем пакете”. Я рад, что стороны смогли согласовать совместное
заявление и следующие шаги. Основываясь на этом, мы можем работать над
промежуточным соглашением, которое будет действовать, пока
Стокгольмский арбитражный суд не вынесет решение по спорным вопросам.
Я также получил заверения в том, что транзитные потоки газа в ЕС останутся
неизменными», – сказал М. Шефчович, слова которого приводятся в
сообщении представительства ЕС в России.
Между «Газпромом» и «Нефтегазом» в 2009 г. были подписаны
10-летние контракты на поставку российского газа в Украину и его транзит в
страны Европы через территорию Украины. В июне 2014 г. из-за
хронических неплатежей поставки газа Украине были остановлены и
возобновились лишь в декабре после достижения временных
договоренностей в рамках так называемого «зимнего пакета». Его срок
истекает уже 31 марта.
Трехсторонняя встреча России, Еврокомиссии и Украины по газу
прошла в Брюсселе в пятницу, 20 марта. С российской стороны во встрече
участвовал министр энергетики А. Новак, от ЕК – вице-президент ЕК по
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энергосоюзу М. Шефчович, от Украины – министр энергетики и угольной
промышленности В. Демчишин и глава «Нефтегаза» А. Коболев.
«Стороны согласились, что подготовку к поставкам следующей зимой
необходимо начать сейчас. С этой целью стороны договорились, что группа
экспертов начнет работать над деталями. Рабочая группа представит проект
предложения к следующей трехсторонней встрече, проведение которой
намечено на апрель 2015 г.», – говорится в сообщении представительства ЕС.
Как сообщал «Минфин» ранее, цена на газ для Украины во ІІ квартале
может быть ниже цен на газ в І квартале на 50–80 дол. за 1 тыс. куб. м из-за
низких цен на нефть (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 23.03).
***
Спільна заява України, Єврокомісії та РФ щодо газу.
Тристоронні газові переговори
Брюссель, 20 березня 2015 р.
1. У розвиток угоди в рамках так званого «зимового пакета» і в світлі
Мінської декларації 20 березня в Брюсселі відбулися консультації між
Європейською комісією, Російською Федерацією та Україною.
2. Сторони підтвердили, що «зимовий пакет» виконується, забезпечуючи
необхідні поставки газу для покриття як внутрішнього споживання України,
так і безперебійного транзиту до ЄС.
3. Сторони погодилися, що підготовку до поставок наступної зими
необхідно почати зараз. У цьому зв’язку сторони домовилися про наступне:
А) Російська Федерація за запитом розгляне можливість поквартального
надання знижки на ціну природного газу, передбачену контрактом між
«Нафтогазом» і «Газпромом», у розмірі, що відповідає зниженню
експортного мита, що надається урядом Російської Федерації.
В) Україна розгляне можливість закупівлі достатніх обсягів газу,
необхідних для заповнення сховищ. Україна забезпечує продовження
надійного транзиту газу до ЄС.
С) Європейська комісія розгляне можливості того, як вона може
докласти максимальних зусиль для надання допомоги Україні в пошуку
адекватної фінансової підтримки для закупівлі газу.
4. Ґрунтуючись на даних висновках, сторони погодилися, що група
експертів повинна пропрацювати деталі вищезазначених положень і
запропонувати проект документа до наступної тристоронньої зустрічі
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 21.03).

ЕКОНОМІКА
Глава Национального банка В. Гонтарева и бывшие председатели
Нацбанка – С. Кубив, В. Ющенко, В. Стельмах – намерены разработать
план стабилизации банковской системы. Об этом говорится в сообщении
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пресс-службы НБУ в социальной сети Facebook.
В ходе очередного совещания глав регулятора разных времен с
нынешним руководством обсуждалась финансовая стабильность страны.
«Они единодушно согласились, что первым результатом совместной работы
должен стать план стабилизации банковской системы и активное участие в
антикризисной программе Национального банка», – сказано в сообщении.
