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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Нарада Президента України П. Порошенка
з командирами бригад, бойовими офіцерами
щодо підвищення ефективності Збройних сил України
Президент П. Порошенко провів нараду з командирами бригад,
бойовими офіцерами й за участі міністра оборони С. Полторака та
начальника Генерального штабу В. Муженка щодо підвищення ефективності
Збройних сил України.
На початку зустрічі глава держави повідомив, що нині запроваджена
глибинна реформа сектора оборони й безпеки. «Зараз змінюємо структуру,
всі технології і підходи для забезпечення оборонної безпеки держави і
повний перехід української армії на натівські стандарти», – констатував він.
П. Порошенко зазначив, що ініціював зустріч з бойовими офіцерами, які
мають досвід АТО, саме тому, що вони, як ніхто інший, знають у реалії
несення служби, проблемні питання та які саме кроки треба вжити для
подальшої розбудови армії.
«На вашому прикладі має навчатися покоління українських
військовослужбовців як захищати Батьківщину і ваша думка – чесна,
спокійна і неупереджена про те, які кроки нам зараз треба зробити для того,
щоб вдосконалити наші Збройні сили, підвищити їхню ефективність – для
мене буде надзвичайно важлива», – сказав Президент.
Учасники наради обговорили питання служби за контрактом. Зокрема,
глава держави поцікавився станом грошового забезпечення особового
складу. Він підкреслив необхідність активізації роботи щодо залучення на
службу демобілізованих військових, які вже пройшли навчання й мають
досвід бою (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 24.02).
«Блок Петра Порошенка», «Народний фронт» і РПЛ
можуть сформувати нову коаліцію
Парламентські фракції «Блоку Петра Порошенка», «Народного фронту»
і Радикальної партії О. Ляшка почали роботу з формування нової коаліції у
Верховній Раді. Про це заявила віце-спікер парламенту О. Сироїд.
О. Сироїд також додала, що всі фракції, за винятком «Опозиційного
блоку», не хочуть йти на дострокові вибори.
«Три політичні сили (БПП, «Народний фронт» і Радикальна партія
О. Ляшка – ред.) заявили, що вони працюють над формуванням коаліції, і що
у них є відчуття, що цей процес буде успішним. Вони запевнили наших колег
з Франції та Німеччини, що немає підстав турбуватися. Всі, крім
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"Опозиційного блоку", висловили небажання йти на дострокові вибори і
розуміння того, що дострокові вибори для України – це далеко не кращий
варіант розвитку», - повідомила О. Сироїд в інтерв'ю виданню «Апостроф»
(Gazeta.ua (http://gazeta.ua/articles/politics/_siroyid-rozpovila-scho-poobicyalitri-frakciyi-radi-stajnmayeru/681057). – 2016. – 25.02).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
М. Дем’яненко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Актуальні проблеми переселенців в Україні
Анексія Криму та події на Сході України призвели до значного
переміщення громадян усередині нашої держави. Так, згідно з офіційними
джерелами, станом на початок 2016 р. узято на облік понад
1 млн внутрішньо переміщених осіб. Важко не погодитися, що ця цифра
вражає. Водночас непокоїть і той факт, що тенденції до зниження їх кількості
не спостерігається, оскільки навіть учорашні прихильники «республік»,
зневірившись у їхній перспективності та оцінивши реалії життя з непомірно
високими цінами, дефіцитом продуктів, безробіттям тощо, покидають
проблемні території в пошуках кращого життя.
І хоча така ситуація існує вже не перший рік, незважаючи на всі спроби
її подолати з боку української влади за партнерської допомоги інших країн і
гуманітарних організацій, на сьогодні інтеграція внутрішньо переміщених
осіб на території України зіштовхується з рядом проблем, які нині повною
мірою не врегульовані.
У цьому контексті слід зазначити, що ці проблеми дуже різнорідні як за
масштабами (загальнодержавні, пов’язані насамперед з діяльністю
законодавчої і виконавчої гілок влади; місцеві − діяльність органів місцевого
самоврядування; індивідуальні − особливості індивідуальної адаптації та
сприйняття серед місцевого населення), так і за змістом (економічні,
соціально-побутові, гуманітарно-культурні тощо). Можна також говорити,
що їх вирішення має носити комплексний характер, оскільки позитивні зміни
уже в одному напрямі можуть вплинути на загальну картину й навпаки.
