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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент провів нараду із силовиками і волонтерами
Президент провів розширену нараду з питань законодавчого
забезпечення військової та безпекової сфер за участі керівників силових
відомств, Міністерства оборони, Генерального штабу та представників
волонтерських організацій.
Президент доручив у невідкладному порядку підготувати та винести на
розгляд Верховної Ради ряд законодавчих змін, які стосуються військової та
безпекової сфер.
Так, за ініціативою Президента розробляється законопроект, який дасть
змогу істотно збільшити харчове забезпечення військовослужбовців, зробить
процедуру державних закупівель більш ефективною та прозорою.
Глава держави також повідомив, що підписав закон та указ про
проведення багатонаціональних навчань за участі підрозділів Збройних сил
на території України та за кордоном на 2015 р. і про допуск підрозділів
збройних сил інших держав на територію України.
Коментуючи участь українських військових у багатонаціональних
навчаннях,
Президент
зазначив:
«Рівень
підготовки
наших
військовослужбовців, які беруть участь в навчаннях та тренуваннях, має бути
таким, щоб вони стали інструкторами з підготовки і поширювали досвід,
який набули, для боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, для
підвищення ефективності різних секторів наших Збройних сил».
Так, на території України у 2015 р. передбачено ряд українськоамериканських навчань – «Фіарлес Гардіан-2015» (усього учасників
2,2 тис. осіб, з них до 1 тис. військові США), «Сі Бриз-2015» (усього
2,5 тис. учасників, з них до 1 тис. військових США та до 500 військових із
країн НАТО та програми «Партнерство заради миру») та «Сейбер
Гардіан/Репід Трайдент-2015» (усього 2,1 тис. учасників, з них до
500 військових США та до 600 військових із країн НАТО та програми
«Партнерство заради миру»), а також українсько-польські навчання
авіаційних підрозділів «Безпечне небо-2015» (усього 350 учасників, з них
100 польських військових) і підрозділів військової поліції «Правопорядок2015» (усього 100 учасників, з них 50 польських військових). Для цього
указом дозволяється допустити на територію України для участі в
багатонаціональних навчаннях підрозділи збройних сил США, держав-членів
НАТО та держав-учасниць програми «Партнерство заради миру», Польщі з
озброєнням, військовою технікою, кораблями, підводними човнами, літаками
та вертольотами на терміни та в кількості, які затверджені указом.
Крім того, затверджений план участі українських військових у
багатонаціональних навчаннях за кордоном. Передбачені навчання
тренувальних груп військової поліції в Німеччині (до 30 військових ЗСУ),
протичовнове навчання держав Чорноморського басейну «Морський щит2

2015» (до 500 українських військових) і багатонаціональне навчання військ
зв’язку «Коалішин Ендевор/Комбайнд Ендевор-2015» у Німеччині (до
40 військових ЗСУ). Ще планується участь у багатонаціональних навчаннях
«Кленова арка-2015» у Литві (до 120 військових ЗСУ), «Світла лавина-2015»
в Угорщині (до 30 військових від ЗСУ) та «Трайдент Джанчер-2015» в Іспанії
та Португалії (до 50 українських військових), а також участь у
сертифікаційному навчанні бойової тактичної групи Європейського Союзу
«Коммон Челленж-2015» у Німеччині (до 60 військових ЗСУ).
У нараді також взяли участь заступник глави АПУ О. Філатов,
постійний представник Президента у Верховній Раді С. Кубів, голова
Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони С. Пашинський.
Крім того, Президент окремо провів робочу нараду з питань оборони й
безпеки з керівниками силових відомств. Зустріч була присвячена аналізу
поточної ситуації в зоні проведення антитерористичної операції та стану
виконання мінських домовленостей, а також перспективам розвитку подій і
варіантам реагування.
Президент заслухав доповіді начальника Генерального штабу
В. Муженка щодо ситуації у військах і доповідь керівника Служби безпеки
України В. Наливайченка щодо боротьби з корупцією та контрабандою.
У нараді також взяли участь секретар РНБО О. Турчинов, міністр
оборони С. Полторак, заступник глави АПУ А. Таранов (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua/news/32581.html,
http://www.president.gov.ua/news/32580.html). – 2015. – 30.03).

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

Відставка І. Коломойського:
несподіванка чи закономірність?
Ряд скандальних подій, пов’язаних з екс-очільником Дніпропетровської
області І. Коломойським, які зрештою призвели до його відставки, викликав
неабиякий резонанс в Україні та світі. Українська преса назвала звільнення
відомого олігарха з посади губернатора «відставкою року», зарубіжні ЗМІ
висловили тривогу за збереження стабільності в Україні в умовах бойових
дій на Сході України, економічної кризи та за наявності «сильного олігарха з
власною армією», експерти оприлюднили як схвальні, так і тривожні оцінки.
Запропонована в цьому матеріалі спроба розібратися, що насправді
стоїть за відставкою І. Коломойського, ґрунтується на публікаціях провідних
українських видань, оцінках і прогнозах експертів.
Варто зауважити, що поштовхом до подальших подій навколо особи
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І. Коломойського стали ухвалені 19 березня Верховною Радою зміни до
закону про акціонерні товариства, якими запроваджується єдиний підхід до
зниження кворуму для всіх акціонерних товариств, у тому числі тих, у
статутному капіталі яких є корпоративні права держави та де вона є
власником 50 % і більше простих акцій. Цей крок наближає законодавство
України до міжнародних стандартів щодо кворуму загальних зборів
акціонерних товариств і запроваджує підхід, коли для прийняття рішення в
акціонерному (колективному) підприємстві необхідно 50 % голосів
акціонерів «плюс» один голос. Крім того, документом удосконалюється
механізм обрання та діяльності органів акціонерного товариства,
забезпечується дієвий механізм виконання рішень товариства щодо виплати
дивідендів.
Запроваджені механізми відкрили шлях до взяття під контроль держави
компаній «Укртранснафта» та «Укрнафта», які, хоча й перебувають у
державній власності, фактично контролювалися І. Коломойським.
Так, публічне акціонерне товариство «Укртранснафта» об’єднує
потужності двох нафтопроводів – «Дружба» та «Придніпровські магістральні
трубопроводи», тобто воно дає можливість транспортувати нафту по
території України. «Укртранснафта» на 100 % є державним підприємством.
Водночас з 2009 р. головою правління компанії був лояльний до
І. Коломойського О. Лазорко. 19 березня, згідно з рішенням Наглядової ради
«Укртранснафти», його було усунуто від керівництва компанією. Офіційно
озвучені претензії були пов’язані з викачуванням і використанням технічної
нафти з нафтопроводів для переробки на Кременчуцькому НПЗ, а також із
завищеною, як вважають експерти, вартістю зберігання державної нафти на
нафтопереробних потужностях групи «Приват». Також ішлося про те, що
рахунки державної компанії, що становлять близько 2 млрд грн, перебувають
у «Приватбанку», який належить І. Коломойському.
Передбачалося, що призначений тимчасово виконувати обов’язки
керівника «Укртранснафти» Ю. Мірошник має передусім провести перевірку
фінансової діяльності компанії. Утім, голова Дніпропетровської ОДА, який
приїхав захищати відстороненого О. Лазорка, заявив про рейдерське
захоплення компанії та незаконне звільнення керівника. На запитання
журналіста про те, що він робить у приміщенні держкомпанії,
І. Коломойський відповів брутальною лайкою.
20 березня Президент П. Порошенко оголосив догану І. Коломойському
«за порушення правил професійної етики, вчинок, який порочить його як
державного службовця».
Після цього І. Коломойський приїхав захищати іншу компанію –
«Укрнафту» – з озброєними людьми, аби нібито попередити її рейдерське
захоплення. Свою присутність біля її офісу, а також посилення охорони та
спорудження залізного паркану І. Коломойський пояснив «плановими
роботами проти рейдерів».
Зазначимо, що «Укрнафта» є найбільшою нафтогазовидобувною
компанією в Україні. У видобутку нафти її частка на ринку становить 68 %, а
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у видобутку газу – 11 %. У складі компанії – шість регіональних виробничих
підрозділів, три газопереробні заводи, три бурові управління, а також мережа
з 563 заправок майже в усіх регіонах України. В «Укрнафті» державі (в особі
НАК «Нафтогаз України») належить 50 % + 1 акція, а групі «Приват», за
різними даними, не менше 42 %. При цьому де-факто ця компанія стала
практично приватною, тому що ключові позиції в керівництві, непропорційні
до наявного пакета, має група «Приват».
Таким чином, як пояснив колишній заступник директора
«Укртранснафти», а нині президент Центру глобалістики «Стратегія-ХХІ»
М. Гончар, група «Приват» через «Укрнафту» та державну компанію
«Укртранснафта» по суті створила вертикально-інтегровану структуру, де
наявні всі три сегменти: видобуток, транспортування, переробка нафти й
продаж нафтопродуктів через мережу заправок, якою володіє та ж група
«Приват». Усе це вилилося у створення приватної монополії в нафтовому
секторі з усіма відповідними наслідками.
На думку М. Гончара, конфлікт навколо цих компаній був закладений
дуже давно. «Глибинна суть конфлікту полягає в паразитарній формі
української олігархії як явища. Принцип дуже простий: добре вести бізнес
тоді, коли береш під контроль державні активи, робиш їх де-факто своїми, й
вони працюють на приватний інтерес», – вказує експерт.
Новий виток загострення ситуації навколо І. Коломойського розпочався
23 березня, коли голова СБУ В. Наливайченко озвучив ряд звинувачень на
адресу керівництва Дніпропетровської області. Зокрема, В. Наливайченко
заявив, що СБУ перевіряє високопоставлених чиновників Дніпропетровської
ОДА на причетність до фінансування злочинного угруповання, пов’язаного з
перевезенням контрабанди через лінію розмежування зони АТО,
викраденням людей і вбивством співробітника СБУ у Волновасі.
Після цього про вихід із фракції «Блок П. Порошенка» заявили чотири
депутати-мажоритарники від Дніпропетровщини, а заступник голови
Дніпропетровської ОДА Г. Корбан звинуватив В. Наливайченка в брехні.
Свої претензії до влади прихильники І. Коломойського висловили на пресконференції в Дніпропетровську. Також було оголошено про проведення в
місті 25 березня народного віче на підтримку І. Коломойського. При цьому
заступник голови Дніпропетровської обласної держадміністрації Г. Корбан
зауважив, що народне віче в Дніпропетровську – це ініціатива громадських
організацій, і наголосив, що область не має намірів «вивішувати якісь
фейкові прапори» чи відділятися від України. Він також зазначив, що
команда губернатора І. Коломойського продовжує за власні гроші
оплачувати потреби армії, у тому числі Збройних сил України
(http://www.pravda.com.ua/news/2015/03/24/7062459).
Президент П. Порошенко в цей же день зробив цілком прозору заяву, що
не допустить існування в жодного губернатора «кишенькових збройних сил».
Експерти вбачали кілька можливих виходів з конфлікту. Політолог,
голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» В. Фесенко
припускав, що найбільш вірогідний сценарій – заморожування конфлікту й
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часткове розв’язання шляхом досягнення компромісу щодо менеджменту
компаній, який дасть змогу зберегти певні інтереси бізнесмена і водночас
істотно відновити вплив держави на компанію без відставки губернатора,
адже П. Порошенко не зацікавлений у жорсткому конфлікті з
І. Коломойським у ситуації, коли не закінчена війна на Сході України.
Директор Інституту глобальних стратегій В. Карасьов також вважав
найбільш імовірним саме такий сценарій. «Зараз не треба з’ясовувати хто
винен, а зняти напруження і всім займатися своїми справами», – заявляв
В. Карасьов.
Водночас експерти не виключали й сценарію силового протистояння із
застосуванням зброї. У політичних колах заговорили про озброєні
добровольчі батальйони, які фінансуються І. Коломойським і теоретично
можуть стати інструментом у політичній та бізнесовій боротьбі між
впливовим підприємцем і центральною владою. Як відомо, екс-губернатор у
середині квітня минулого року ініціював і фінансував створення
добровольчого батальйону «Дніпро-1», пізніше переформатованого в полк.
Відомі заслуги олігарха і у створенні батальйону «Донбас». Це дало підстави
для звинувачень І. Коломойського в тому, що він фактично створив
кишенькову армію, яку використовує для відстоювання своїх бізнесінтересів. У цьому контексті В. Фесенко припускав, що одним з варіантів
розвитку подій може стати відкритий конфлікт. «У найгіршому разі це
призведе до відкриття “другого фронту” війни в державі. Хоча я не вірю, що
батальйони Коломойського будуть воювати за його інтереси з українською
державою», – зазначав В. Фесенко.
В. Карасьов зі свого боку прогнозував, що подібні погрози можуть бути,
але їх не втілять у життя. «…Коломойський має схильність до окремих
авантюр, але він не божевільний, щоб використовувати батальйони проти
держави. Він розуміє, що це шлях до поразки», – констатував В. Карасьов.
На думку ж керівника групи «Інформаційний опір» Д. Тимчука, нині
І. Коломойський не має скільки-небудь значного впливу на добровольчі
підрозділи. «Ми знаємо, що основні батальйони знаходяться зараз у складі
Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії або Міністерства
оборони. Це дає привід сподіватися, що ситуація контрольована», – заявив
він.
Третім сценарієм, на думку експертів, могло б стати продовження
латентного протистояння з окремими загостреннями. За словами М. Гончара,
такою гострою точкою могла б бути «Укртатнафта», де держава має
42-відсотковий пакет акцій.
У результаті, з огляду на публічність конфлікту, цілком закономірного
характеру набуло підписання в ніч проти 25 березня Президентом України
П. Порошенком указу про відставку І. Коломойського з посади голови
Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Документ був
підписаний під час особистої зустрічі Президента з І. Коломойським, який
сам попросив про звільнення. При цьому П. Порошенко наголосив на
необхідності втримати під контролем ситуацію в регіоні. «Ми повинні
6

забезпечити мир, стабільність і спокій. Дніпропетровщина повинна
залишатися бастіоном на Сході України, захищати мир та спокій громадян»,
– цитує Президента його прес-служба.
Прихильники та супротивники І. Коломойського, обговорюючи його
відставку, по-різному оцінили її причини й наслідки. Одним з аргументів на
підтримку олігарха стало твердження про нібито невчасність наведення
порядку в «Укрнафті» у той час, коли країна перебуває під ударом. Владному
табору в такий момент потрібна єдність, а І. Коломойський був одним із
стовпів нинішньої влади.
Висловлювалися також побоювання, що скандал може викликати
зловтіху в Росії та розчарування серед пересічних українців у дусі «павуки в
банці» й «нікому не можна вірити».
Лунали також застереження щодо ймовірності виникнення проблем,
пов’язаних з підтриманням стабільності регіону після відставки
І. Коломойського з посади голови ОДА з огляду на суміжність
Дніпропетровської області із зоною АТО та навіть повторення в регіоні
донецько-луганського
сценарію.
Як
зазначав
В.
Карасьов,
у
Дніпропетровській області позиції центральної влади не настільки міцні, як у
місцевої еліти, яка орієнтована на І. Коломойського (http://uapressa.com/polotica/41110-pslya-vdstavki-kolomoyskogo-situacya-vdnpropetrovsky-oblast-mozhe-stati-nestablnoyu-ekspert.html).
Однак більшість спостерігачів та експертів наголосили, що виграш від
звільнення І. Коломойського переважує неминучі втрати.
«Сильний крок. Нарешті час півзаходів скінчився», – написав політик
Т. Чорновіл у Facebook.
«Звільнення Коломойського – це прояв сили волі держави через рішення
Президента. Держава відстояла свої інтереси і реалізувала на даному етапі
свої рішення», – вважає В. Фесенко (http://news.finance.ua/ua/news/~/347336).
«Звичайно, будуть спекуляції на тему розколу», – зазначив політолог,
голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень
«Соціовимір» С. Таран. «Але олігархічні схеми управління економікою і
політикою розвалять Україну швидше, ніж агресія Путіна» – додав
В. Фесенко.
Директор компанії Berta Communications Т. Березовець вважає, що
рішення П. Порошенка задовольнити прохання про відставку
І. Коломойського може стати поворотним у кар’єрі самого Президента.
«Порошенко – людина компромісів, на відміну від того ж Коломойського.