Вместе с бывшими руководителями глава НБУ обсудила бюджетную
ситуацию в стране, пути легализации теневой части экономики, возможности
возобновления кредитования.
С помощью аналитиков НБУ будут проводиться исследования
последствий военных действий для экономики страны и их влияния на
банковскую систему.
Кроме того, для проведения углубленного анализа монетарной политики
Национального банка и наработки практических рекомендаций В. Гонтарева
как председатель Комитета по монетарной политике пригласила бывших
руководителей НБУ к участию в заседании комитета.
Как сообщал «Минфин» ранее, 11 марта состоялась первая встреча
руководства
НБУ
с
экс-главами
Нацбанка
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 22.03).
***
Министр энергетики и угольной промышленности Украины
В. Демчишин поручил перевести счета и депозиты предприятий,
находящихся в управлении его ведомства, в государственные банки,
пишет «Интерфакс-Украина».
«После ситуации с “Киевской Русью”, в частности, я поручил максимум
перевести счета и депозиты, находящихся в управлении министерства
предприятий, в государственные банки», – сказал он.
Министр добавил, что ряд предприятий хранит значительные средства в
других банках, в частности «Укртранснефть» располагает депозитом в
несколько миллиардов гривен в «Приватбанке».
Как сообщал «Минфин» ранее, 19 марта 2015 г. временная
администрация была введена в банк «Киевская Русь» и «Астра Банк». Оба
банка отнесены Национальным банком Украины к категории
неплатежеспособных (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
23.03).
***
Україна має намір з 1 квітня призупинити закупівлю російського газу,
оскільки в цьому немає необхідності. Про це сказав під час брифінгу міністр
енергетики та вугільної промисловості України В. Демчишин, передає
УНІАН.
«Зараз необхідності купувати російський газ немає. Я думаю, що ми не
будемо його купувати», – сказав міністр.
Як повідомлялося, 20 березня в Брюсселі відбувся черговий раунд
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переговорів щодо відпрацювання умов і можливої ціни російського газу для
України в рамках так званого «літнього пакета» – з 1 квітня 2015 р.
Переговори відбувалися у форматі Україна – Євросоюз – Росія, на рівні
міністрів енергетики та за участі єврокомісара з питань енергетики.
Сторони погодилися з тим, що умови «зимового пакета», домовленість
про який була досягнута 30 жовтня 2014 р., виконуються в повному обсязі,
проте умови «літнього пакета» є предметом обговорення на рівні експертних
груп (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2015. – 23.03).
***
Ранні зернові культури посіяно на площі 603 тис. га.
Посів ранніх зернових культур проведено на площі 603 тис. га, або 25 %
до прогнозу (у 2014 р. – 1423 тис. га). Найбільші площі засіяно
господарствами Одеської області – 79,8 тис. га (46 %), Херсонської області –
57,2 тис. га (41 % прогнозу), Хмельницької – 56,0 тис. га (59 %), Запорізької –
53,8 тис. га (30 %), Миколаївської – 45,7 тис. га (50 %).
Підживлення озимих культур на зерно проведено на площі 6,2 млн га,
або 78 % до прогнозу (у 2014 р. – 6,8 млн га), крім того, озимий ріпак
підживлений на 687 тис. га, або 77 % (у 2014 р. – 882 тис. га). Найбільші
площі підживлено в Одеській області – 666,6 тис. га (80 % прогнозу),
Дніпропетровській – 565,4 тис. га (8 %), Миколаївській – 550,5 тис. га (78 %),
Запорізькій – 470,0 тис. га (70 %), Вінницькій – 382,0 тис. га (89 %),
Харківській – 363,6 тис. га (65 %) і Херсонській – 362,3 тис. га (63 %). Крім
того, повністю завершено підживлення у Хмельницькій (237,1 тис. га) і
Чернігівській (225,5 тис. га) областях (Сайт Міністерства аграрної
політики та продовольства України (http://minagro.gov.ua/uk/node/16452).
– 2015. – 23.03).
***
О. Павленко: Площі посаджених лісів мають збільшуватись щороку.