Діяльність органів державної влади, попри існуючу критику,
залишається головним компонентом у питанні розв’язання проблем
переселенців. Зокрема, можна відмітити оперативну діяльність українських
парламенту та уряду, які, реагуючи на значний потік переселенців, прийняли
ряд нормативних актів, а саме: Постанови Кабінету Міністрів України «Про
облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та
районів проведення антитерористичної операції» та «Деякі питання
оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з
тимчасово окупованої території України або району проведення
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антитерористичної операції», а також Закон України «Про забезпечення прав
і свобод внутрішньо переміщених осіб». Слід зазначити, що ці документи не
є статичними, до них постійно вносяться зміни, що допомагає законодавчо
врегульовувати нововиявлені проблеми внутрішньо переміщених осіб.
Також на сьогодні існує ряд державних програм і стратегій, які
сприяють в розв’язанні проблем переселенців. Як приклад, програма
регіональних радників при Мінсоцполітики створена для того, щоб
оперативно розв’язувати як існуючі проблеми, пов’язані з переселенцями, так
і нові.
Водночас слід відзначити вклад вітчизняних і зарубіжних волонтерів,
фондів, організацій, у тому числі й міжнародних, які надають посильну
допомогу переселенцям. Так, за рахунок коштів, які надають деякі зарубіжні
країни, реалізуються конкретні проекти із забезпечення внутрішньо
переміщених осіб усім необхідним, починаючи від медикаментів і
закінчуючи житлом.
Тобто робота з розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб
проводиться, але про повне забезпечення всіх потреб переселенців на
сьогодні говорити не доводиться.
Перелік конкретних проблем досить широкий. Зокрема, дані
моніторингу з дотримання прав переселенців, який проводили Данська рада у
справах біженців (DCR) і Всеукраїнська благодійна фундація «Право на
захист», засвідчили, що внутрішньо переміщені особи часто стикаються з
порушенням їхнього права на вільне пересування з території,
непідконтрольної Україні. Переселенці змушені стояти у великих чергах,
щоб отримати електронну перепустку. Це пов’язано з тим, що не завжди є
технічна можливість видати такий документ, а також відсутня єдина база
даних. Крім того, за його словами, часто порушуються права переселенців на
соціальні виплати, освіту й медобслуговування, спостерігаються труднощі у
працевлаштуванні та відновленні втрачених документів, а з настанням
холодів гостро постало питання нестачі комфортного житла.
Однією з головних проблем, яка заважає адаптації переселенців, є
відсутність єдиної національної програми щодо внутрішньо переміщених
осіб і органу, який би безпосередньо займався переселенцями.
На думку правозахисників, поліпшити ситуацію допомогло б, зокрема,
створення єдиного центрального органу, відповідального за всі питання,
пов’язані з переселенцями, створення єдиної електронної бази даних, у якій
можна було б отримати інформацію про людину, незалежно від того, де вона
перебуває, без безпосереднього звернення до органів влади, поліпшення
технічного стану існуючої електронної системи.
Як зазначає координатор програми регіональних радників у справах
внутрішньо переміщених осіб при Міністерстві соціальної політики від
ініціативи «Крим-SOS» Є. Андреюк, Мінсоцполітики реєструє їх і призначає
виплати, але немає відомства, яке б вирішувало, наприклад, питання житла.
Сьогодні навіть працевлаштовані переселенці витрачають значну частину
своїх доходів на оренду житла. І це є основною причиною, чому багато
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біженців із зони АТО змушені повертатися на окуповану територію – там є
власне житло, за яке не потрібно сплачувати.
Заслуговує на увагу реалізація проекту ЄС «Центр адаптації
переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області», де
підприємцям і власникам малих та середніх підприємств із зон конфлікту
пропонується ряд можливостей і переваг, які дадуть їм змогу швидко й
ефективно організувати чи відновити підприємницьку діяльність на території
Вінницької області. Поновлення діяльності бізнес-переселенцями дасть
можливість їм зберегти й реалізувати накопичений потенціал і досвід
ведення бізнесу, що включає ділові контакти з постачальниками й
споживачами, виробниче або торгове обладнання, управлінські технології
роботи, інноваційні розробки тощо. Проект сприятиме адаптації та
стимулюванню економічної діяльності в регіоні та мирній взаємодії між
переселенцями й жителями Вінницької області. Основною метою центру є
стимулювання економічної діяльності серед переміщених осіб та у
приймаючих громадах Вінницької області шляхом створення умов для
ведення підприємницької діяльності й перенесення бізнесу, забезпечення
інформаційної та консультаційної підтримки переміщених осіб, створення
фінансових стимулів для ведення підприємницької діяльності і
працевлаштування.
Проте слід зазначити, що в реалізації проекту виник ряд труднощів.