І тому Петро Олексійович до останнього уникав відкритої конфронтації з
харизматичним олігархом», – написав експерт у Facebook. За словами
Т. Березовця, «публічні бої за них вели депутати, силовики, заступник
губернатора. Порошенко і Коломойський уникали прямих звинувачень на
адресу один одного, розуміючи, що відмотати ситуацію після цього буде
куди складніше. Однак ситуація в “Укртранснафті” і “Укрнафті” не залишила
Президенту вибору. Якби тут він проявив компромісність, його б чекало
ослаблення всередині країни і нерозуміння зовнішніх партнерів, у першу
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чергу США».
«Відправивши І. Коломойського у відставку за взаємною згодою,
Порошенко одночасно зміцнив себе як найсильнішого гравця, уникнув війни
з сильним противником і капіталізував свою легітимність в очах Заходу.
Одночасно з цим, поставивши на місце Коломойського, Порошенко не
залишив собі вибору. Тепер він повинен буде довести лінію “закон один для
всіх” відносно всіх інших олігархів», – резюмував експерт
(http://www.coruption.net/statti/item/24528-vidstavka-kolomoiskoho-mozhe-statyvyrishalnoiu-u-kar-ieri-prezydenta-berezovets).
Варто зауважити, що скандал навколо звільнення І. Коломойського
роздули тільки російські ЗМІ. За даними деяких з них, І. Коломойський про
звільнення з посади не просив і Президент просто скористався своїми
повноваженнями. «Російські мас-медіа – кремлівський пропагандистський
апарат – просто жили кілька днів очікуванням глобального конфлікту і
створення Дніпропетровської народної республіки», – зазначив російський
опозиціонер Г. Каспаров.
Українські ж коментатори наполягають на офіційній версії, згідно з
якою І. Коломойський сам подав у відставку. Відомий соратник
І. Коломойського, депутат Верховної Ради і колишній віце-губернатор
Дніпропетровщини Б. Філатов визнав, що відставка глави Дніпропетровської
ОДА була обставлена «максимально коректно», і висловив сподівання, що
передавання влади в області відбудеться «в комфортному режимі».
Конфлікт між П. Порошенком та І. Коломойським був розв’язаний за
найм’якшим сценарієм, пише Ю. Мостова в тижневику «Дзеркало тижня»
(http://gazeta.dt.ua/internal/shmattya-gnivu-_.html).
Були
й
інші,
які
передбачали застосування жорстких силових заходів проти колишнього
губернатора, його команди та групи «Приват». Але все ж конфлікт розв’язали
за столом переговорів.
«Взагалі-то цих переговорів могло й не бути. Порошенко і
Коломойський – дуже схожі за емоційним складом люди – були готові з
розгону застромити бивні один в одного. Просто один відірвався від землі, а
другий відчув, що його в землю хочуть загнати. Але річ у тому, що,
заступивши за межу, яка визначає монопольне право держави застосовувати
силу, І. Коломойський програв. Президент такого залишити без покарання не
міг. І це абсолютно правильно», – пише Ю. Мостова.
Позицію держави в конфлікті підтримав Захід. Причому в цьому
випадку, як стверджує Ю. Мостова, формулювання були досить жорсткими.
«Виявилося, що навіть міністр закордонних справ ФРН Штайнмайєр уміє
розмовляти зрозуміло і чітко формулювати думки – не так, як у питаннях
російської агресії та оцінки дій терористів на території України. Американці
й британці у публічних заявах також були чорно-білі», – пише «Дзеркало
тижня».
Видання також повідомляє деякі деталі закулісних переговорів, що
передували
оголошенню
рішення
Президента
про
відставку
І. Коломойського, зокрема про окрему роль, яку зіграли в замиренні ситуації
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Сполучені Штати Америки. Їхній інтерес цілком зрозумілий: будь-який
політичний конфлікт в Україні – це програш у війні з Росією. Тож тоді ще з
головою облдержадміністрації І. Коломойським зустрівся американський
посол Д. Пайєт. Вони мали довгу розмову, зміст якої тримають у таємниці.
Можемо лише припустити, що йшлося про стратегічні інтереси й політичні
домовленості. Так чи інакше, офіційна представниця Державного
департаменту США Д. Псакі заявила, що обставини відставки
І. Коломойського – винятково внутрішня справа України.
«Дзеркало тижня» пропонує робити висновки про сумісність з
інтересами суспільства й держави неоголошених загалу домовленостей,
спостерігаючи за тим, хто очолить «Укртранснафту»; наскільки педантично
пройде аудит роботи цієї державної компанії за попередні періоди, а головне
– у чиїх інтересах здійснюватиметься керівництво нею; хто очолить після
конкурсу «Укрнафту»; чи буде канал «1+1» лояльним до Президента; як
почуватиметься «Приватбанк» тощо.
В. Фесенко звернув увагу на той факт, що активізація команди
П. Порошенка проти І. Коломойського відбувається за нейтралітету Прем’єра
А. Яценюка. «Яценюк опинився у складній ситуації. Він зацікавлений у
м’якому вирішенні цього конфлікту, щоб конфлікт не переріс у серйозне
протистояння. Але чому він обрав такий специфічний нейтралітет? Судячи з
витоків інформації і навіть прямих звинувачень, деякі люди в партії
А. Яценюка “Народний фронт” залежать від Коломойського або
представляють інтереси Коломойського. Один з найближчих до Прем’єра
політиків, А. Іванчук, – бізнес-партнер Коломойського, тому певний зв’язок з
ним, залежність від нього, звичайно, існує, і це впливає на Яценюка. З іншого
боку, Прем’єр-міністр не може виступити на боці олігарха, адже повинен
представляти інтереси держави. І ось звідси виникає внутрішній конфлікт
інтересів, і, мабуть, тому Яценюк обрав тактику такого специфічного
нейтралітету. Але саме глава уряду повинен відновлювати права держави в
цьому конфлікті» (http://www.radiosvoboda.org/content/article/26918244.html).
Багато хто з експертів назвав відставку голови Діпропетровської ОДА
довгоочікуваним стартом боротьби з олігархією в Україні на державному
рівні. Зокрема, один з найбільш активних борців за повернення державного
контролю над «Укрнафтою» і внаслідок цього опонент І. Коломойського,
відомий журналіст і депутат парламенту М. Найєм у журналі «Новое время»
зазначив, що звільнення І. Коломойського, хоча й запізніле, стало єдиною
можливою відповіддю Президента П. Порошенка на виклик олігарха, який
він відкрито кинув державі. «Проігнорувати цей факт означало б
автоматично продовжити усі традиції, які змушують нас десятки років
виходити на Майдан», – вважає М. Найєм.
Почавши з найвпливовішого бізнесмена, Президент закрив собі шлях до
відступу у відносинах з іншими олігархами. Тепер кожне призначення,
кожний тендер прискіпливо розглядатиметься громадськістю, вважає
журналіст і депутат.
«До речі, як би це парадоксально не звучало, але після звільнення
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Коломойський може стати головним ситуативним партнером суспільства у
боротьбі проти інших колег-олігархів. А популярність уряду та особистий
рейтинг Порошенка з цього моменту напряму залежать від їхньої готовності
діяти так само жорство проти інших фінансово-промислових груп та їхніх
лідерів», – підсумовує М. Найєм.
Колишній міністр оборони та кандидат на пост Президента на останніх
виборах А. Гриценко вважає, що нинішня ситуація стане для П. Порошенка
моментом істини та багато в чому визначить його подальшу долю. Якщо в
П. Порошенка вистачить волі провести «тотальну деолігархізацію країни», це
незмірно підвищить його авторитет. В іншому випадку, лідер країни
зіткнеться з масовим розчаруванням й осудом. «Не просто Коломойського
поставити на місце, а всіх олігархів ввести в рамки прозорого конкурентного
підприємництва. Без монополізму. Без ексклюзивного доступу до бюджету.
Без виписаних під олігарха-фаворита умов і схем приватизації.
З відрубуванням політичних і медійних хвостів», – каже А. Гриценко.
На думку українських експертів, країна повинна винести уроки з
помилок Росії. Б. Єльцин дозволив олігархії стати над державою. В. Путін не
скасував її, а створив порядок, при якому він один вирішує, кому бути
олігархом, кому ні.
«Судячи з голосувань у Верховній Раді і дискусій в суспільстві, з того,
як складається бюджет, в Україні сформувався дуже серйозний запит на те,
щоб олігархи перетворилися в нормальних бізнесменів. Олігархи – ті, хто
заробляють надприбутки за рахунок політичного ресурсу, монополізму,
корупційних схем, несплати податків. Якщо ми говоримо про інтеграцію
України в Європу, то правила в економіці і політиці мають бути
європейськими», – заявив С. Таран.
Проте не всі вбачають у подіях навколо І. Коломойського початок
масштабного походу проти олігархів. Зокрема, Ю. Мостова в «Дзеркалі
тижня» зазначає, що побачила в цьому поки що лише боротьбу за владу.
Боротьба ж з олігархами, на її переконання, передбачає насамперед державну
й системну боротьбу з монополіями. Тому, вважає журналістка, очевидно, що
для перетворення олігархів на великих бізнесменів необхідно зробити два
кроки: законодавчо забезпечити створення реєстру всіх власників до
встановлення кінцевого бенефіціара, а не офшору; виявивши реальних
власників і склавши пазл афілійованих осіб, знайти волю застосувати
антимонопольне законодавство, яке примусить власника монополії або
продати частину свого бізнесу, або (через регулювання ціни товарів чи
послуг монополіста) різко скоротити власний прибуток. Жодного з цих
кроків не зроблено, констатує Ю. Мостова, тому стверджує, що нинішній
переділ у країні – всього лише спроба перейменування монополій і
перерозподіл потоків (http://gazeta.dt.ua/internal/shmattya-gnivu-_.html).
Директор енергетичних програм Центру ім. О. Разумкова В. Омельченко
зі свого боку висловлює побоювання, що за роздмухуванням скандалу
навколо «Укртранснафти» та «Укрнафти» стоять люди, які працюють на
інтереси інших, конкурентних до І. Коломойського бізнес-груп, і називає
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конфлікт
«акцією,
замаскованою
під
державні
інтереси»
(http://www.bbc.co.uk/ukrainian/business/2015/03/150323_ukrtransnafta_ukrnafta
_az).
Сумніви в тому, що в нафтовому конфлікті йдеться про захист
державних інтересів, має й М. Гончар. Якщо справді йдеться про відновлення
контролю держави над своєю часткою в нафтових активах, каже він, то
спосіб, у який це відбувається, викликає багато запитань. «Спосіб абсолютно
недолугий і, можна сказати, бандитський. Це породжує і питання, і
несприйняття. За наведенням ладу у цій сфері, за діями, які, начебто мали
відбивати національні інтереси, проглядаються дії інших конкурентних
олігархічних груп. Наслідки цього можуть бути дуже негативними – як для
держави, так і для бізнесу, а також суспільства», – вважає М. Гончар.
Обидва експерти звертають увагу не тільки на хибність способів, а й на
час, коли виник конфлікт. «Нелогічним виглядає те, що влада розпочала
наведення ладу з тієї олігархічної групи, яка виступає на захист інтересів
України. Можна сумніватися щодо глибини патріотичних мотивів
І. Коломойського, але важливо те, що він, на відміну від іншої олігархічної
братії, був чи не єдиним з великих бізнесменів, хто зумів зорганізувати і
оборону, і захист усередині Дніпропетровської області, частково Запорізької
та Одеської», – вважає М. Гончар.
«Безумовно, треба позбавлятися від впливу бізнесу у державному
управлінні. Але це треба робити комплексно, – каже В. Омельченко. – Якщо
все завершиться зміною одного олігарха на іншого, ні до чого доброго це не
приведе».
У свою чергу директор соціологічної служби «Український барометр»
В. Небоженко вважає, що поки важко сказати, це переділ власності або
боротьба Президента проти контролю олігархів над держактивами.
«Все з’ясується 30 квітня, коли проясниться ситуація з екстрадицією
Д. Фірташа в США. Якщо Президент з одного боку бореться з
Коломойським, а з іншого боку бореться з Фірташем (здає Сполученим
Штатам Америки), значить, ми маємо справу з Президентом, який хоче
навести порядок у відносинах з олігархами. А якщо мова йде про зняття
Коломойського, відкриття кримінальних справ і відбирання від нього
наступної власності, значить, це – звичайна олігархічна війна з
використанням президентських повноважень», – вважає В. Небоженко.
Водночас політолог Д. Денисенко вважає, що конфлікту Президента з
олігархами наразі немає й нині можна побачити початок відділення бізнесу
від держави, причому в дуже коректній формі. «Я не думаю, що триває
якийсь конфлікт. Президент у дуже коректний спосіб відреагував на
поведінку одного з керівників українських областей. Ми бачимо початок
дуже потрібного процесу – відділення бізнесу від влади. Поза сумнівом,
Коломойський допоміг зберегти стабільність на Сході держави і залишається
великим впливовим бізнесменом. Але він має розуміти, що за патріотизм не
можна
вимагати
плати»,
–
зазначає
політолог
(http://ukrrudprom.ua/digest/Olgarhchn_vyni_v_Ukran_dal_bude.html?print).
11

В. Фесенко також погоджується щодо відсутності конфлікту Президента
П. Порошенка з представниками великого бізнесу і, тим більше, «війни з
олігархами». «Протистояння Порошенка та бізнесменів чи міжолігархічних
воєн в Україні немає. П. Порошенко і сам представляє великий бізнес, і має
добрі стосунки з більшістю його представників. Єдиний конфлікт – з
І. Коломойським. Показово, що представники влади, які були пов’язані з
ним, а саме Прем’єр А. Яценюк та очільник МВС А. Аваков, не підтримали
його в цьому конфлікті, а стали на бік держави, – помічає політолог. –
Відставка Коломойського та його заступників розв’язала цей конфлікт на
найближчий період».
26 березня Президент П. Порошенко та екс-губернатор заявили про
відсутність між ними конфлікту на спільній прес-конференції в
Дніпропетровську. «Немає конфлікту і немає непорозуміння», – сказав
І. Коломойський, говорячи про свої стосунки з П. Порошенком. Він також
пояснив, чому прийняв рішення про відставку: «Зваживши всі “за” і “проти”,
я прийняв рішення про відставку. Внутрішні і зовнішні вороги хотіли вбити
клин між нами і командою Президента. Самий правильний крок – це було у
них цей козир вибити».
У свою чергу Президент подякував І. Коломойському за його внесок під
час перебування на посаді голови Дніпропетровської обладміністрації.
«Я дуже ціную цей внесок», – сказав глава держави, додавши, що «ця
команда» взяла на себе величезну відповідальність у непростий час.
«Підкреслюю, що дуже ціную цю людину (Коломойського)», – сказав
П. Порошенко (http://dt.ua/POLITICS/poroshenko-kolomoyskiy-zayavili-providsutnist-mizh-nimi-konfliktu-167977_.html).
На думку більшості експертів, І. Коломойський залишиться впливовим
бізнесменом і публічним політиком, але діяти проти «коаліції Майдану» та її
стратегічних цілей не стане. «Сподіваюся, у його команди вистачить розуму
не починати відкритої фронди», – написав В. Фесенко у Facebook.
«Я б не поспішав ховати цю команду. Рік тому вона дійсно багато
зробила для безпеки країни. Маючи в своєму розпорядженні потужні медійні
і фінансові ресурси, Коломойський буде шукати можливості розширити
географію свого впливу і, ймовірно, досягне успіху», – вважає Т. Березовець.
«Його вплив може зменшитися, але в Україні політик, йдучи у відставку,
не йде в небуття. При цьому Коломойський – мудра людина. Він бачить
приклад Ахметова, який вирішив зіграти на сепаратизмі та в результаті
виявився неспроможним бізнесменом, втратив всілякий вплив у Києві, став
непотрібним Москві і має сумнівні перспективи на Заході, – каже С. Таран. –
Коломойський в тій чи іншій формі може повернутися, але не думаю, що він
затіє гру в розкол чи виступить проти європейського шляху. Інші українські
олігархи теж розуміють, що краще втратити привілеї, ставши нормальними
підприємцями західного типу, ніж розділити долю Ходорковського і
Березовського, якщо Україна піде в російський вектор».
С. Таран виключає розпад владної коаліції через відставку
І. Коломойського. Конфліктні ситуації, відхід окремих міністрів, труднощі з
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тими чи іншими урядовими законопроектами у Верховній Раді в
майбутньому можливі, але без зв’язку із цією подією, вважає політолог.