Основне завдання лісової галузі – стале ведення лісового господарства,
спрямоване на розширене відтворення лісів, їхню охорону та збереження
біологічного різноманіття в лісах. Про це міністр аграрної політики та
продовольства України О. Павленко повідомив під час акції «Майбутнє лісу
у твоїх руках».
Відмічається також, що протягом року передбачається відтворити ліси
на 46 тис. га. Останні роки в Україні спостерігається тенденція до збільшення
обсягів посадки лісів і зменшення вирубки (Сайт Міністерства аграрної
політики та продовольства України (http://minagro.gov.ua). – 2015. –
21.03).
***
Харьковский тракторный завод отказался от сотрудничества с
белорусами.
ПАО «Харьковский тракторный завод» (ХТЗ) отказалось от создания
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СП по производству зерноуборочных комбайнов с «Гомсельмашем»
(Беларусь), сообщил гендиректор ХТЗ В. Губин. Он также сообщил, что
предприятие подписало соглашение о создания СП по производству
зерноуборочных комбайнов с финской компанией Sampo Rosenlew и
намерено обсудить возможности создания совместных предприятий с
компаниями из США и Канады.
Как сообщалось, ХТЗ намеревался создать СП по производству
комбайнов с белорусским «Гомсельмашем». В сентябре 2014 г. в Гомеле
(Беларусь) был подписан соответствующий протокол о намерениях.
Планировалось, что выпуск комбайнов начнется в 2015 г. ХТЗ выпускает
колесные и гусеничные трактора, а также дорожно-строительную технику на
базе тракторов (Finance.ua (http://news.finance.ua). – 2015. – 23.03).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

НБУ: внешний долг Украины в 2014 г. сократился.
Валовый внешний долг Украины в 2014 г. уменьшился на
15,77 млрд дол., или на 11,1 % – до 126,31 дол. Об этом сообщает
Национальный банк Украины.
В то же время из-за девальвации гривни и падения экономики показатель
отношения валового внешнего долга к ВВП за минувший год ухудшился с
75,4 % ВВП до 96,5 % ВВП. «Финансовый и корпоративный секторы
экономики сократили объемы обязательств перед нерезидентами на
19,1 млрд дол., а долг государственного сектора возрос на 3,4 млрд дол. (до
35,1 млрд долларов) в результате привлечения займов от международных
финансовых организаций», – отмечает Нацбанк.
Регулятор уточняет, что внешний долг банковского сектора Украины на
конец 2014 г. составлял 18,7 млрд дол., сократившись за год на 3,8 млрд дол.,
или на 16,9 % благодаря уменьшению долгосрочных обязательств, в том
числе по кредитам – на 1,7 млрд дол., облигациям – на 0,7 млрд дол.,
депозитам и остаткам на счетах нерезидентов – на 1,3 млрд дол.
Внешний долг других секторов экономики (включая межфирменный
долг) сократился на 15,3 млрд – до 72,5 млрд дол. в результате сокращения
обязательств по долгосрочным кредитам – на 7,0 млрд дол. и облигациям –
на 1,6 млрд дол., а также кредиторской задолженности по внешнеторговым
операциями – на 10 млрд дол., тогда как просроченная задолженность по
негарантированным кредитам возросла на 2,7 млрд дол.
Межфирменный долг предприятий, находящихся в отношениях прямого
инвестирования, в 2014 г. сократился на 1,9 млрд дол. – до 9,2 млрд дол.,
уточняет НБУ.
По его данным, объем краткосрочного внешнего долга на конец 2014 г.
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составлял 55,1 млрд дол., снизившись по сравнению с началом года на
3 млрд дол.
Нацбанк также указывает, что основной валютой внешних
заимствований Украины по состоянию на 1 января 2015 г. остается доллар
США – 78,2 %, тогда как удельный вес обязательств в СПЗ (SDR) перед
МВФ возрос с 5,1 % на начало года до 6 % к концу года. Доля внешней
задолженности в гривне и российских рублях осталась незначительной –
соответственно 1,7 и 1,9 % валового объема долга (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 22.03).