Зокрема, як зауважив в. о. директора департаменту регіонального
економічного розвитку облдержадміністрації В. Репей, «фактична реалізація
проекту почалася з жовтня 2015 р. За цей час ми побачили, що прописані у
проекті напрями підтримки не працюють. Банківські кредити не видають
через відсутність застави, а власних коштів для відкриття бізнесу переселенці
не мають. З метою ефективного використання коштів та успішної реалізації
проекту, розглядається можливість розширення напрямів підтримки у рамках
реалізації проекту ЄС “Центр адаптації переселенців та підприємців із зони
АТО та Криму у Вінницькій області”. У зв’язку з цим розроблено анкети для
опитування переселенців, які включають питання щодо можливості або
бажання внутрішньо переміщених осіб започаткувати чи розширити власний
бізнес у Вінницькій області; чи готовий підприємець взяти на роботу
внутрішньо переміщену особу на дотаційні робочі місця; чи взагалі планують
такі особи працювати на дотаційних місцях, а якщо так, то за якою
спеціальністю. Це опитування допоможе визначити, у яких напрямах варто
працювати».
Заступник директора департаменту регіонального економічного
розвитку облдержадміністрації Н. Насіковська зазначила про доцільність
розглянути можливість посилення роботи у таких напрямах, як компенсація
роботодавцям за надання робочого місця внутрішньо переміщеній особі та
компенсація переселенцям і підприємцям, бажаючим відкрити власну справу,
на закупівлю обладнання та матеріалів.
Голова ГО «Об’єднання переселенців “Спільна справа”« Ю. Зиков
запропонував надання компенсації підприємцям, які є переселенцями, у двох
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напрямах – на закупівлю обладнання й матеріалів (так зване
«мікрофінансування») та компенсація підприємцям, які є переселенцями, у
розмірі до 15 тис. євро, оскільки деякі з підприємств, які перереєстрували
свій бізнес у Вінницькій області, реалізують серйозні проекти й потребують
серйозних капіталовкладень.
Тобто, попри наявні проблеми в діяльності центру, серед зацікавлених
осіб напрацьовуються шляхи їх подолання та нові напрями підтримки
переселенців. Тим більше, що кошти від ЄС уже на рахунках і чекають
освоєння. Приклад реалізації проекту «Центр адаптації переселенців та
підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області» є показовим, а
реалізація подібних проектів в інших обласних центрах може позитивно
впливати не лише на ситуацію з переселенцями, а й у цілому на економічний
стан країни.
Серед внутрішньо переміщених осіб також близько 67 тис. інвалідів,
яких не може влаштовувати існуючий стан речей, зокрема, з їхніх же слів,
стає зрозуміло, що вже на підконтрольній Україні території вони зіткнулися з
новими проблемами. «Влада хоче від нас відкупитися: ось вам гроші і до
побачення!» – каже С. Зуєв, один з переселенців з інвалідністю, які щодня
продовжують вимагати в української влади дотримання своїх прав. Спектр
таких проблем досить широкий – від отримання статусу переселенця з
інвалідністю до надання медичних послуг. При цьому більшість переселенців
погоджуються, що робота з боку Мінсоцполітики хоча і проводиться, але на
сьогодні залишається неефективною.
Незважаючи на зусилля волонтерів і законодавче регулювання – закон
про переселенців, ратифікована Україною Конвенція про права людей з
інвалідністю і ряд постанов Кабміну, люди з інвалідністю й надалі
потребують значної правової допомоги. Їм потрібно підтверджувати статус
інвалідності в надзвичайних умовах, механізми якого не розроблені,
залишається проблема з проходженням реабілітації, а також відсутність у
достатній кількості ліків і житла.
Голова Європейської асоціації прав інвалідів О. Дрюма наголошує, що
з початку конфлікту Україна не ухвалила окремого законодавства щодо
переселенців з інвалідністю. Навіть у законі про переселенців немає статті,
яка б надавала додатковий захист людям з інвалідністю. За його словами,
переселенці з інвалідністю мають лише ті права, які існують в усіх людей з
інвалідністю в Україні. Єдиний виняток – більша, порівняно з іншими
переселенцями, матеріальна допомога, яка тепер становить 1 тис. 014 грн на
особу.
Натомість, начальник управління організації соціального захисту
постраждалих унаслідок надзвичайних ситуацій Міністерства соціальної
політики С. Марущенко зазначає, що міністерство й Кабінет Міністрів
України гарантували переселенцям з інвалідністю «спрощений механізм
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та надання
реабілітаційних послуг за мінімальним пакетом документів для інвалідів і
дітей-інвалідів», які переселилися з тимчасово окупованої території чи
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районів проведення АТО. Також уряд значно скоротив кількість документів,
які необхідні для отримання державної допомоги, у тому числі медичної й
реабілітаційної. Постановою № 306 від 6 серпня 2014 р. Кабмін встановив,
що документи про переселенців з інвалідністю можуть бути отримані в
Централізованому банку даних з проблем інвалідності. Якщо документи в
ньому відсутні або ж отримати їх неможливо з інших причин, відповідний
місцевий орган влади сприяє внутрішньо переміщеній особі отримати такі
документи за місцем фактичного проживання.