Політолог В. Карасьов вважає, що «остаточно від видів на українську
політику І. Коломойський не відмовиться. Політичних можливостей у нього
достатньо, у тому числі й через афільовані з ним депутатські групи в
парламенті, окремі фракції та депутатів, але, тим не менше, відкрито
найближчим часом про свої політичні наміри, тим більше про такі політичні
претензії, які кидають виклик Президенту й центральній владі,
Коломойський заявляти не буде і переведе свої політичні прагнення в режим
тихої політики, тихої дипломатії, без особливих “шуму і пилу”» (http://uapressa.com/polotica/41110-pslya-vdstavki-kolomoyskogo-situacya-vdnpropetrovsky-oblast-mozhe-stati-nestablnoyu-ekspert.html).
Формально І. Коломойський пішов у відставку, але його вплив на
область
усе
одно
значний,
зазначає
політолог
Є.
Магда
(http://www.slovoidilo.ua/articles/8502/2015-03-25/otstavka-kolomojskogo-neoznachaet-chto-dnepropetrovsk-vne-ego-vliyaniya.html).
«Ситуація в Дніпропетровську буде абсолютно спокійною, тому що
нікому зараз не потрібна дестабілізація в області. Відставка Коломойського
не означає, що його вплив ліквідовано. Вплив буде значним, але він не буде
формалізованим, просто немає поєднання бізнесової і владної складових. Хто
буде призначений, замість Коломойського, офіційно важко прогнозувати, але
однозначно, що нинішній виконуючий обов’язки В. Резніченко буде на цій
посаді недовго», – прогнозує Є. Магда.
Директор Центру політичних студій та аналітики, співзасновник
громадського руху «Чесно» В. Таран висловив думку, що подібна відставка
показує всьому світу, що поступово олігархи будуть відсторонені від
фінансових потоків країни. «Гадаю, що для таких олігархів, як Льовочкін,
Фірташ, Пінчук, це – певний сигнал від Президента. Що стосується
протестів, то, гадаю, їх не буде. Коломойський все одно збереже частину
активів, контроль над “1+1”, певну політичну силу, та й сам Дніпропетровськ
не залишиться поза межами його впливу», – вважає В. Таран.
У свою чергу В. Фесенко констатує, що після звільнення
І. Коломойський, як і раніше, виконуватиме свою роль бар’єра по
відношенню до сепаратистів і російського вторгнення. Експерт також
висловив думку, що в І. Коломойського та його команди є багато
можливостей зберегти свої позиції та навіть зміцнити їх через місцеві
вибори. Він прогнозує, що, швидше за все, команда І. Коломойського
спробує взяти більшість депутатських мандатів в облраді та міській раді
Дніпропетровська
та
намагатиметься
отримати
посаду
мера
Дніпропетровська. Не виключено, що люди І. Коломойського також
спробують пройти й зміцнити ради багатьох інших регіонів
(http://news.finance.ua/ua/news/~/347336).
Деякі експерти пророкують і самому І. Коломойському блискучу
політичну кар’єру. На думку Т. Березовця, про її початок уже говорить
участь І. Коломойського в програмі «Право на владу» та відкриття його
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публічної сторінки на Facebook. Меншt ніж за день сторінка зібрала
37 тис. «лайків». «Це початок публічної політичної кар’єри, – робить
висновок Т. Березовець. – Щоправда, враховуючи попередній життєвий
багаж І. Коломойського, старт не буде легким. Він тільки має визначитися,
що є межею його амбіцій – парламент або посада Президента».
Можна також стверджувати, що мирна відставка І. Коломойського і
відсутність критики з його боку на адресу Президента позитивно вплинули
на імідж екс-чиновника. Адже відомо, що вчасно й красиво піти в політиці,
визнавши інтереси країни вищими за власні амбіції, не менш важливо, ніж
утримати позиції. В очах оточуючих саме І. Коломойський відмовився від
посади, красиво вийшов з конфлікту заради стабільності в країні.
Також в команді І. Коломойського задумалися про створення власної
політичної сили. «Природно, це буде патріотична партія, створена за типом
“Самопомічі”, яка збере туди кращих людей», – повідомило джерело з
оточення екс-губернатора, особливо підкресливши, що сам І. Коломойський
може навіть не бути членом політради цієї партії. Можливо, що ця партія
вийде на політичну сцену вже цієї осені під час виборів у місцеві ради й
можливих позачергових виборів у Верховну Раду.
Відставка І. Коломойського з поста голови Дніпропетровської ОДА, по
суті, розв’язує йому руки для політичної боротьби, заявив директор
Українського інституту аналізу та менеджменту політики Р. Бортник.
«Відставка Коломойського, на мою думку, означає, що далі він буде
розкручувати політичний вектор протистояння. Коломойський скинув з себе,
умовно кажучи, “кайдани” державного службовця, “кайдани” підлеглого
Порошенка. І далі слід очікувати дуже активної діяльності Ігоря
Валерійовича в напрямі створення нової політичної сили на південному сході
України, формуванні повноцінної великої фракції в парламенті, розкрутки
політичного проекту “Відродження” або іншого, який зараз пов’язують з
Коломойським», – зазначив експерт.
Крім того, за словами Р. Бортника, відставка І. Коломойського з посади
голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації створила
передумови для прискорення процесу формування в парламенті
«дніпропетровської групи». «Думаю, нам потрібно готуватися до завершення
формування «дніпропетровської» парламентської фракції навколо групи
“Відродження” – колишньої групи В. Хомутинніка “Економічний розвиток”.
Можливо, варто очікувати появи політичної партії, яка стане платформою
для цієї депутатської фракції на майбутніх місцевих і, можливо, навіть
парламентських виборах, якщо такі відбудуться», – аналізує політолог.
Якщо припустити, що І. Коломойський захоче створити власну
політичну партію, то успіх йому, як політику, гарантований. Більше того, у
разі участі олігарха в президентській гонці він безперешкодно займе перше
місце, а отже, І. Коломойський, імовірно, колись стане Президентом України,
припустив керівний партнер Національної антикризової групи Т. Загородній
(http://uapress.info/uk/news/show/68572).
Т. Загородній зазначає, що голоси за таку собі «партію Коломойського»
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фактично полетять у руки олігарху від зневірених громадян. «На місцевих і
парламентських виборах “партія Коломойського” буде збирати голоси тих,
хто розчарувався у “Народному фронті” і БПП і не хоче йти в Опозиційний
блок. І. Коломойський також частково потопчеться по “Самопомочі”,
зайнявши нішу російськомовного патріотизму, який, як не дивно, буде
радикальнішим звичного патріотизму Заходу України, а отже, і більш
привабливим у нинішніх умовах», – зазначає Т. Загородній.
Аби створити щось більш впливове, потрібні не лише голоси виборців, а
й кошти. Із цими двома складовими в І. Коломойського проблем не буде,
упевнений експерт. Принаймні зрозумілим стає той факт, що олігарх не
шкодуватиме ані грошей, ані інших «сил» для досягнення власної мети.
Варто зауважити, що І. Коломойському вдалося завоювати серйозну
прихильність серед дніпропетровців. За минулий рік, упродовж якого він
керував регіоном, прифронтова Дніпропетровщина залишалася мирною та
стабільною. Незважаючи на спільні для всієї України проблеми, в області
своєчасно платили пенсії й допомогу, працювали навчальні заклади та
лікарні, промислові підприємства. За економічними та фінансовими
показниками Дніпропетровщина серед регіонів вийшла на перше місце в
Україні.
Добровольчі батальйони, сформовані командою І. Коломойського, з
весни минулого року боролися із сепаратистами й забезпечували безпеку
східних рубежів. Крім того, у Дніпропетровську розгорнувся потужний
волонтерський рух, який займається постачанням української армії та
лікуванням поранених бійців АТО.
«Коломойський і його команда – Г. Корбан, Б. Філатов, С. Олійник та
багато інших дніпропетровських патріотів, яких вони об’єднали, здійснили
справжній подвиг навесні і влітку минулого року, коли не дали
проросійським силам влаштувати шабаш не тільки в Дніпропетровській, але і
Запорізькій областях», – написав у Facebook радник міністра внутрішніх
справ А. Геращенко. Він також додає, що команда екс-губернатора
Дніпропетровської області діяла доволі жорстко з проросійськими агентами,
які були помічені в цьому регіоні.
А. Геращенко вважає, що на той час на це не був здатний весь апарат
СБУ, МВС та інших спецслужб, який перебував «у повному паралічі» після
перемоги Майдану.
«Дніпропетровщина – прифронтова область, і це накладає свій відбиток
на методи, якими вирішується багато питань. Якби команда Коломойського
не вжила крутих заходів, область давно захопили б сепаратисти, – говорить
дніпропетровський політолог В. Романов. – Президент розуміє, що треба
виробляти інші правила поведінки, особливо в бізнесі. З цим багажем далі
жити не можна», – сказав політолог. Крім того, питання про парамілітарні
утворення серйозно ставлять перед керівництвом України і в Європейському
Союзі.
Інший дніпропетровський політолог М. Гордіченко звертає увагу на
виступ І. Коломойського на засіданні парламентського Комітету з
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приватизації, де було поставлене питання про перегляд її результатів. «Ці
висловлювання не могли сподобатися іншим олігархам, і цим він міг
налаштувати проти себе впливові сили, зокрема й у керівництві України», –
вважає він.
При цьому багато хто в Дніпропетровську здивований рішенням
Президента України призначити на посаду голови Дніпропетровської
облдержадміністрації В. Резніченка, який встиг близько місяця попрацювати
на аналогічній посаді в Запоріжжі. Незважаючи на дніпропетровський
«родовід», нового губернатора в Дніпропетровську майже ніхто не знає, а
прості жителі просто знизують плечима. Журналісти згадують, що півтора
десятиліття тому В. Резніченко, як менеджер у сфері ЗМІ, керував у
Дніпропетровську виданнями, що входили до медіа-холдингу В. Ложкіна –
нинішнього голови Адміністрації Президента України. «Можливо, що це
перехідна фігура», – зазначив політолог В. Романов.
Перебування В. Резніченка на посаді глави Дніпропетровської області
може виявитися недовгим, припускає В. Фесенко. «В умовах серйозного
кадрового дефіциту знайти на такий регіон сильного керівника складно. Тому
я не виключаю, що В. Резніченко – це тимчасовий варіант. Що буде далі –
важко судити, оскільки оптимальної заміни І. Коломойському в цьому регіоні
немає. Так що поки знайдений такий варіант, але, можливо, більш стабільну
та ефективну заміну ще будуть шукати», – вважає експерт.
На його думку, протистояння між В. Резніченком і місцевою елітою не
буде. «Резніченко – це не самостійна фігура. Не думаю, що він зараз
зацікавлений у конфлікті. Його головне завдання – стабілізація ситуації в
регіоні, в тому числі і припинення міжолігархічних воєн усередині регіону»,
– пояснив В. Фесенко (http://ukr.segodnya.ua/regions/dnepr/novyy-gubernatordnepropetrovskoy-oblasti-mozhet-byt-vremennym-variantom-ekspert602605.html).
Голова Дніпропетровської облради Є. Удод з приводу зміни влади в
регіоні зазначив, що ставиться до цього факту спокійно. З новим
губернатором В. Резніченком він не знайомий, але впевнений, що
порозуміється, про що він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.
Привертають увагу й деякі емоційні відгуки про екс-команду
І. Коломойського. «Хоч би як хто злостивив і пускав повітряні кульки, надуті
моральністю й мораллю, є непорушний факт: це перша команда за всю
історію України, про звільнення якої жалкують десятки тисяч людей у Дніпрі
(я не помилився в підрахунках) і якій респектують сотні тисяч (а може, й
мільйони – і знову я не помилився в підрахунках) людей в Україні. Можна їх
(людей) поважати – не поважати, але факт цей заперечувати вже точно не
можна. Вони – перші в цьому сенсі. Вони суперечливі, вони феномен, вони
легенда. Та й не пішли вони далеко...» – написав відомий дніпропетровський
блогер Є. Гендін.
Сам І. Коломойський заявив, що не планує йти в політику, а
зосередиться на громадській діяльності та бізнесі. «Я не збираюся гратися в
політику. Збираюся, може, займатися громадською діяльністю і
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продовжувати займатися бізнесом на благо України», – сказав він в ефірі
програми «Право на владу» на телеканалі «1+1». Він вважає, що в очах
суспільства завжди залишиться бізнесменом. «Тому немає сенсу змінювати
своє призначення, чим займався останні 25 років», – сказав І. Коломойський.
Він зазначив, що своєю відставкою розв’язав конфлікт інтересів між
бізнесом і держслужбою. На його думку, Президент України довго проявляв
«всіляку делікатність, коректність і довготерпіння з точки зору навіть не моїх
витівок, а мого ставлення до життя і несумісності моєї зовнішньої позиції з
посадою губернатора, який вертикально підпорядковується Президенту. Це
терпіння тривало 10 місяців, але в якийсь момент зібралася критична маса,
коли ми повинні були – щоб залишитись у добрих і нормальних ділових
стосунках – потиснути один одному руки і сказати, що ця сторінка
перегорнута і моє губернаторство закінчено».
При цьому він вважає, що останні публічні скандали були лише
приводом для його відставки і причина виходить з його бізнес-минулого. «Я
не зміг розпрощатися зі своїм бізнес-минулим. У душі я залишаюся
бізнесменом, а не чиновником. І як би я себе не змушував, у мене не
виходить, – зізнався І. Коломойський. – Тільки ті події, які розвивалися, –
військові дії, вибори – не дозволяли мені піти у відставку раніше. І, за
великим рахунком, я вважаю, що це позитивне рішення і для мене, і для
Президента. Тому що ніхто в особі ворогів України ніяк зовні не зможе вбити
клин. Ми рухаємося разом з Президентом, з країною, з дніпропетровчанами,
у нас одні прапори над головою і ми прапори ніколи не змінювали», – заявив
І. Коломойський.
Екс-голова Дніпропетровської облдержадміністрації також не вважає,
що його відставка є ознакою боротьби Президента України П. Порошенка з
олігархами. «Я не вважаю мою відставку і ті події, які відбулися, боротьбою
Президента Порошенка з олігархами, “деолігархізацією” суспільства. Тому
що не було боротьби Порошенка з губернатором Коломойським. Був
конфлікт інтересів усередині самого Коломойського. Певний дуалізм
особистості, який, я вважаю, благополучно вирішився», – сказав
І. Коломойський
При цьому екс-голова Дніпропетровської ОДА зазначив, що не планує
займатися «полюванням на олігархів» і не рекомендує цього робити іншим.
«Питання олігархізації суспільства не вирішується помахом шаблі чи сокири.
Цей “гордіїв вузол” треба розв’язати, а не розрубати. Тому я б порадив вам
не передчувати якісь “деолігархізаційні” процеси і не шукати нових жертв»,
– зазначив І. Коломойський. На його думку, процес «деолігархізації» може
відбуватися тривалий час, він повинен мати законодавчий характер і має дати
оцінку тому,
що відбувалося в Україні останні 23 роки
(http://tsn.ua/politika/kolomoyskiy-vvazhaye-scho-yogo-vidstavka-ne-yeoznakoyu-borotbi-z-oligarhami-417917.html).
Президент П. Порошенко зі свого боку висловив переконання, що,
«повернувшись до громадської і господарської діяльності, вся команда Ігоря
Валерійовича непохитно стоїть і стоятиме на міцних проєвропейських і
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проукраїнських позиціях. І нікому нас не розколоти і нікому ситуацію
всередині країни не розхитати».
Водночас
відставка
І.
Коломойського
з
посади
голови
Дніпропетровської ОДА не означає досягнення компромісу між ним і
державою за контроль над «Укрнафтою» та «Укртранснафтою». Адже,
звільнивши І. Коломойського, П. Порошенко одразу ж підписав зміни до
Закону України «Про акціонерні товариства» щодо зниження кворуму,
необхідного для проведення загальних зборів, який фактично вибиває з рук
І. Коломойського управлінські козирі на «Укрнафті». За інформацією ЗМІ, у
планах влади – оголосити відкритий прозорий конкурс по зміні менеджменту
в «Укрнафті» та «Укртранснафті», у якому, без сумніву, братимуть участь
люди І. Коломойського.
Після відставки І. Коломойського актуальність анонсованого на
25 березня в Дніпропетровську народного віче на його підтримку відпала,
тому віче переформатували в мітинг за єдність країни, який відбувся
28 березня й став прощальним для команди екс-губернатора. Цей мітинг
попри тривожні очікування був абсолютно мирним, патріотичним, із
запевненням, що місто береже свій український дух, а команда
І. Коломойського допомагатиме в цьому наступникам. Важливим нюансом
стало те, що першим заступником при новому губернаторові, як мінімум
місяць, працюватиме екс-заступник І. Коломойського С. Олійник.