***
Fitch понизило рейтинги двух крупнейших украинских госбанков.
Такая позиция агентства связана с заявлением о реструктуризации
госдолга Украины.
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные
кредитные рейтинги в иностранной валюте украинских государственных
Укрэксимбанка и «Ощадбанка» до «CC» (высокая вероятность дефолта) с
«CCС» (возможен дефолт). Об этом говорится в сообщении рейтингового
агентства. «Долгосрочные рейтинги в национальной валюте подтверждены
на уровне “ССС”»,‒ говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что такая позиция связана с заявлением
Министерства финансов Украины о реструктуризации суверенного долга
страны.
Укрэксимбанк должен перечислить по еврооблигациям до 27 апреля
2015 г. 750 млн дол. и до 22 января 2018 г. ‒ 600 млн дол.
«Ощадбанк» должен до 10 марта 2016 г. осуществить платеж по
еврооблигациям объемом 700 млн дол., а до 20 марта 2018 г. ‒ 500 млн дол.
Как сообщалось ранее, в январе Fitch подтвердило долгосрочные
рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте государственных
Укрэксимбанка и «Ощадбанка», а также банка «Південний» на уровне
«CCC».
Напомним, Украина намерена в апреле выпустить еврооблигации на
1 млрд дол. под гарантии правительства США.
В середине марта украинские суверенные еврооблигации отреагировали
снижением стоимости на намерение Министерства финансов Украины
обсудить с держателями ценных бумаг все возможные варианты их
реструктуризации, в том числе снижение основной суммы долга (principal
reduction) (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 22.03).
***
В «Нефтегазе» жалуются на рост убытков, несмотря на повышение
тарифов на газ.
Увеличение тарифов повлияет на уменьшение убытков только от
половины объема проданного газа, говорят в НАК.
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За І квартал 2015 г. убытки «Нефтегаза» от продажи газа тепловикам,
производящим тепло для населения, прогнозируются в размере 20,6 млрд
грн, аналогичные убытки за І квартал 2014 г. составили 6,1 млрд грн. Об этом
сообщил заместитель председателя правления НАК «Нефтегаз Украины»
С. Коновец, пишет «Зеркало недели». По его словам, несмотря на увеличение
цен для населения и ТКЭ, растут убытки от реализации газа для этих
категорий потребителей. «Объяснение этому очень простое. Рассмотрим
реализацию импортного газа для тепловиков, которые поставляют тепловую
энергию населению. Цены будут повышены с 1 апреля 2015 г., при этом за
І квартал тепловики используют 3,3 млрд куб. м газа, что составляет 53 % их
годового объема потребления. Таким образом, увеличение тарифов повлияет
на уменьшение убытков только от половины объема газа, реализованного
“Нефтегазом” тепловикам», – рассказал С. Коновец.
И этот убыток, по словам замглавы НАК, еще не включает убытки от
реализации импортного газа для населения, поскольку ресурсов газа,
добываемого «Укргаздобычей», не хватает на покрытие потребностей
населения в полном объеме.
По словам С. Коновца, основным фактором увеличения убытков
компании стала девальвация национальной валюты. В Госбюджете на
2015 год после внесенных изменений затраты на рекапитализацию
«Нефтегаза» предусмотрены в сумме 29,7 млрд грн (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 21.03).
***
Продажи бензина через АЗС упали на 34 %
Розничные продажи бензина через АЗС Украины (без учета
оккупированной АРК) в феврале 2015 г. упали на 33,7 % по сравнению с
февралем 2014 г. – до 128,7 тыс. т. Об этом сообщает Государственная
служба статистики.
При этом розничные продажи дизельного топлива (ДТ) через АЗС в
феврале сократились на 17,9 % – до 112,7 тыс. т, сжатого газа – на 13,2 %, до
7,1 тыс. т, тогда как реализация сжиженного газа возросла на 16,1 % – до
33,4 тыс. т.