Однак і в профільному міністерстві визнають, що нерозв’язаними
залишається багато проблем, зокрема організація процесу виїзду на
контрольовану українською владою територію, отримання медичної,
психологічної, правової допомоги, пошук житла, переведення чи
призначення пенсій і соціальних виплат, продовження навчання, пошук
роботи, соціальна адаптація переселенців у нових для них регіонах. За
словами С. Марущенка, системно питання переселенців має вирішити
комплексна державна програма інтеграції, соціальної адаптації, захисту й
реінтеграції внутрішньо переміщених осіб на 2015−2016 рр., яка, щоправда,
не затверджена й досі.
Ще одну чималу частину внутрішньо переміщених осіб представляють
студенти й науковці, які також скаржаться на проблеми, з якими їм довелося
зіштовхнутися у процесі суспільної інтеграції на вільній території: складна
адаптація на новому місці, відсутність матеріально-технічної бази й базових
умов для навчання та життя, недостатню кількість викладачів, проблеми з
гуртожиткими, зі стипендіями і фінансуванням тощо.
Узагалі так звану «зону комфорту» покинуло аж 16 вищих навчальних
закладів і 10 наукових установ. Що стосується навчальних закладів, понад
35 тис. студентів і понад 3 тис. викладачів стали вимушеними
переселенцями. Дев’ять переміщених вишів забезпечені комп’ютерною
технікою та електронним приладдям лише на 30 %, п’ять – не забезпечені
зовсім. У цих закладах – не більше 17−18 % від обсягу необхідної
спеціалізованої літератури.
Самі ж студенти-переселенці визнають, що великою проблемою є те,
що вони не знають своїх прав. Тому важливо створити свою організацію, яка
допоможе консолідувати сили, обмінюватися досвідом і втілювати зміни на
краще. У своїх нинішніх поневіряннях переселенці схильні звинувачувати
владу. Натомість чиновники кажуть про інертність самих студентів. Зокрема,
помічник першого заступника міністра освіти та науки України
О. Криворучко на одному з форумів, присвячених проблемам студентівпереселенців, наголосила на тому, що міністерству не вистачає активності
самих студентів, які повинні доносити свої проблеми.
Щодо діяльності переміщених наукових установ, то тут заслуговує на
увагу Постанова президії НАН України «Про стан та проблеми переміщених
із Донбасу наукових установ НАН України» № 205 від 23.09.2015 р., у якій,
зокрема, зазначається, що «заслухавши та обговоривши інформацію віцепрезидента НАН України академіка НАН України С. Пирожкова про стан
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та проблеми наукових установ НАН України, переміщених з
непідконтрольних українській владі територій Донбасу, президія
НАН України відзначає, що, незважаючи на складні обставини, ряд
установ НАН України, зокрема Інститут фізики гірничих процесів, Інститут
проблем штучного інтелекту, Інститут економіко-правових досліджень,
Інститут економіки промисловості, в основному змогли відновити свою
роботу на площах інших установ НАН України. Разом з тим у ряді
установ не вдалося налагодити повноцінну наукову діяльність. Так,
Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України,
хоча і перереєструвався у Павлограді (Дніпропетровська область), не
розпочав діяльності за новим місцезнаходженням і не отримував у 2015 р.
бюджетного фінансування».
Усі переміщені установи втратили практично повністю наукове
обладнання, меблі, офісну техніку тощо й потребують істотного
поліпшення матеріально-технічного забезпечення. Більшістю переміщених
установ здійснено перегляд тематики науково-дослідних робіт з метою
приведення її у відповідність до реальних можливостей кадрового й
матеріально-технічного забезпечення досліджень.
Обмежені
можливості
НАН
України
щодо
повноцінного
забезпечення установ на нових місцях розташування необхідним
експериментальним
устаткуванням,
меблями,
офісною
технікою,
а також забезпечення житлом стало однією з причин істотного
скорочення чисельності працівників цих установ.