Отже, судячи з миролюбної риторики, І. Коломойський і його команда
не мають наміру розхитувати ситуацію в регіоні. Утім, на думку політолога
Ю. Палійчука, тепер вони «будуть розглядати кожне рішення Порошенка під
мікроскопом». Тепер П. Порошенко повинен буде довести, що на своїй
посаді він також послідовно відстоюватиме інтереси держави і в інших
питаннях, а І. Коломойський – що він здатний залишатися патріотом і без
посади.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман і президент німецького
бундестагу Н. Ламмерт під час зустрічі в четвер, 26 березня, обговорили
питання щодо ратифікації Угоди про асоціацію Україна – ЄС, а також
міжпарламентську співпрацю.
На початку зустрічі Н. Ламмерт привітав В. Гройсмана з ратифікацією
Угоди про асоціацію Україна – ЄС, зазначивши, що для членів бундестагу ця
подія була непересічною. «Члени бундестагу не розглядали цю подію як
якусь рутинну, – наголосив він. – Я брав участь у ратифікації десятків
подібних угод, але не можу згадати жодної, щодо якої не тільки сьогодні, а й
декілька місяців перед тим відбувалося жваве обговорення серед
громадськості».
Президент німецького бундестагу підкреслив, що ратифікація Угоди
відкриває нові можливості для активізації міжпарламентської співпраці
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України та Німеччини.
Голова Верховної Ради назвав «історичним моментом» ратифікацію
Угоди про асоціацію. Він подякував Н. Ламмерту за запрошення відвідати
Німеччину й підкреслив, що всі зустрічі, які відбулися в рамках офіційного
візиту, були «надзвичайно цікавими». Керівник українського парламенту
висловився за поглиблення співпраці між парламентами наших країн і
зазначив, що його «дуже цікавить» внутрішньопарламентські процедури,
досвід роботи комітетів та апарату бундестагу.
Сторони домовилися про відвідання фахівцями бундестагу Верховної
Ради України для вивчення ситуації та напрацювання пропозицій щодо
вдосконалення роботи українського парламенту.
Як повідомлялося, 25–26 березня Голова Верховної Ради України
перебував з офіційним візитом у Федеративній Республіці Німеччина
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 26.03).
***
Під час ратифікації Угоди про асоціацію Україна – ЄС відбулася
зустріч Голови Верховної Ради України В. Гройсмана з федеральним
канцлером Німеччини А. Меркель. Під час зустрічі сторони обговорили
перебіг реформ в Україні та ситуацію на Сході Української держави.
В. Гройсман подякував А. Меркель за послідовну позицію щодо
України.
Спілкуючись із журналістами, керівник українського парламенту
зазначив, що під час зустрічі з А. Меркель він відчув, що в особі
федерального канцлера «ми маємо партнера і справжнього друга України».
В. Гройсман, говорячи про ратифікацію бундестагом Угоди про
асоціацію Україна – ЄС, підкреслив, що «ця ратифікація дозволить Україні
зробити крок до європейських цінностей і до Євросоюзу». При цьому Голова
Верховної Ради зазначив, що, будучи присутніми на дебатах, які передували
голосуванню, українська парламентська делегація високо оцінила рішучість і
підтримку більшістю депутатів «нашого суверенного вибору і наших
європейських устремлінь» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.03).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман у рамках офіційного
візиту до ФРН у четвер, 26 березня, провів зустріч з головою німецькоукраїнської міжпарламентської групи К.-Г. Вельманном і членами групи.
Під час зустрічі було обговорено широке коло питань двостороннього
співробітництва. Представники груп дружби наших парламентів обговорили
також питання щодо допомоги Україні з боку ФРН і стосовно проведення в
Україні реформ (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 26.03).
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***
Перший заступник Голови Верховної Ради України А. Парубій
29 березня зустрівся з делегацією конгресменів США.
Більшість представників делегації є членами Комітету збройних сил
палати представників, на чолі делегації – керівник Комітету збройних сил
В. Торнберрі.
Під час зустрічі В. Торнберрі зазначив, що «зараз в України важкий
період». «Необхідно провести економічні реформи, реформу місцевого
самоврядування, але ці реформи неможливо буде здійснити, якщо не
забезпечити захист і безпеку країни», – наголосив він.
На завершення зустрічі А. Парубій подякував американським
представникам Комітету збройних сил за надання Україні нелетальної зброї і
висловив сподівання, що найближчим часом ми отримаємо й летальне
озброєння. У свою чергу В. Торнберрі наголосив: «Українці повинні знати,
що вони не самі. Ми зробимо усе можливе».
Після візиту до України делегація американських конгресменів відвідає
країни Балтії та Польщу. Саме в ці країни за останні кілька тижнів було
передислоковано додаткову бойову техніку та військові підрозділи НАТО
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 30.03).
***
Делегація Верховної Ради України взяла участь у засіданні
геополітичної групи 12+ Міжпарламентського союзу, яка ухвалила
Декларацію на підтримку України.
30 березня під час засідання геополітичної групи 12+, яке відбулося в
м. Ханой (Соціалістична Республіка В’єтнам), у рамках 132 Асамблеї
Міжпарламентського союзу, за підсумками триденного обговорення була
ухвалена Декларація на підтримку України.
Народний депутат, член делегації Верховної Ради України Л. Денісова
повідомила, що 27 березня українська делегація внесла на розгляд групи 12+
та ініціювала обговорення проекту Декларації по Україні. Вона
обговорювалася в комітетах протягом трьох днів.
Члени групи 12+ заявили про підтримку українського народу, який, як
сказано в Декларації, потерпає від російської агресії. Представники
парламентів Європейського Союзу та багатьох інших держав підтвердили,
що у 2014 р. Російська Федерація розпочала гібридну війну проти України. Її
результатами стали окупація Криму та гарячі сутички на Сході України,
повідомила народний депутат, член делегації Верховної Ради України
Л. Денісова. «Група 12+ Міжпарламентського союзу закликала міжнародне
співтовариство засудити незаконні дії Росії та розширити політичний тиск на
РФ, щоб змусити її виконувати свої зобов’язання відповідно до міжнародних
договорів, усуваючи грубе порушення світового порядку і системи безпеки»,
– підкреслила Л. Денісова (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 30.03).
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***
Голова Комітету з питань науки та освіти Л. Гриневич провела
зустріч з керівником напряму освіти, співпраці в галузі науки та
соціальної політики групи підтримки України Європейської комісії Хосе
Романом Леоном Лорою.
Під час зустрічі обговорювалися питання щодо необхідних
законодавчих ініціатив Верховної Ради України з метою імплементації угоди
між Україною і Європейським Союзом про участь України в Рамковій
програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій
«Горизонт-2020».
Підписання цієї угоди відбулося 20 березня 2015 р. Підписання угоди
відкриває для українських учених доступ до серйозних фінансових ресурсів,
їхні заявки зможуть на рівних конкурувати з грантовими заявками інших
європейських країн (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 27.03).
***
Голова Комітету у закордонних справах Г. Гопко провела зустріч з
Надзвичайним і Повноважним Послом Південно-Африканської Республіки
в Україні Христіаном Альбертусом Бассоном.
Під час зустрічі сторони підкреслили високу перспективність
подальшого розвитку відносин між двома країнами й наголосили на
важливості поглиблення міжпарламентських контактів з метою розвитку
співробітництва в багатьох сферах. Зокрема, серед найбільш перспективних
напрямів співпраці сторони відзначили аграрну та гірничу промисловість,
співробітництво у сфері інновацій. Особливу увагу учасники зустрічі
приділили обговоренню відзначення в Україні Дня Африки 25 травня і
проведенню в ПАР 25о Всесвітнього економічного форуму по Африці в
червні 2015 р.
Христіан Альбертус Бассон висловив сподівання на подальший розвиток
економічних відносин між державами, а також відзначив готовність
поділитися законодавчим і конституційним досвідом Південно-Африканської
республіки та досвідом боротьби з корупцією. Посол наголосив на підтримці
Південно-Африканською Республікою мінських домовленостей, а також на
невизнанні анексії Криму.
Г. Гопко наголосила на важливості подальшої розбудови
міжпарламентських відносин і висловила сподівання на майбутню плідну
співпрацю між двома країнами (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 27.03).
***
Співголова депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з
Італійською Республікою С. Алєксєєв провів робочу зустріч з послом
Італії в Україні Ф. Романо.
Під час зустрічі, яка відбулася 26 березня, порушувалося питання
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налагодження співпраці між Україною та Італією. Зокрема, сторони
обговорили можливість проведення спільних зустрічей з Комітетом бізнесу
при Посольстві Італії в Україні. Також С. Алєксєєв наголосив на потребі
залучення італійського бізнесу до участі у Форумі щодо захисту іноземних
інвесторів, який проведуть за підтримки мера Києва В. Кличка та УДАРу.
Форум відбуватиметься у форматі круглого столу, де в учасників буде
можливість обмінятися думками щодо різних аспектів інвестування в
Україну.
Рекомендації учасників будуть враховані в процесі розробки нового
законопроекту, який має на меті запропонувати реальний механізм із захисту
іноземного інвестора.
С. Алєксєєв та Ф. Романо обговорили перші успіхи, яких досягла
депутатська група з початку свого створення, у тому числі підписання Угоди
про культурне співробітництво. У культурному напрямі також планується
будівництво площі Данте Аліг’єрі в Києві, якому всіляко сприятиме створена
депутатська група та столична влада.
Ф. Романо висловив свою підтримку щодо роботи депутатської групи й
запевнив у подальшій плідній співпраці (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 27.03).
***
Комітет з питань інформатизації та зв’язку провів круглий стіл з
питань упровадження електронних технологій.
«Шляхи створення електронного врядування: роль держави, науки та
бізнес-спільноти» – саме таку тему обговорювали в комітеті на круглому
столі, який було організовано спільно з газетою «Бізнес».
Учасниками заходу стало понад 30 осіб: представники депутатського
корпусу, Міністерства економічного розвитку, Державного агентства з
питань електронного врядування, Кабінету Міністрів України, керівники
зацікавлених компаній, громадських організацій тощо.
Під час дискусії учасники з різних точок зору намагалися знайти
відповіді на питання, як спрямувати хаотичні ініціативи зі створення
електронного уряду та парламенту в єдине русло. Ні в кого не виникає
сумнівів щодо необхідності функціонування в Україні єдиного державного
центру компетенцій з управління процесом впровадження сучасних
цифрових технологій на всіх рівнях державного управління – Державного
агентства з питань електронного врядування. За словами голови О. Риженка,
агентство повністю координує концептуальне вирішення завдання. Водночас
представники
громадськості
підкреслили
необхідність
широкого
інформування про ініціативи та необхідність залучення зацікавлених до їх
розробки.
Окремим проблемним питанням є фінансування таких ініціатив. Мабуть
уперше говорили про «ІТ-волонтерів», які не вважають відсутність
фінансування з боку держави проблемою. Зокрема, Д. Дубілет, співзасновник
громадської організації ICT Competence Center, зазначив, що в Україні
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достатньо ІТ-фахівців, які готові ділитися досвідом і компетенцією з
державою.
В Україні вже здійснено перші реальні реформи в галузі цифровізації.
Ідеться про електронну систему державних закупівель, пілотний проект з
ідентифікації громадян під час звернення до державних органів влади.
Голова Комітету ВРУ з питань інформатизації та зв’язку О. Данченко
наголосив на тому, що Верховна Рада, як законодавчий орган влади, всіляко
сприятиме розвитку цифрової держави. Комітет на своєму досвіді
продовжуватиме демонструвати принципи відкритості та інноваційності, які
так необхідні державному сектору (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 27.03).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України провів зустріч з делегацією палати представників
Конгресу США, яка перебуває в Україні.
На початку зустрічі Президент подякував за підтримку й солідарність з
Україною та поінформував американських конгресменів про розвиток
ситуації на Донбасі й дії української влади на шляху подальшої
демократизації та докорінних економічних та антикорупційних реформ.
«Війна проти корупції має таку ж саму важливість, як й війна за
незалежність, яку ми сьогодні ведемо», – сказав Президент України.
Окрему увагу було приділено підтримці України в умовах гібридної
війни.
Президент наголосив на тому, що спільні й скоординовані дії в питаннях
українсько-американського
військового
і
військово-технічного
співробітництва мають взаємовигідний характер, а спільні українськоамериканські військові навчання, які заплановані в поточному році, здатні
принести значну користь.
К. Маккарті, лідер більшості в палаті представників Конгресу США,
наголосив, що українська боротьба за незалежність має підтримку як з боку
Республіканської, так і Демократичної партії, а тема підтримки України
набуває дедалі більшого значення в американському суспільстві.
Говорячи про ситуацію в зоні проведення АТО, Президент наголосив,
що Україна готується захищати свою свободу, демократію й незалежність.
«Україна захищає не лише свою незалежність, українські воїни захищають
майбутнє усієї Європи», – сказав П. Порошенко.
Голова Комітету Збройних сил палати представників Конгресу США
В. Торнберрі висловив спільну думку делегації, що українське питання –
проблема протидії агресору й повернення миру в Україні – є однієї з
найважливіших тем серед американців: «Ми усі підтримуємо українців у
вашій боротьбі за незалежність і свободу. Російська агресія проти України
зачіпає кожного з нас».
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Говорячи про політику санкцій по відношенню до Росії, представники
американської делегації наголошували, що «санкції – це ціна, яку Росія має
платити за агресію проти України і анексію Криму».
Коментуючи надання американської нелетальної військової допомоги
Україні, глава держави наголосив: «Ми прагнемо створити сучасну
українську армію, яка була б здатна захистити країну від агресора. Захисна
зброя – це інструмент миру, а не війни» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. –
30.03).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
головою Європейської комісії Ж.-К. Юнкером.
Під час розмови Ж.-К. Юнкер повідомив, що, на жаль, змушений
перенести візит до Києва, який планувався на понеділок 30 березня, через
непередбачені обставини зі здоров’ям. Співрозмовники домовилися погодити
нові дати візиту дипломатичними каналами, а також підтвердили, що
27 квітня відбудеться саміт Україна – ЄС.
П. Порошенко також звернувся до голови Європейської комісії з
проханням підтримати розгляд в інституціях ЄС можливості направлення
миротворчого контингенту до України в рамках Європейської політики
безпеки і оборони.
Співрозмовники торкнулися питання додаткових механізмів для
збільшення макрофінансової допомоги та участі ЄС у міжнародній
конференції на підтримку України.
П. Порошенко та Ж.-К. Юнкер також обговорили питання порядку
денного саміту Східного партнерства в Ризі. Президент П. Порошенко
наголосив на необхідності врегулювання питання приєднання України до
Угоди про Спільний авіаційний простір і закликав Європейську комісію
знайти механізми для компромісу з метою підписання цієї Угоди на одному з
найближчих самітів за участі України та Євросоюзу (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 28.03).
***
Президент наголошує на необхідності створення сприятливого
інвестиційного клімату в агропромисловому та паливно-енергетичному
комплексах.
Під головуванням Президента П. Порошенка відбулося четверте
засідання Національної ради реформ України. Серед питань, які були
винесені на розгляд, – ситуація з впровадження реформ, зокрема в
агропромисловому та паливно-енергетичному секторах, імплементація Угоди
про асоціацію з Європейським Союзом.
На початку засідання глава держави підкреслив роль аграрної галузі в
економіці держави сьогодні, яка за умови агресії проти України є однією з
ключових експортноорієнтованих ланок вітчизняної економіки. «У часи,
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коли у зв’язку з агресією проти України було знищено промисловий
потенціал Донецької і Луганської областей, падіння експорту продукції
машинобудування, металургійного комплексу, локомотивом експортної
виручки стала аграрна галузь», – констатував П. Порошенко.
Зважаючи на це, Президент наголосив на необхідності створення
сприятливого інвестиційного клімату в цьому секторі.
Окрему увагу глава держави звернув на питання реформування паливноенергетичного комплексу. Він назвав важливим ухвалення змін до закону про
акціонерні товариства, які дають змогу відновити контроль держави на своїх
підприємствах і побудувати прозору систему їхньої роботи.