По данным Госстата, общая стоимость реализованного бензина через
АЗС и АГНКС страны в феврале составила 3 млрд 365,9 млн грн (доля –
50,8 %), дизтоплива – 2 млрд 664,4 млн грн (40,2 %), сжиженного газа –
490,9 млн грн (7,4 %), сжатого газа – 109,6 млн грн (1,6 %) (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 23.03).
***
Украина по итогам работы металлургических предприятий в
феврале 2015 г. сократила производство стали на 33,2 % по сравнению с
февралем 2014 г. – до 1,588 млн т. При этом Украина сохранила 12 место в
рейтинге 65 стран – основных мировых производителей этой продукции,
составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel). Об
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этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Падение выплавки стали в феврале зафиксировано в большинстве стран
первой десятки, кроме Китая, Индии, России и Бразилии (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 20.03).
***
Национальный банк Украины 19 марта принял решение об отзыве
банковской лицензии «Городского коммерческого банка» (СитиКомерц
Банка) и его ликвидации. Также принято решение о ликвидации ВиЭйБи
Банка. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.
Как отмечается, Нацбанк неоднократно выдвигал требования к
владельцам и руководству СитиКомерц Банка о принятии действенных мер,
направленных на улучшение его финансового состояния. Однако владельцы
не приняли надлежащих мер.
Кроме того, НБУ подчеркивает, что акционеры ВиЭйБи Банка не
предоставляли реальной финансовой поддержки учреждению, что привело к
дальнейшему ухудшению финансовых показателей его деятельности,
нарушениям экономических нормативов и невозможности своевременного
выполнения банком обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 20.03).
***
Мировые цены на нефть в понедельник, 23 марта, снизились на фоне
данных, которые приходят из разных стран и экономических
показателей стран мира.
Стоимость фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI на
нью-йоркской бирже снизилась на 0,22 дол. Таким образом, ее цена
составила 47,23 дол. за баррель.
Цена фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской
бирже ICE снизилась на 0,17 дол. Таким образом, ее цена составила
55,75 дол. за баррель (Главком (http://glavcom.ua/news/280652.html). – 2015.
– 24.03).
***
Падение ВВП в России в 2015 г. может превысить 3 %. Об этом
говорится в заключении Счетной палаты России на проект закона об
изменениях в федеральный бюджет, пишет «РБК-Украина».
В документе подчеркивается, что представленные в прогнозных
материалах к законопроекту темпы роста ВВП на 2015 г. недостаточно
обоснованы:
прогнозируемое
снижение
большинства
социальноэкономических показателей в 2015 г. по сравнению с 2014 г. сопоставимо со
снижением аналогичных показателей в кризисный период 2008–2009 гг.
«Однако если в 2009 г. по сравнению с 2008 г. темп роста ВВП снизился
на 7,8 %, то в скорректированном прогнозе падение ВВП в 2015 г. по
сравнению с 2014 г. оценивается на уровне лишь 3 %», – говорится в анонсе
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материала.
В Счетной палате обратили внимание, что при прогнозируемой
динамике внутреннего спроса падение ВВП может быть больше
оцениваемого на 2015 г. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. –
23.03).
***
Міністр праці Фінляндії Л. Іхалайнен стурбований погіршенням
ситуації в країні з безробіттям. В інтерв’ю програмі Yle Radio
1 Ykkösaamu політик сказав, що на сьогодні половина безробітних – це люди,
яким сьогодні дуже складно працевлаштуватися.
Він вважає, що для поліпшення економічного становища в Суомі
недостатньо розв’язання проблеми з безробіттям. «Якщо не вжити заходів
щодо підвищення ефективності працездатності і навчання населення
Фінляндії, то ситуація не зміниться», – додав Л. Іхалайнен, повідомляє
Служба новин Yle.
За даними Міністерства економіки та зайнятості Фінляндії, у січні цього
року 359,6 тис. безробітних шукали в країні роботу, що на 32 тис. більше, ніж
у 2014 р. (Інтернет-портал державної служби зайнятості України
(http://www.dcz.gov.ua). – 2015. – 23.03).
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