«Найближчим часом зможемо прийти до того, про що ми говорили з
початку створення коаліції – прозорого режиму управління державною
власністю», – сказав Президент, зазначивши, що цьому сприятимуть як уже
здійснені кроки, так і проведення відкритих та прозорих конкурсів з добору
керівників таких підприємств, участь в управлінні державними
підприємствами іноземців. «Думаю, що це те, що хочуть сьогодні чути про
Україну інвестори», – констатував П. Порошенко.
На переконання Президента, такий підхід має застосовуватися в усіх
напрямах життєдіяльності держави, на стратегічно важливих підприємствах.
Також П. Порошенко акцентував увагу на питанні боротьби з корупцією.
Одним з важливих кроків з унеможливлення проявів корупції, на його думку,
є запровадження системи електронних допорогових державних закупівель.
«Це оцінка діяльності кожного міністра. Давайте побачимо, хто на сьогодні
ефективно працює у запровадженні електронних торгів, а хто поки що хоче
жити по-старому», – зазначив він (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (www.president.gov.ua). – 2015. – 30.03).
***
Президент обговорив із заступником голови уряду Туркменістану
перспективи співпраці між країнами.
Президент П. Порошенко провів зустріч із заступником голови Кабінету
міністрів, міністром закордонних справ Туркменістану Р. Мередовим.
Президент зазначив, що відносини між Україною та Туркменістаном
перебувають на високому рівні. У свою чергу Р. Мередов підкреслив, що
Україна є надійним партнером для Туркменістану і його країна прагне й
надалі розвивати торговельно-економічну співпрацю. Він наголосив на
позитивному досвіді роботи українських компаній у різних галузях
туркменської економіки, зокрема в нафтогазовій сфері, реалізації великих
інфраструктурних проектів тощо.
Український Президент звернув увагу на те, що Україна має потужний
комплекс енергетичного машинобудування та українські державні
підприємства зацікавлені в поставках турбін і компресорних станцій до
Туркменістану.
Президент окремо наголосив на зацікавленості в диверсифікації
поставок газу, у тому числі за рахунок туркменського природного ресурсу.
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«Україна готова та зацікавлена у відновленні поставок туркменського газу як
альтернативного джерела», – сказав він.
Сторони також обговорили можливість відновлення авіасполучення між
країнами та розвиток співпраці в гуманітарній сфері, зокрема проведення
днів культури. П. Порошенко також запросив туркменських інвесторів в
Україну.
Міністр Р. Мередов передав Президенту України запрошення від
президента Туркменістану відвідати його країну. У свою чергу П. Порошенко
запросив туркменського колегу Г. Бердимухамедова відвідати Україну
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 27.03).
***
Президент П. Порошенко наголошує на тому, що його указ про
відзначення 8 та 9 травня 70 річниці Перемоги над нацизмом у Європі,
Дня пам’яті та примирення, а також Дня Перемоги має на меті
об’єднати країну.
«8 травня – це вшанування загиблих. Це день пам’яті. Ми маємо низько
схилити голови перед загиблими. Обидва мої діда були на війні. Брати моєї
мами всі були на війні. Вони звільняли Україну. Вони робили все можливе
для того, щоб доповзти до дня перемоги. Я буду вшановувати їхню пам’ять
8 травня», – сказав Президент в інтерв’ю телеканалу ICTV.
Натомість, наголосив П. Порошенко, 9 травня – це день вшанування
живих. «Ми маємо прийти і вшанувати ветеранів, які віддавали все, що мали,
для того щоб забезпечити день перемоги», – сказав Президент.
Президент вважає, що ці дві дати повинні слугувати об’єднуючим
фактором. «8 і 9 травня мають об’єднати країну. А коли ми чуємо на
запитання провокатора відповідь президента сусідньої країни, що перемога
могла б відбутися без українців, – це розкол загального антифашистського
руху. Це – знущання над пам’яттю українців, над роллю українців, які
звільнили не лише Україну, але всю Європу», – заявив Президент.
Глава держави акцентував увагу на загальноєвропейському характері
дати 8 травня. «Саме тому мій указ об’єднує Україну. Саме тому вся Європа
зараз з нами, бо 8 травня відзначається перемога європейських цінностей», –
зазначив Президент. Він додав, що тоталітаризм та авторитаризм не можуть
перемогти демократію. «Тому я будую в нашій державі вільну, незалежну та
демократичну Україну», – підкреслив Президент (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 29.03).
***
Президент П. Порошенко в інтерв’ю телеканалу ICTV зазначив, що
після Революції гідності в Україні має діяти порядок і справедливість, а
не корупція та свавілля олігархів.
«Якою має бути країна після Революції гідності? Пам’ятаєте роман
братів Вайнерів? “Это не эра милосердия”. Це не ера милосердя після
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Революції гідності . “И это не эра возмездия” чи розплати, як хтось хоче це
представити, – що ми з усіма розправимось. Впевнений, що це має бути ера
справедливості», – наголосив глава держави. За словами Президента, влада
змогла досягнути, щоб корупціонери не почували себе в безпеці.
Коментуючи звільнення І. Коломойського з посади голови
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Президент заперечив
можливість виникнення конфлікту всередині влади, запевнивши, що не
допустить цього. «Ключова позиція – деолігархізація країни. Якщо ми
намагаємось побудувати в державі порядок, то вони – хаос». За його словами,
це стосується питань дивідендів «Укрнафти», вбивства співробітника СБУ,
пересування озброєними колонами в місті та захоплення будівлі державного
підприємства.
Президент нагадав, що Верховна Рада ухвалила закон, яким повернула
державі контроль над своїми підприємствами. «Призначення нового
керівника тепер буде відбуватися на прозорому конкурсі, так само це
стосується “Укртранснафти”, “Укрнафти” і всіх привабливих державних
підприємств», – заявив П. Порошенко.
Президент також повідомив, що всі охоронні компанії, співробітники
яких брали участь у захопленні будівлі ПАТ «Укрнафта», були позбавлені
ліцензії. Також була вилучена зброя. За словами Президента, озброєні люди
стверджували, що в них нібито мисливська зброя, і висували заготовлену
заздалегідь версію, що поверталися з полювання й раптово їх викликали на
роботу. «Ми не дозволимо більше повторення хаосу ні в Києві, ні в будьякому іншому місті», – підкреслив глава держави.
Президент висловив упевненість, що буде завершено розслідування
вбивства співробітника СБУ і винні в злочині понесуть покарання.
П. Порошенко також повідомив, що завдяки роботі правоохоронних органів і
контррозвідки було заарештовано понад 30 підозрюваних в участі в банді, які
створювали псевдоблокпости та грабували людей (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 28.03).
***
Президент П. Порошенко в інтерв’ю телеканалу ICTV підкреслив, що
боротьба з корупцією є вкрай важливою для виживання України як
держави. «Коли в нас буде залишатися корупція, то країну не врятуєш – до
нас не прийдуть інвестиції, місцевий бізнес не підніме голову, люди будуть
відчувати депресію», – підкреслив глава держави.
Президент додав, що боротьба з корупцією не зводиться лише до
затриманням того чи іншого чиновника, однак кожен службовець має
відчувати, що хабарництво безкарним не залишиться. «Маєш ти мандат
міністра, ідеш на засідання уряду, береш хабар в міністерському кабінеті –
маєш пам’ятати: тебе затримають. Ніхто тебе не збереже – ні зв’язки в
міліції, ні в прокуратурі, ні в СБУ, ні в уряді чи будь-де», – наголосив
П. Порошенко.
Коментуючи ситуацію із затриманням голови Державної служби з
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надзвичайних ситуацій, глава держави сказав: «На жаль, діюче законодавство
передбачає заставу. Але в умовах вимагання хабару, в умовах корупції в
особливо великих розмірах ми маємо вилучити можливість звільнення під
заставу корупціонера, який грабує державу» (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2015. – 28.03).
***
Президент П. Порошенко взяв участь в урочистостях з нагоди
95-ліття від дня заснування Національного академічного драматичного
театру ім. І. Франка. Глава держава привітав колектив з ювілеєм і
Міжнародним днем театру.
«Шлях театру ім. Франка – це уособлення драматичної та героїчної
історії нашого народу, її віддзеркалення. Ваш театр завжди був і є об’єктом
гордості, брендом України, провідником формування національної
свідомості, носієм національного духу і національного характеру», – сказав
глава держави, звертаючись до присутніх.
П. Порошенко відзначив активну громадянську позицію акторів і
працівників театру під час Революції гідності та боротьби за українську
державність. «Колектив Театру ім. Франка проводить велику роботу для
підтримки наших воїнів, наших героїв, які захищають український
суверенітет, територіальну цілісність та незалежність», – сказав
П. Порошенко. Зокрема, артисти виступають у лікарнях і шпиталях,
збирають кошти для підтримки українських військових. Президент також
нагадав, що артист театру Є. Нищук був голосом Революції гідності, а
майстер сцени А. Мовчан є одним з героїв Небесної сотні.
«Впродовж десятиліть творчість “франківців” завжди дивувала, задавала
тон, змушувала замислитись, дарувала прекрасні емоції і високі почуття,
роблячи цей світ значно добрішим, людянішим, милосерднішим та більш
справедливим», – підкреслив Президент. Глава держави наголосив, що
поділяє думку Л. Курбаса, що «театр сьогодні має бути таким, яким
суспільство має бути завтра, давати ціль та дороговказ».
Сьогодні Театр ім. Франка, наголосив П. Порошенко, створює якісний
мистецький продукт, втілює різножанрові проекти й користується
надзвичайною популярністю глядачів. Він побажав артистам і працівникам
театру миру, невтомної наснаги, молодих талантів та підкорення
європейських підмостків. Президент зазначив: «Чому ми перемагаємо і
переможемо? Тому що у нас сильний дух – дух української нації, який
карбується в цих театральних стінах».
Глава держави вручив державні нагороди акторам і працівникам театру
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 27.03).
***
Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо волонтерської діяльності», який сприятиме
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розвитку волонтерського руху в Україні та підвищує якість надання
волонтерської допомоги.
Закон № 246-VIII від 5 березня 2015 р. врегульовує суспільні відносини,
пов’язані з провадженням волонтерської діяльності в Україні. Основним
завданням законопроекту є забезпечення ефективного регулювання
правовідносин, що виникають у процесі провадження волонтерської
діяльності в Україні, сприяння розвитку волонтерського руху в Україні,
підвищення якості надання волонтерської допомоги.
Закон визначає напрями волонтерської діяльності, уточнює терміни
«волонтерська діяльність», «волонтер», знімає обмеження для здійснення
волонтерської діяльності організаціями та установами, уточнює права та
обов’язки волонтерів й організацій та установ, які залучають до своєї
діяльності волонтерів, пояснює особливості відшкодування витрат,
пов’язаних з наданням волонтерської допомоги тощо.
Законом також вносяться зміни щодо добровільного страхування життя
й здоров’я волонтерів на період надання волонтерської допомоги
організаціями та установами, які залучають до своєї діяльності волонтерів
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2015. – 30.03).
***
А. Яценюк: Завдання МВС на наступний квартал – розпочати
широкомасштабну операцію з боротьби з корупцією на митниці і в
податковій.
«Незалежно від того, стосовно кого ведеться розслідування, хто
підпадає під підозру, вся правоохоронна система держави повинна
працювати єдино і злагоджено. І тут наше спільне завдання з Президентом
України – забезпечити таку єдину, злагоджену і ефективну роботу», –
підкреслив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на розширеному засіданні
колегії Міністерства внутрішніх справ України щодо заходів із протидії
корупції в п’ятницю, 27 березня.
Глава уряду звернувся до міністра МВС «прийняти відповідні кадрові
рішення по керівництву областей, щоб посилити керівництво обласних
управлінь внутрішніх справ». При цьому, наголосив він, слідчий апарат
необхідно сконцентрувати «на діяльності митниці і податківців»: «Це ваше
завдання на наступний квартал – розпочати широкомасштабну операцію по
боротьбі з корупцією в митних і податкових органах».
Водночас А. Яценюк підкреслив, що тільки силами Міністерства
внутрішніх справ неможливо виконати завдання з боротьби з корупцією:
«Повинні бути злагоджені дії всієї правоохоронної і судової системи».
На рівні МВС, за його словами, будуть зроблені відповідні організаційні
й фінансові рішення, «щоб посилити кадрове забезпечення, матеріальнотехнічне забезпечення, посилити процесуальну складову і дати можливість
міністерству виконувати його ключову функцію».
А. Яценюк наголосив на необхідності завершити реформування
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Міністерства внутрішніх справ: «Потрібно створити національну поліцію,
кардинально змінити структуру МВС і йти шляхом не кількості, а якості.
В тому числі щодо підвищення заробітних плат».
«Якщо ви оптимізуєте структуру, якщо ви правильно розподілите
функції, в межах чинного фонду оплати праці, у вас є можливості
підвищувати грошове і матеріально-технічне забезпечення», – звернувся він
до міністра МВС А. Авакова.
Те ж саме, за його словами, стосується діяльності Державної служби
України з надзвичайних ситуацій: «У неї є десятки, сотні функцій, яких треба
позбавитися. Менше будуть ходити перевіряти, менше буде в тому числі
фактів побутового хабарництва на рівні нижчої і середньої ланки. Тому
стоїть завдання з дерегуляції і зменшення повноважень ДСНС і підвищення її
ефективності» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 27.03).
***
Слідчим, які займаються найбільш важливими корупційними
справами, уряд України встановить високі зарплати. Про це повідомив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк в ефірі програми «Факти тижня з
Оксаною Соколовою» на телеканалі ICTV.
Глава уряду нагадав, що можливість підвищення зарплат слідчим
обговорювалася на розширеному засіданні колегії Міністерства внутрішніх
справ цього тижня: «Заробітна плата слідчого – 2300 грн. Хіба ми зможемо
далі успішно притягувати всю цю банду до відповідальності?»
Він підкреслив, що тим слідчим, які розслідують особливо важливі
справи, уряд встановить «дуже високі заробітні платні»: «Я знайшов
30 тис. грн для кожного слідчого, який буде реально воювати з корупційною
мафією в країні. Не можемо зразу дати всім – це будуть виключно ті слідчі,
які розслідуватимуть найбільш важливі справи».
Глава уряду наголосив, що боротьба з корупцією – «це послідовна
робота від дня до дня»: «Коли країна знаходиться в війні, коли люди
віддають свої копійки і фінансують Збройні сили, Національну гвардію, – ці
потвори розкрадають гроші. Ми мусимо з цим боротися» (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 29.03).
***
А. Яценюк: Керівники всіх державних компаній призначатимуться
тільки на відкритому конкурсі.
«Ми прийняли рішення, що тепер всі керівники державних компаній
призначаються тільки на відкритому конкурсі. Публічно, у прямому ефірі
вибираємо керівника державної компанії», – заявив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк в ефірі програми «Факти тижня з Оксаною Соколовою» на
телеканалі ICTV.
Глава уряду нагадав, що дав доручення скликати загальні збори
акціонерів компанії «Укрнафта» та інших компаній, «де необхідно як
розподілити дивіденди, так і отримати до казни».
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«В “Укрнафті” буде нове керівництво, яке повинно вибиратися за
рахунок міжнародного аудиту, через фахових людей, які мають серйозну
міжнародну репутацію», – наголосив він.
Так само, за його словами, будуть прийняті всі фінансові рішення щодо
всіх державних компаній.
А. Яценюк наголосив, що підхід до всіх державних компаній єдиний:
«Держава відновлює своє управління. Ми ставимо новий якісний іноземний
менеджмент. Ми поважаємо права інших акціонерів. Ми отримуємо і
розподіляємо дивіденди» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
29.03).
***
Підписано меморандум між Мінекономрозвитку, WNISEF та USAID
про програму допомоги в розмірі 30 млн дол.
Міністр економічного розвитку і торгівлі України А. Абромавичус,
президент Фонду WNISEF Я. Джонсон і голова місії USAID в Україні
Д. Бартон підписали меморандум про взаєморозуміння, що дасть змогу вже
найближчим часом розпочати програму технічної підтримки розміром
30 млн дол. Програма передбачає допомогу для розвитку українського
експорту, підтримки соціально відповідального бізнесу, який створюватиме
робочі місця для біженців, ветеранів АТО та інших малозахищених верств
населення, третій напрям використання коштів – підвищення кваліфікації
молодих українських менеджерів (у тому числі й державних) і четвертий –
розвиток державно-приватного партнерства.
А. Абромавичус розповів, що гроші фонду, серед іншого, будуть
використані на переорієнтування українського експорту на інші ринки та
наголосив на важливості підтримки соціальних підприємців. «Ми
допоможемо компаніям, що створюватимуть робочі місця для незахищених
верств громадян – біженців, ветеранів АТО, кримських татар та інших груп
людей», – підкреслив А. Абромавичус.
Він укотре наголосив на необхідності впровадження системних змін у
країні. Зокрема, важливо, щоб державою керували професіонали високого
рівня. «Зараз наша країна активно змінюється і ми маємо можливість
впровадити найкращі, найпередовіші, найбільш перевірені світові практики
управління», – підкреслив очільник Мінекономрозвитку.
Він подякував уряду США, USAID і WNISEF за макрофінансову
допомогу, направлену на підтримку України та економічну стабілізацію. «Ми
розуміємо, що це унікальний випадок, коли такий фонд передається для цілей
підвищення кваліфікації державних менеджерів та вирішення інших
структурних проблем – пошук нових ринків для експорту, розвиток
громадянського суспільства в регіонах... Ми дуже цінуємо цю можливість», –
додав А. Абромавичус.
Деталі впровадження програм фонду будуть узгоджені вже найближчим
часом (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 30.03).
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***
30 березня відбулася зустріч міністра енергетики та вугільної
промисловості України В. Демчишина з конгресменами США.
Під час зустрічі міністр поінформував про спільну роботу фахівців
Міненерговугілля, НАК «Нафтогаз України» та Світового банку щодо
розробки Плану реформування газового комплексу, перебігу реформ в
енергетичній сфері, зокрема в рамках співробітництва України з МВФ, а
також подякував за допомогу з боку США та Канади з розроблення
Національного плану реагування на надзвичайні ситуації в паливноенергетичному комплексі в осінньо-зимовий період 2014/2015 років.
В. Демчишин відзначив заходи з метою приведення функціонування
ГТС України у відповідність до вимог Третього енергетичного пакета.
Зокрема, підкреслив, що 5 березня 2015 р. Верховною Радою України проект
закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» було
прийнято за основу і підготовлено до розгляду в другому читанні. Також він
повідомив, що Україною спільно з Енергетичним співтовариством
проводиться робота з метою реформування ринку електроенергії.
Міністр поінформував, що НАК «Нафтогаз України» проводиться
робота з рядом європейських країн щодо диверсифікації поставок
природного газу в Україну і на сьогодні загальний обсяг щорічних реверсних
поставок газу з країн Європи (Польщі, Словаччини, Угорщини) становить
8 млрд куб. м.
В. Демчишин підкреслив важливість для України подальшої співпраці з
компанією Westinghouse з метою подальшої диверсифікації джерел
постачання ядерного палива на українські АЕС.
На завершення зустрічі конгресмени запросили міністра В. Демчишина
здійснити офіційний візит до Сполучених Штатів Америки найближчим
часом.
Участь у зустрічі з іноземної сторони взяли Ф. Аптон – конгресмен,
голова Комітету з питань енергетики та торгівлі, П. Велс – конгресмен, член
Комітету з питань енергетики та торгівлі, член Комітету з питань контролю
та урядових реформ.
Українську сторону представляли заступник міністра енергетики та
вугільної промисловості України І. Діденко, голова правління НАК
«Нафтогаз України» А. Коболєв і начальник управління європейської
інтеграції М. Бно-Айріян (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
30.03).
***
Китайська компанія CITIC Construction Co. Ltd готова інвестувати в
будівельний ринок України 15 млрд дол. США, які допоможуть
розв’язати проблему доступного житла в країні.
Відповідний меморандум підписали в Києві уповноважений міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, за дорученням віце-прем’єр-міністра України, міністра
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регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України Г. Зубка, та уповноважений компанії CITIC Construction Co. Ltd.
Меморандум передбачає отримання Україною позики від кредитних
установ та організацій Китаю на загальну суму 15 млрд дол. США під
мінімальні відсотки, терміном на 15 років з правом пролонгації.
В Україні буде реалізовано пілотний проект, інвестиційною вартістю до
1 млрд дол. США.
Компанія CITIC розглядатиметься як генеральний підрядник – замовник
з реалізації проектів, Мінрегіон займатиметься підготовкою та реалізацією
проектів.
Меморандум передбачає розвиток державної житлової політики,
будівництва доступного житла, формування фонду соціального житла,
розгортання
молодіжного
житлового
будівництва,
кредитування
індивідуальних сільських забудовників, реалізації інфраструктурних
проектів.
Станом на сьогодні у квартирній черзі на житло офіційно перебуває
понад 800 тис. українських родин. Для ліквідації цієї черги за допомогою
нинішніх ринкових інструментів державі потрібно понад 100 років.
За сприяння Мінрегіону було залучено кредит у розмірі 200 млн євро на
відновлення Донбасу від Європейського інвестиційного банку; 1,1 млрд дол.
від уряду Японії на проведення реконструкції Бортницької станції аерації.
1 квітня 2015 р. в Німеччині відбудеться підписання меморандуму та
рамкової угоди й додатку до неї щодо отримання Україною кредитних
коштів у розмірі 500 млн євро банку KFW (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 26.03).
***
Уряд Японії надав уряду України 4,2 млн дол. на відновлення Донбасу.
Церемонія підписання угоди між урядом України та урядом Японії про
надання уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального
обладнання для відновлення східних регіонів України, узгодженого
протоколу щодо процедурних деталей і протоколу обговорення стосовно
протидії корупції, а також угоди між урядом України та урядом Японії про
надання уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального
обладнання для медичних закладів і дослідних установ та узгодженого
протоколу до неї відбулася в понеділок у Києві.
Віце-прем’єр-міністр України, міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Г. Зубко від
імені уряду України подякував урядові Японії за допомогу в рамках
програми «Офіційна допомога для розвитку», що надається Україні протягом
15 років «як підтвердження дружнього ставлення Японії до нашої держави та
українського народу».
«Хочу подякувати уряду Японії за можливість надання грантової
допомоги регіонам, що постраждали внаслідок подій на Сході України, у
розмірі 500 млн йєн (4,2 млн дол. США) для закупівлі товарів японського
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виробництва для потреб регіонів і громадян, а також медичного гранту на
закупівлю товарів для лікарень», – підкреслив Г. Зубко.
Віце-прем’єр-міністр України наголосив, що це «безповоротна
гуманітарна допомога, яка буде направлена з розрахунку таких товарів
японського виробництва, як медичне обладнання, інструменти та прилади,
які допоможуть нашим підприємствам житлово-комунального господарства
підвищити свою матеріально-технічну базу для відновлення систем
життєзабезпечення не тільки в Донецькій і Луганській областях, а й у
Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій».
Віце-прем’єр-міністр України додав, що на сьогодні Україна та Японія
активно співпрацюють у напрямі інфраструктурних проектів, зокрема з
Японським агентством міжнародного співробітництва JICA реалізується
проект реконструкції Бортницької станції аерації в Києві.
Посол Японії С. Шігекі повідомив, що загальна сума, яка надається
Японією Україні в рамках угоди, становить 8,4 млн дол. (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 30.03).
***
Відбулося перше засідання експертної ради з розробки Концепції
інформаційної безпеки та з питань розвитку інформаційного простору
України.
Ідея створення експертної ради при Міністерстві інформаційної
політики виникла в процесі спілкування міністра Ю. Стеця з представниками
громадських організацій.
Метою створення ЕРМІП є розробка системоутворюючих документів:
Стратегії інформаційної політики України, Концепції інформаційної безпеки
України та Державної програми розвитку інформаційного простору України.
«В Україні існує брак концептуальних документів в сфері інформаційної
політики. Покликанням експертної ради є напрацювання фундаментальних
документів у сфері розвитку інформаційного простору України», – зазначив
Ю. Стець.
На першому засіданні ЕРМІП міністр наголосив, що думка
громадськості в цій експертній раді має бути не дорадчою, а превалюючою.
Член експертної ради Т. Петрів зазначив, що всі напрацювання
експертних груп, на кшталт Реанімаційного пакета реформ і медіаорганізацій, будуть залучені до використання ЕРМІП.
Під час першого засідання журналіст і медіа-експерт А. Куликов,
народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань
національної безпеки і оборони України І. Вінник зійшлися на тому, що
дискусія має бути живою, але максимально конструктивною й ефективною,
щоб рішення ЕРМІП були сприйняті суспільством і Верховною Радою
України.
Співголовою експертної ради від МІП став Ю. Стець, співголовою від
громадськості було обрано доктора політичних наук, доцента кафедри
міжнародних медіа-комунікацій та комунікативних технологій Інституту
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міжнародних відносин С. Даниленка.
Наприкінці засідання члени експертної ради запевнили, що перебіг
діяльності та проведення наступних засідань будуть максимально
публічними (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 27.03).
***
Бездомні особи матимуть право на отримання соціального житла,
наголошують у Мінсоцполітики.
Кабінет Міністрів на засіданні 25 березня своєю постановою вніс зміни
до Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування
на такому обліку та зняття з нього. Мінсоцполітики ініціювало прийняття
цього рішення з метою забезпечення права бездомних осіб на отримання
соціального житла.
За словами міністра соціальної політики П. Розенка, серед документів,
що відповідно до згаданого Порядку додаються до заяви про взяття громадян
на соціальний квартирний облік, має бути довідка про місце проживання та
склад сім’ї. Таку довідку на сьогодні видають підприємства та організації, що
обслуговують житловий фонд. Натомість бездомні особи, як відомо,
отримують притулок і реєстрацію місця проживання/перебування за
юридичною адресою закладів для цієї категорії осіб, що не є житловим
фондом.
«Таким чином, бездомні особи отримати довідку про місце проживання
(житло) та склад сім’ї досі не мали змоги. З метою усунення існуючих
неузгодженостей та забезпечення конституційного права бездомних осіб на
отримання соціального житла Міністерством й було розроблено зміни до
Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на
такому обліку та зняття з нього», – наголосив П. Розенко.
Отже, прийнятими змінами визначено, що при поданні пакета
документів для взяття на соціальний квартирний облік бездомна особа,
замість довідки про місце проживання та склад сім’ї, подає довідку про
прийняття на обслуговування до закладу для бездомних осіб і довідку про
реєстрацію місця проживання/перебування особи відповідно до затвердженої
форми.
Проект постанови буде доопрацьовано з урахуванням зауважень і
пропозицій, висловлених під час засідання уряду (Урядовий портал
(www.kmu.gov.ua). – 2015. – 27.03).
***
Міністр соціальної політики України П. Розенко наголошує, що
основним ресурсом наповнення бюджету Пенсійного фонду на сьогодні є
детінізація заробітних плат. Про це він заявив в ефірі програми «Про
головне» на Першому національному каналі.
За словами П. Розенка, для виплат пенсій у тих розмірах, які існують
сьогодні, Пенсійному фонду не вистачає близько 80 млрд грн.
П. Розенко зауважив, що завдяки спільній принциповій позиції
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Президента та урядової переговорної групи вдалося відійти від ключової
вимоги МВФ щодо збалансування бюджету Пенсійного фонду за рахунок
підвищення пенсійного віку до 65 років. «Переговори з МВФ були дуже
важкими, і в першому варіанті меморандуму МВФ вимагав підвищити
пенсійний вік до 65 років, але завдяки нашій спільній позиції вдалося від цієї
ключової вимоги відійти, – розповів міністр. – Чи доведеться знову
повертатися до питання підвищення пенсійного віку залежить від того,
наскільки швидко ми зможемо вивести зарплати з тіні, наскільки швидко
дасть економіка ресурс. 200 млрд грн щороку виплачується в тіньовому
секторі, з яких не платиться жодних внесків. На сьогодні – це основний
ресурс Пенсійного фонду» (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. –
27.03).
***
27 березня віце-прем’єр-міністр, міністр культури В. Кириленко
провів зустріч з міністром культури та демократії Швеції
Аліс Бах Кунке та послом Швеції в Україні Андреасом фон Бекератом.
Сторони обговорили сучасний стан української культури та пріоритети її
розвитку, європейський контекст і вплив культури на формування нової
України, питання розвитку демократії. Окремо йшлося про статус тимчасово
переміщених осіб та інші аспекти гуманітарної політики.
В. Кириленко наголосив, що нині відбувається пошук нових підходів до
управління культурною сферою, які наближатимуть її до європейських
стандартів, зокрема Україна вже на шляху до приєднання до програми
«Креативна Європа».
В. Кириленко подякував Швеції за відчутну підтримку реформ, яку вона
надає разом з іншими європейськими країнами. Зі свого боку Аліс Бах Кунке
висловила підтримку європейському курсу України та відзначила велику
роль потужного громадянського суспільства в просуванні європейських
цінностей і реформ (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 28.03).
***
Кабинет Министров назначил временно исполняющей обязанности
правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной
политики В. Сигриянскую. Об этом говорится в распоряжении Кабмина
№ 252-р от 18 марта, обнародованном в понедельник.
В распоряжении указано, что Кабмин предоставил В. Сигриянской
полномочия согласовывать назначение и увольнение руководителей
подразделений по вопросам предотвращения и обнаружения коррупции
аппарата министерств и других органов исполнительной власти, аппарата
Совета министров Крыма, областных и городских администраций, а также
согласовывать структуру, штатную численности и утверждать планы работы
этих подразделений (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 30.03).
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***
А. Аваков прокоментував ситуацію з обвинуваченням у корупції
керівництва ДСНС.
Міністр внутрішніх справ України А. Аваков заявив, що ні в
С. Бочковського, ні у В. Стоєцького немає шансів бути звільненими за зняття
звинувачення з боку ГПУ і ГСУ МВС, а також що докази корупційних дій
переконливі.
«Провели робочу нараду з Генеральним прокурором. На сьогоднішньому
(27 березня. – Прим. ред.) засіданні в Печерському суді прокуратура
відкликала клопотання про арешт для того, щоб розширити його,
поповнивши додатковими статтями звинувачення і епізодами за
звинуваченням у корупційних діях, вимаганнях тощо. Потім невідкладно
внести в суд розширене клопотання про арешт завтра вранці (28 березня. –
Прим. ред.)», – повідомив А. Аваков.
Міністр також зазначив, що затримані чиновники, підозрювані в
корупції, залишаються під вартою в рамках попередньої санкції слідчого в
порядку ст. 208 КПК (Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 27.03).

ПОЛІТИКА
Спикер ОБСЕ в Украине М. Боцюркив заявил, что поселок Широкино
под Мариуполем полностью под контролем бандформирования ДНР.
«Мы пишем в своем отчете, что поселок Широкино полностью под
контролем ДНР. Если это было не так, то они бы не сопровождали нас в
поселок. В самом населенном пункте есть только военные ДНР. Украинские
военные также поблизости Широкино, но их нет в самом населенном пункте.
Также следует отметить, что линия разграничения проходит именно на
границе с поселком», – сообщил М. Боцюркив.
По его словам, представители ДНР несколько раз не пустили
представителей международной миссии в Широкино без объяснения
причины. «Я могу сказать, что в пятницу и субботу (26, 28 марта. – Прим.
ред.) мы имели проблемы в Широкино, когда ДНР не допускали нас. Они
говорили нам, что не допустят нас. Мы были очень разочарованы. Они не
объясняли нам причины», – сообщил М. Боцюркив.
Как сообщалось ранее, террористы Донецкой народной республики не
пропускали представителей миссии ОБСЕ в поселок Широкино 26 и
27 марта. Министерство обороны самопровозглашенной Донецкой народной
республики объяснило факт недопуска миссии ОБСЕ в населенный пункт
Широкино соображениями безопасности (Главком (http://glavcom.ua). –
2015. – 30.03).
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***
ООН может сократить поставки гуманитарной помощи на Донбасс
из-за нехватки средств. Об этом говорится в новом докладе Управления
ООН
по
координации
гуманитарных
вопросов
(УКГВ)
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3497721-v-oon-ne-khvataet-sredstv-napostavku-humanytarnoi-pomoschy-na-donbass).
Ранее ООН представила программу гуманитарной помощи Украине на
2015 г., рассчитанную на 3,2 млн человек, на выполнение которой
необходимо 316 млн дол. По данным последнего доклада, было получено
только 16 % от этой суммы.
«Ожидается, что недостаток средств на реализацию гуманитарного
плана окажет значительное влияние на проведение операций по ряду
ключевых направлений», – говорится в докладе. Речь, в частности, идет о
подразделении по оказанию продовольственной помощи в районах,
неподконтрольных правительству. Также отмечается нехватка средств для
работы в области здравоохранения и оказания медицинских услуг.
Доклад освещает период с 21 по 27 марта. В этот период количество
официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц на Украине
составило 1,17 млн человек.
«Полных данных по погибшим в ходе недавней эскалации
столкновений, с середины января по середину февраля, до сих пор нет. Всего
с начала конфликта в середине апреля 2014 г. по 27 марта 2015 г., по
меньшей мере, 6 тыс. 083 человека были убиты и 15 тыс. 397 – ранены», –
сообщается в докладе (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015.
– 31.03).
***
Парламентська асамблея Ради Європи на своїй квітневій сесії
20–24 квітня планує повернутися до ситуації в Україні, передає УНН з
посиланням на «ЄС-плюс».
Згідно з повідомленням, депутати, зокрема, планують провести дебати з
поточних справ на тему: «Політична ситуація і ситуація у сфері безпеки в
Україні та її наслідки».
Крім того, депутати повернуться до питання обмежень для російської
делегації в ПАРЄ.
Перед членами ПАРЄ виступлять король бельгійців Філіп: Бельгія нині
головує в Комітеті міністрів Ради Європи, а також прем’єр-міністр Молдови
К. Габуріці.
Депутати обговорять проблему масового стеження за громадянами,
гуманітарні наслідки дії терористичної організації «Ісламська держава», а
комісар Ради Європи з прав людини Н. Мужніекс представить доповідь про
свою діяльність у 2014 р. (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 30.03).
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***
Украина для начала может рассчитывать на либерализацию
визового режима с Евросоюзом, отмечает МИД Латвии. Украина может
рассчитывать на либерализацию визового режима, однако это не является
синонимом «безвизового режима». Об этом заявил министр иностранных дел
Латвии Э. Ринкевичс.
Он приветствовал начало выполнения Украиной необходимых
критериев для либерализации визового режима, в частности выдачу
биометрических паспортов. По его словам, во время саммита в Риге оценят
процесс выполнения Украиной необходимых условий для либерализации
визового режима, а также четко определят, к какому сроку стране следует
сделать невыполненную работу в этом направлении. Э. Ринкевичс выразил
надежду, что после повторной оценки сделанной Украиной работы и
проведения соответствующих политических дискуссий вопрос о
либерализации визового режима для граждан Украины будет принято.
Напомним, глава представительства ЕС в Украине Я. Томбинский ранее
заявил, что Украина не получит безвизовый режим с ЕС на майском саммите
в Риге (Главком (http://glavcom.ua). – 2015. – 30.03).
***
РФ официально отказалась признать дипломатический иммунитет
нардепа, делегата Украины в ПАСЕ Н. Савченко. Об этом в эфире
телеканала
«112
Украина»
заявил
ее
адвокат
Н.
Полозов
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3497607-rf-otkazalas-pryznatdyplomatycheskyi-ymmunytet-savchenko-advokat).
«Нам поступило постановление следствия об отказе удовлетворения
нашего ходатайства, которое ранее было подано в Следственный комитет.
Мы подавали ходатайство о том, чтобы Следственный комитет потребовал
документ из МИД РФ о наличии у Н. Савченко иммунитета и его объеме,
поскольку в последствии ч. 2 ст. 3 УПК РФ только МИД вправе определять
границы иммунитета. Нам следствие, не смотря на то, что фактически, дефакто, истребовало эти сведенья в МИД отказало в ходатайстве и разъяснило
следующее… По мнению МИД, Н. Савченко могла бы обладать
иммунитетом только в том случае, если бы она сделала преступления уже в
статусе делегата ПАСЕ, а так как она сделала это раньше, то она и не
обладает иммунитетом», – рассказал Н. Полозов.
Отметим, ранее сообщалось, что Комитет Парламентской ассамблеи
Совета Европы по миграции, беженцам и перемещенным лицам призывает
РФ освободить украинскую летчицу и депутата Н. Савченко
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. – 30.03).
***
Председатель Донецкой военно-гражданской администрации
А. Кихтенко подписал распоряжение о создании в области Совета
обороны.
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«Совет обороны Донецкой области будет координировать работы по
возведению на территории региона фортификационных сооружений», –
говорится в сообщении ДонОГА. В состав совета вошли руководители
городов и районов области, представители силовых структур и
подразделений
облгосадминистрации,
а
также
военные
(http://korrespondent.net/ukraine/3497493-v-donetskoi-oblasty-sozdaly-sovetoborony).
Также сообщается, что глава ДНР А. Захарченко приказал своим
подчиненным, не являющимся сотрудниками силовых структур ДНР, сдать
оружие до 4 апреля (http://korrespondent.net/ukraine/3497322-zakharchenkovydvynul-ultymatum-nelehalnym-boevykam). Лица, которые не выполнят в
установленный срок требования о сдаче оружия, будут признаны
«участниками бандформирований, в отношении них будет производиться
разоружение (ликвидация) посредством проведения специальных операций и
привлечение их к уголовной ответственности в соответствии с действующим
законодательством
ДНР»,
–
подчеркивается
в
сообщении
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net ) – 2015. – 30.03).
***
Руководство партии «Народный фронт» решило заняться не только
псевдоборьбой с коррупцией, но и давлением на оппозицию. Об этом сказал
народный депутат от Оппозиционного блока С. Левочкин, комментируя
решение депутатов политической партии «Народный фронт» обратиться к
Генеральному прокурору с заявлением о совершении им преступления.
«Два руководителя “Народного фронта”, который сегодня при власти,
решили расширить свое амплуа с коррупции и бездарного управления
страной до политической мести. Я рассматриваю перформанс их
подчиненных, запланированный на улице Резницкой, как очередной шаг по
давлению на оппозицию, – сказал политик. – Я связываю эту пиар-акцию под
эгидой “Народного фронта” со своей последовательной политической
позицией относительно мирного процесса, против преступной люстрации и
коррупции в нынешнем правительстве».
Он выразил уверенность, что все нынешние правительственные
коррупционеры и преступники будут привлечены к ответственности.
Ранее стало известно, что депутаты из политической партии «Народный
фронт» сегодня обратятся к Генеральному прокурору Украины В. Шокину с
заявлением о преступлении С. Левочкина (Главком (http://glavcom.ua). –
2015. – 30.03).
***
МВД
проверяет
сведения
о
возможной
причастности
И. Коломойского к покушению на убийство адвоката С. Карпенко. Об
этом говорится в ответе министерства на запрос депутата от Блока
П. Порошенко М. Найема (http://korrespondent.net/ukraine/3497436-mvdproveriaet-prychastnost-kolomoiskoho-k-pokushenyui-na-ubyistvo).
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«В настоящее время по изложенным в обращении Пинчука
В. М. сведениями сотрудники органов внутренних дел в пределах
компетенции осуществляют проверку, по результатам которой будет принято
решение согласно с законодательством», – сказано в документе.
В МВД также сообщили, что копии этих материалов направили
Генпрокуратуре. Также в ведомстве добавили, что проводят расследование
гибели бывшего следователя Генпрокуратуры по особо важным делам
И. Шолодько, который расследовал это дело против И. Коломойского в
2005 г., а в прошлом году погиб в зоне АТО (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 30.03).
***
Генпрокуратура возбудила уголовное производство против бывшего
командира батальона «Айдар», депутата Верховной Рады С. Мельничука.
Его подозревают в организации похищения экс-главы «Укрспирта»
М. Лабутина. Об этом свидетельствует ответ ГПУ на запрос депутата
М. Найема, размещенный на его странице в Facebook. Решается вопрос о
привлечении С. Мельничука к уголовной ответственности и снятии с него
депутатской неприкосновенности (http://korrespondent.net/ukraine/3497448hpu-zavela-delo-na-eks-kombata-aidara-melnychuka).
Напомним, М. Лабутин был объявлен в розыск украинскими
правоохранительными органами. При помощи бойцов батальона «Айдар»
19 декабря он сбежал из больницы, в которой находился на стационарном
лечении.
М. Лабутина подозревают в растрате 172,5 млн грн и уклонении от
уплаты налогов на сумму 28,2 млн грн. 21 декабря бывшего гендиректора
«Укрспирта»
объявил
в
розыск
Интерпол
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2015. – 30.03).
***
Киевский окружной административный суд снял с рассмотрения иск
Министерства юстиции о запрете деятельности Компартии Украины.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции
Украины
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3497298-kyevskyi-sudotkazalsia-obsuzhdat-zapret-kompartyy).
«Дело по иску Министерства юстиции Украины к политической партии
“Коммунистическая партия Украины” (о запрете деятельности политической
партии), рассмотрение которого планировалось 30 марта 2015 г., в
понедельник, в 10:30 в Киевском окружном административном суде (Киев, бр Леси Украинки, 26), снято с рассмотрения», – говорится в сообщении. При
этом в Минюсте не уточнили, по каким причинам суд по делу КПУ был
отменен.
Как сообщалось, 8 июля 2014 г. Минюст и Укргосреестр обратились в
Окружной административный суд Киева с иском о запрете КПУ на
территории Украины. 5 ноября Окружной административный суд Киева
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отложил рассмотрение иска Министерства юстиции о запрете деятельности
Коммунистической партии (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 30.03).
***
В Днепропетровске состоялся митинг «Днепр за Украину».
28 марта в Днепропетровске прошел митинг-концерт, в котором команда
экс-губернатора И. Коломойского отчиталась о проделанной за год работе по
руководству Днепропетровской областью. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ»
со ссылкой на радио «Свобода».
На митинге под названием «Днепр за Украину» был обнародован
годовой отчет работы команды экс-главы ОГА, состоялся концерт
украинских музыкантов. Митинг прошел под лозунгом «За единство страны»
(Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/video_news/330438/v_dnepropetrovske_sostoyalsya_miting
_dnepr_za_ukrainu_polnoe_videoua). – 2015. – 28.03).
***
У понеділок, 30 березня, під Адміністрацією Президента відбулася
акція представників різних громадських організацій столиці, які
закликали главу держави активізувати боротьбу з корупцією. Зокрема,
мітингувальники вимагали реального покарання для екс-керівника ПЗЗ
О. Кривопішина, передає УНН.
Ключова вимога протестувальників до влади – перестати займатися
імітацією та перейти до реальних дій. Адже знакові затримання чиновниківкорупціонерів, як правило, закінчуються нічим. «Дуже зручно пропіаритися
на камери, затримати когось або зробити гучні заяви. Але потім ці люди
якимось дивним чином опиняються на волі. Досі незрозуміло, як випустили з
країни Януковича і компанію. Але ще менш логічно виглядає новий варіант
боротьби з корупціонерами: затримати і відпустити, як це відбулося з
керівниками служби з надзвичайних ситуацій», – заявив один з організаторів
акції А. Павленко.
Ляпасом суспільству мітингувальники також назвали ситуацію, яка
складається навколо колишнього начальника Південно-Західної залізниці
О. Кривопішина. «25 березня своїм рішенням Кабінет Міністрів звільнив
О. Кривопішина з посади начальника, – обурювалися пікетники. – Але
сьогодні він, використовуючи важелі в різних органах влади, а також високих
покровителів, хоче поновитися на посаді. І це людина, яку звинувачують у
махінаціях з державною власністю на сотні мільйонів гривень».
Нагадаємо, що журналісти програми «Наші гроші» з’ясували, що
О. Кривопішин за гроші «Укрзалізниці» під Києвом звів приватний
розважальний комплекс «Олімпік вілледж» (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2015. – 30.03).
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ЕКОНОМІКА
В НБУ констатируют рост банковских активов. При этом
обязательства банков в феврале возросли на 36,5 %, а капитал – сократился
на 43,8 %.
Активы банков Украины за февраль 2015 г. возросли на 363 млрд грн,
или на 28 %, по сравнению с январем – до 1,669 трлн грн. Об этом сообщает
Национальный банк Украины.
Общие активы украинских банков, не откорректированные на сумму
резервов, по итогам февраля возросли на 491 млрд грн, или на 32,3 %. По
состоянию на 1 марта они составили 2,008 трлн грн.
Обязательства банков в феврале возросли на 425 млрд грн, или на
36,5 %, – до 1,589 трлн грн.
Капитал банков сократился на 62 млрд грн, или на 43,8 %, – до
80,054 млрд грн.
По состоянию на 1 марта 2015 г., в Украине лицензии на осуществление
банковской деятельности имел 151 банк, в том числе один банк – лицензию
санационного банка.
Как сообщал «Минфин» ранее, активы банков Украины за январь 2015 г.
снизились на 11 млрд грн, или на 0,84 %, по сравнению с началом года – до
1,306 трлн грн. При этом активы банков Украины за 2014 г. возросли на
38,757 млрд грн, или на 3,03 %, – до 1,317 трлн грн.
Напомним, за январь – февраль 2015 г. банки получили убытки в объеме
74,5 млрд грн вследствие обесценивания гривни и необходимости
формировать резервы по кредитам заемщиков, платежеспособность которых
ухудшилась (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 28.03).
***
Пенсійний фонд виконує і виконуватиме всі свої зобов’язання з
виплати пенсій, незважаючи на проблеми, які існують сьогодні в
пенсійній системі. Про це в ефірі телеканала «Інтер» заявив голова
правління Пенсійного фонду О. Зарудний.
«Проблеми розбалансованості пенсійної системи дійсно є, і вони
виникли не сьогодні. Зараз бюджет Пенсійного фонду збалансований таким
чином, у тому числі за рахунок коштів держбюджету, щоб ми могли
забезпечити виплату пенсій. Сьогодні 80 млрд грн бюджету Пенсійного
фонду фінансуються за рахунок дотацій із держбюджету. Із них 19 млрд – це
покриття дефіциту і 60 млрд – це фінансування пенсій по різним пенсійним
програмам. Ці цифри не змінювалися з початку року, коли був затверджений
бюджет Пенсійного фонду», – пояснив він.
Він підкреслив, що проблема дефіциту бюджету ПФ виникла «не
сьогодні, і не в минулому році, і навіть не в позаминулому». «Так було всі
попередні роки. Але цей уряд уперше відкрито говорить про ті проблеми, які
є в пенсійній системі, в тому числі і про реальний дефіцит бюджету
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Пенсійного фонду. І саме цей уряд уперше почав робити реальні кроки, щоб
виправити цю ситуацію», – наголосив О. Зарудний.
За його словами, для наповнення бюджету Пенсійного фонду вже
прийнято закон, який обмежує надвисокі спецпенсії депутатів, суддів,
прокурорів. «На сьогодні розроблений комплексний законопроект, який має
вирішити проблему розбалансованості бюджету і забезпечити фінансову
стабільність пенсійної системи», – підкреслив він, додавши, що відповідний
законопроект буде внесений на розгляд Верховної Ради вже найближчим
часом.
Голова правління запевнив, що Пенсійний фонд як виконував, так і
виконуватиме свої зобов’язання перед пенсіонерами. «На минулому тижні ми
завершили фінансування пенсій березня, а з 4 квітня, відповідно до графіка,
розпочнеться фінансування пенсій квітня», – наголосив О. Зарудний
(Урядовий портал (www.kmu.gov.ua). – 2015. – 30.03).
***
Україна має кілька структурних маяків, на які потрібно
орієнтуватися перед другим траншем МВФ. Про це розповіла міністр
фінансів Н. Яресько в інтерв’ю «Українській правді».
За словами міністра, для того щоб Україна отримала другий транш,
потрібно прийняти закон про захист інвесторів, про ринок природного газу та
про реструктуризацію державного боргу. «Для кредиторів – це найболючіше
питання, для народу України – ні», – каже Н. Яресько.
Міністр зазначила, що консультації тільки почалися. «Я була нещодавно
в Каліфорнії, у Нью-Йорку, Лондоні, де зустрічалася з найбільшими
кредиторами в США та Великобританії. Ми пробували їм пояснювати, які в
нас є цілі», – говорить міністр.
Вона пояснює, що в уряду є три такі цілі. «Перше – це заощадження або
зменшення наших грошових потоків для обслуговування боргів. Друге –
досягнути до 2020 р. співвідношення боргів до ВВП не більше ніж 71 %. Це
має прямий вплив на здатність сплачувати наш борг. І третя мета – після
програми, а з 2019 р. наше обслуговування боргів має становити менше 10 %
ВВП», – розповіла вона. За її словами, ці три цілі потребують
реструктуризації, що передбачає й подовження терміну, і зниження купона, і
зменшення номіналу.
«Переговори ще не почалися. Ми на цих консультаціях розповідаємо про
ситуацію в країні, що ми не можемо запізнюватися, ми маємо до кінця травня
мати договір, домовленість. Але це і в їхніх інтересах, оскільки за ці декілька
років ми маємо стати кращими боржниками. Ніхто не хоче, щоб Україна
мала більші фінансові проблеми, ніж вона має зараз. Ми почули порозуміння
від кредиторів. Ризики до програми МВФ існують через війну. Будь-яке
загострювання ситуації на Сході має вплив. Це все треба брати до уваги», –
зазначила міністр.
Крім того, Н. Яресько каже, що хоче щоб кредитори самі створили
кредитний комітет. «Ми хочемо, щоб вони самі створили кредитний комітет,
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щоб вони перекрили всі інтереси і щоб ми могли вести переговори з однією
групою, у нас немає часу, щоб спілкуватися з окремими кредиторами. У нас
немає такої можливості», – підсумувала вона (Українська правда
(www.pravda.com.ua). – 2015. – 30.03).
***
«Белавиа» получила разрешение на регулярные рейсы, сообщили в
Госавиаслужбе.
Государственная
авиационная
служба
Украины
опровергает
информацию об остановке рейсов авиакомпании «Белавиа» (Беларусь) между
Киевом и Минском.
Как отмечают в Госавиаслужбе, «Белавиа» получила разрешение на
выполнение семи утренних регулярных рейсов в неделю по маршруту Минск
– Киев – Минск, а на 29 марта имеет разрешение на выполнение вечернего
рейса. Разрешение на выполнение семи регулярных вечерних рейсов будет
выдано после восстановления паритета между белорусской и украинской
сторонами.
В
ведомстве
также
напомнили,
что,
в
соответствии
с
межгосударственными договоренностями между Киевом и Минском,
перевозчики обеих стран могут выполнять по 14 рейсов в неделю. При этом
компания «Белавиа» в течение нескольких лет единолично выполняла
14 рейсов по этому маршруту. «Украинские перевозчики не пользовались
правом паритета, но 3 апреля 2015 г. Международные авиалинии Украины
(МАУ) запланировали выполнение 14 рейсов Киев – Минск – Киев. Но,
несмотря на запрос МАУ, белорусская сторона предоставила возможность
выполнять только семь рейсов, а для других семи было предложено
неприемлемое расписание», – подчеркнули в Госавиаслужбе.
Госавиаслужба уже предоставила разрешения на семь частот и готова
предоставить все остальные необходимые разрешения белорусской стороне,
но настаивает на восстановлении паритета по отношению к украинскому
перевозчику (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 28.03).
***
Обсяг реалізації промислової продукції в лютому зріс на 17 %.
Обсяг реалізації промислової продукції в Україні в лютому 2015 р.
становив 111,576 млрд грн, що на 16,536 млрд грн, або на 17,4 %, більше
обсягу за січень 2015 р. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на дані
Державної служби статистики.
За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини
зони проведення антитерористичної операції.
Згідно з наведеними даними, обсяг реалізації промпродукції з початку
року, за січень – лютий, становив 206,616 млрд проти 168,222 млрд грн за
січень – лютий 2014 р.
Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Дніпропетровську
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область – 22,5 %, або 46,468 млрд грн, Донецьку – 11,1 %, або
22,988 млрд грн, Запорізьку – 9,4 %, або 19,332 млрд грн, і м. Київ – 8,6 %,
або
17,734 млрд грн.
Як повідомлялося, обсяг реалізації промпродукції в Україні в січні
2015 р. становив 95,040 млрд грн.
У 2014 р. обсяг реалізації промислової продукції становив
1,186 трлн грн, що на 74,745 млрд грн, або на 6,73 %, більше за показник
2013 р. (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 30.03).
***
Україна з 30 березня припинила відбір газу з підземних газових сховищ.
Про це повідомляє прес-служба «Укртрансгазу».
Як зазначається, на сьогодні з українських сховищ протягом
опалювального періоду 2014–2015 рр. було відібрано 9,093 млрд куб. м
природного газу, що на 11 % менше ніж у попередньому сезоні.
«За оперативною інформацією, станом на 6:00 30 березня, відбір газу з
вітчизняних газосховищ не здійснюється, запаси блакитного палива
становлять 7,712 млрд куб. м, що на 7,4 % більше, ніж на аналогічну дату
минулого року, – ідеться в повідомленні. – Таким чином, протягом поточного
місяця з газових сховищ України було відібрано 0,460 млрд куб. м, що майже
у три рази менше, ніж за аналогічний період минулого року» (Економічна
правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 30.03).
***
Прокуратура не вважає, що «ПриватБанк» виводив рефінанс
незаконно.
Прокуратура Києва не стала порушувати справу проти «ПриватБанку»,
бо не бачить у схемі виведення рефінансу за кордон складу злочину. Про це
йдеться у відповіді прокуратури на запит депутата Є. Соболєва, повідомляє
Центр протидії корупції. «Вивченням вашого звернення не встановлено
достатніх даних, що свідчать про наявність ознак кримінального
правопорушення», – ідеться у відповіді.
Як відомо, «Наші гроші» в лютому писали, що після отримання
рефінансування від Нацбанку банк І. Коломойського вивів за кордон 1,8 млрд
дол. Схема виведення, за версією ЗМІ, полягала в наданні кредитів ряду
компаній, які мали зв’язок з групою «Приват» (Економічна правда
(www.epravda.com.ua). – 2015. – 30.03).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Національний банк України оцінює падіння валового внутрішнього
продукту в 7,5 %. Про це заявив в. о. заступника голови Нацбанку
Д. Сологуб під час наради з керівниками 40 найбільших банків, повідомляє
прес-служба регулятора.
Зокрема, він підкреслив, що регулятор застосовує нові процедури
розрахунку й публікації прогнозів ВВП та інфляції, які переглядаються один
раз на квартал. «За нашим поточним прогнозом, темп падіння ВВП
оцінюється на рівні 7,5 %. Проте вже наступного року є всі шанси вийти на
позитивні темпи зростання – 2–3 %, – сказав він. – Наразі рівень інфляції ми
фіксуємо на рівні 34,5 %, але до кінця року очікуємо зворотну тенденцію,
зокрема зниження до 30 %. Наступного ж року ми сподіваємося на серйозне
зниження інфляції – до рівня 13–14 %».
Також він повідомив, що ситуація з торговим балансом нормалізувалася.
Відбулося істотне зниження імпорту (–34 %) на тлі корекції експорту товарів
(–32 %) (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 30.03).
***
Столичные супермаркеты необоснованно завышают цены на товары
на 30 % и выше.
Рынок продуктового ритейла в Киеве работает в режиме существенного
ограничения конкуренции из-за согласованных действий его основных
участников, что приводит к необоснованному завышению цен на
продовольственные товары в продуктовых сетях на 20–30 % и более. Об этом
сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ)
(http://korrespondent.net/business/financial/3497418-kyevskye-supermarketyulychyly-v-zavyshenyy-tsen-na-produkty).
К таким выводам комитет пришел после рассмотрения дела о нарушении
крупнейшими
продовольственными
торговыми
сетями
Киева
законодательства о защите экономической конкуренции. «Комитетом
установлено, что, несмотря на проконкурентную структуру рынка розничной
торговли, которая должна обеспечивать снижение цен (или недопущение их
необоснованного роста) и повышение качества товаров, фактически рынок
действует в режиме существенного ограничения конкуренции в результате
антиконкурентных согласованных действий его основных участников.
В результате происходит необоснованное повышение на 20–30 % и более цен
на продовольственные товары, которые платят конечные потребители», –
говорится в сообщении АМКУ.
Как отмечают в комитете, в условиях ухудшения социальноэкономической ситуации в стране, в том числе усиления инфляционных
процессов, такие действия торговых сетей приводят к росту социального
напряжения в обществе.
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Среди возможных путей урегулирования проблемы АМКУ называет
создание соответствующих эффективных механизмов саморегулирования
рынка с учетом положительного опыта Европейского Союза, а именно
внедрение Правил профессиональной этики среди игроков рынка
продуктового ритейла. При этом в комитете настаивают, что этот документ
после его разработки и утверждения должен быть обязательным для
выполнения.
В АМКУ также считают целесообразным обеспечить привлечение
широкого круга участников отрасли к разработке указанных правил и
предлагает профильным ведомствам, бизнес-ассоциациям и общественности
принять в этом участие (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2015. – 30.03).
***
«Нафтогаз України» визнав, що в нього є фінансові зобов’язання
перед «Укрнафтою» за 10,1 млрд куб. м газу, які НАК оцінює в
3,75 млрд грн. Про це написано у фінзвіті «Нафтогазу» за 2012–2013 рр.,
який НАК оприлюднив на своєму сайті.
Як ідеться у звіті, заборгованість виникла через те, що «Нафтогаз»
протягом 2006–2011 рр. продавав населенню газ, видобутий «Укрнафтою»,
хоча договору про купівлю цього газу з «Укрнафтою» підписано не було.
Однак, запевняють у НАК, згідно із законом, «Укрнафта» зобов’язана
продавати весь свій газ «Нафтогазу», а «споживання природного газу являє
собою безперервний процес, а у населення є чинні угоди на постачання
природного газу». Тому НАК не бачив підстав для переривання поставок
населенню видобутого «Укрнафтою» газу.
Сама ж «Укрнафта» вважає встановлену ціну на добутий нею газ
заниженою й подала позов до суду з вимогою підвищити ціну. «Укрнафта
також подала ряд позовів проти “Укртрансгазу” і компанії (“Нафтогазу”. –
Прим. ред.) за право власності на природний газ», – ідеться у звіті.
«Нафтогаз» же «оцінює своє зобов’язання перед “Укрнафтою” за
спожитий населенням газ за період 2006–2011 рр. за цінами, встановленими
НКРЕКП на відповідні періоди в сумі 3 753 млн грн за 10,1 млрд куб. м
природного газу».
«Керівництво (НАК. – Прим. ред.) не може достовірно оцінити суму
потенційних збитків за цими зобов’язаннями, якщо такі можуть виникнути»,
– резюмували в «Нафтогазі» (Економічна правда (www.epravda.com.ua). –
2015. – 30.03).
***
Рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією
Міжнародної організації праці (МОП), за підсумками 2014 р. становив
9,7 %. Про це пише УНІАН з посиланням на дані Державної служба
статистики.
За даними МОП, на початок 2014 р. рівень безробіття становив
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9 % загальної кількості економічно активного населення країни. Як
зазначається, оцінка за підсумками року не враховує інформації щодо АР
Крим.
В абсолютних цифрах кількість безробітних загалом по країні на кінець
2014 р. становила 1,8 млн осіб.
У регіональному розрізі найвищий відсоток безробіття, за методологією
МОП, зафіксовано в Житомирській області – 12,3 % за підсумками 2014 р.
Високі показники також продемонстрували Чернігівська (12,1 %),
Тернопільська (12 %), Луганська (11,8 %), Полтавська (11,8 %), Рівненська
(11,7 %) і Донецька області (11,3 %). Найменший відсоток безробіття
зафіксовано в Одеській області – 7 % і в Києві – 7,2 %.
Як повідомлялося, рівень безробіття в Україні, визначений за
методологією Міжнародної організації праці, за підсумками ІІІ кварталу
2014 р. становив 9,3 %, водночас за підсумками дев’яти місяців 2013 р. цей
показник становив 7,7 %.
За даними української статистики, рівень безробіття в Україні за
підсумками 2014 р. становив 1,9 % загальної кількості працездатного
населення (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015. – 30.03).
***
«Київхліб» завершив рік із чистим збитком понад 20,5 млн.
ПАТ «Київхліб», найбільший столичний виробник хліба і хлібобулочних
виробів, у 2014 р. отримало 20,548 млн грн чистого збитку проти
24,922 млн грн чистого прибутку в 2013 р.
Згідно з оголошенням компанії про проведення річних зборів акціонерів
30 квітня її активи в минулому році становили 411,963 млн проти
398,549 млн грн за попередній рік, передає «Інтерфакс-Україна».
Сумарна дебіторська заборгованість ПАТ за підсумками року зросла на
14 % – до 140,555 млн грн.
Нерозподілений прибуток «Київхліба» до кінця року становив
87,323 млн грн.
ПАТ «Київхліб» створене в 1996 р. шляхом перетворення державного
підприємства «Київхлібпром». Найбільший виробник хліба та хлібобулочних
виробів у Києві. До складу компанії входить шість хлібокомбінатів у столиці,
а також шість виробничих майданчиків у Київській області.
На виробничих потужностях випускається 750 т хлібобулочних і
13 т кондитерських виробів на добу. Асортимент продукції нараховує
близько 450 найменувань (Економічна правда (www.epravda.com.ua). – 2015.
– 30.03).
***
Российская компания «Газпром» готова продлить скидку для
Украины в размере 100 дол. с каждой тысячи кубометров газа только на
три месяца.
Это сделано с учетом весенне-летнего сезона и с учетом сложившихся
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растущих цен на рынке газа, заявил глава российского концерна А. Миллер.
«Сегодня “Газпром” обратился в правительство Российской Федерации с
просьбой предоставления скидки для Украины сроком на три месяца», –
заявил А. Миллер, отметив, что окончательное решение примет
правительство РФ.
Напомним, 30 марта, НАК «Нефтегаз Украины» просил ОАО «Газпром»
рассмотреть возможность продления действия «зимнего пакета» для
Украины (Главком (http://glavcom.ua). – 2015. – 30.03).
***
Индекс доверия к экономике еврозоны возрос до максимума с 2011 г.
Показатель превысил ожидания аналитиков.
Сводный индекс доверия к экономике еврозоны в марте подскочил до
103,9 пункта, максимума с июня 2011 г., а ЕС – до 106,1 пункта. Об этом
пишет «Прайм» со ссылкой на европейское статистическое агентство
«Евростат».
Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших роста
показателя в еврозоне в отчетном месяце до 103,1 пункта с первоначального
февральского показателя в 102,1 пункта, который был пересмотрен в сторону
увеличения до 102,3 пункта.
По итогам июня 2011 г. показатель доверия к экономике в еврозоне
достигал отметки в 105,1 пункта.
Как сообщал «Минфин» ранее, в феврале 2015 г. объем банковского
кредитования в еврозоне возрос по итогам четвертого месяца подряд.
Показатель демонстрирует самый длительный период роста с октября 2011 г.
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2015. – 30.03).
***
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный
рейтинг Греции сразу на два уровня с «В» до «ССС». Сообщение об этом
опубликовано на сайте агентства, пишет DW.
Как причины названы «отсутствие доступа к рынкам, неопределенные
перспективы финансирования из официальных институций, а также
проблемы с ликвидностью в банковском секторе». По мнению экспертов, все
это оказывает «экстремальное давление» на финансовую систему Греции.
Несмотря на то что агентство рассчитывает на способность греческого
правительства «пережить нынешний кризис», рейтинг пришлось понизить
из-за увеличения рисков невыплаты долговых обязательств, говорится в
сообщении Fitch.
Как сообщал «Минфин» ранее, Международное рейтинговое агентство
Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной
валюте с отметки «ССС» до «СС».
При этом в Fitch рассказали, при каких условиях замедлится падение
украинской экономики. По мнению экспертов агентства, темпы спада
украинской экономики в 2016 г. могут замедлиться в случае сохранения мира
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на Донбассе и выполнения Киевом требований МВФ (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2015. – 28.03).
***
Экономика Бразилии неожиданно для инвесторов и экономистов
возросла в 2014 г., так как подъем потребительских расходов возместил
снижение капиталовложений и промышленного производства. Об этом
пишут Вести.ru со ссылкой на агентство Bloomberg.
ВВП Бразилии возрос в октябре – декабре прошлого года на 0,3 % по
сравнению с ІІІ кварталом, темпы роста за который были скорректированы с
0,1 до 0,2 %. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали
снижение на 0,1 % в IV квартале.
В годовом сравнении экономика потеряла 0,2 %, а не 0,7 %, как
предполагал рынок. Рост бразильской экономики в 2014 г. в целом
замедлился до 0,1 с 2,7 % в 2013 г., но оказался лучше прогнозов нулевого
изменения. Потребительские расходы возросли на 1,1 % в IV квартале.
Промпроизводство уменьшилось на 0,1 %, капиталовложения – на 0,4 %.
Участники рынка опасаются снижения ВВП Бразилии в этом году,
несмотря на положительные данные за IV квартал 2014 г. Консенсус-прогноз
аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, предусматривает
уменьшение на 0,1 % в текущем году (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua).
– 2015. – 29.03).
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