У зв’язку з істотним погіршенням виробничих і соціальнопобутових умов працівників НАН України, які перемістилися з Донбасу і
продовжують наукові дослідження в установах НАН України, нагальним
є питання їх цільової адресної матеріальної підтримки. Слід відзначити й
ініціативу вчених Інституту економіко-правових досліджень НАН України,
які створили громадське об’єднання «Асоціація вчених внутрішньо
переміщених осіб», метою діяльності якої є сприяння адаптації та інтеграції
зазначених учених до нових умов для збереження наукового потенціалу
країни.
Постанова передбачає ряд заходів, спрямованих на збереження
наукового
потенціалу, забезпечення належного функціонування
переміщених з Донбасу установ НАН України. Також Постановою
затверджено «Основні концептуальні підходи до розвитку наукових установ
НАН України, переміщених із Донбасу».
Відмітимо той факт, що Кабмін відмінив для переміщених ВНЗ дію
Постанови № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат
бюджету». Для ВНЗ, що переїхали з окупованих територій і змушені
відбудовувати свою діяльність з нуля, можливість витрачати власні кошти на
налагодження навчального процесу є умовою виживання. Прийняття цієї
норми дасть змогу зробити так, щоб в Україні не зникла істотна кількість
ВНЗ, що прийняли рішення не підкорятися загарбникам та продовжувати
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свою діяльність на неокупованих територіях.
Водночас нагальним залишається питання толерантності в суспільстві
та адаптації внутрішньо переміщених осіб. Безпосередньо переселенці
скаржаться, що випадки відкритої дискримінації мають місце й досі, а
частина їх постійно чують на свою адресу принизливі слова «сепаратисти»,
«утриманці». Переселенцям з Донбасу часто відмовляють в аренді житла
через «донецьку прописку». При цьому в українському суспільстві
спостерігається тенденція, коли до переселенців з Криму ставляться краще,
ніж до переселенців з Донбасу. Хоча, як правило, переїжджають ті люди, які
асоціюють себе з Україною та відповідально обрали цей шлях.
Постійне порушення прав переселенців послужило поштовхом до
розробки законопроекту № 2166 «Про внесення змін до деяких законів
України щодо посилення гарантії дотримання прав і свобод ВПО». «Зміни
були прописані завдяки ініціативам організації “Право на захист”,
“КримSOS” і “ВостокSOS”, – розповідає керівник регіонального офісу
проекту “Адвокація та правова допомога ВПО” у Харківській області
Л. Бутенко. Зокрема, запропоновані зміни скасовують відмітку про місце
проживання в Державній міграційній службі та перевірку місця проживання,
передбачають спрощену процедуру припинення трудових відносин з
роботодавцем, який залишився на окупованій території, а також оформлення
безстрокової довідки ВПО, тоді як на сьогодні її потрібно оновлювати кожні
півроку». По-перше, у ньому прописана процедура отримання статусу
переселенця для виїжджаючих із зони АТО громадян інших держав
(наприклад, студентів ВНЗ) та осіб без громадянства. По-друге, документ
скасовує термін придатності довідки про реєстрацію переселенця: вона
повинна стати безстроковою, «до моменту припинення обставин, які
призвели до переміщення». По-третє, спрощується процедура реєстрації: за
новим законом міграційна служба вже не повинна проставляти в довідках
штамп про місце проживання і перевіряти його. І хоча Верховна Рада
запропонований законопроект прийняла, Президент його ветував і повернув
на доопрацювання, пояснивши, що в ньому не визначено орган, який
відповідальний за роботу з внутрішньо переміщеними особами. До речі, на
сьогодні документ, уже з президентськими поправками, знову надійшов на
розгляд Верховної Ради.
17 лютого 2016 р. відбулися парламентські слухання щодо захисту прав
внутрішньо переміщених осіб і громадян України, які проживають на
тимчасово окупованій території.
У слуханнях узяли участь урядовці, уповноважений Верховної Ради
України з прав людини В. Лутковська, представники місцевих адміністрацій
Донецької та Луганської областей, голова представництва Європейського
Союзу в Україні Я. Томбінський, координатор з гуманітарних питань,
координатор системи ООН в Україні, постійний представник Програми
розвитку ООН в Україні Н. Вокер, голова моніторингової місії ООН з прав
людини в Україні Ф. Фрейзер, менеджер Проекту Ради Європи «Посилення
захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні» А. Вихрест,
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уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю
В. Сушкевич, експерт з адвокації Всеукраїнської благодійної фундації
«Право на захист» О. Віноградова, координатор благодійного фонду
«ВостокSOS» О. Дворецька, експерт з питань внутрішньо переміщених осіб
Інституту суспільно-економічних досліджень Т. Дурнєва, координатор
громадської ініціативи «КримSOS» Т. Ташева, аналітик громадянської
мережі «Опора» О. Клюжев, директор програмної ініціативи «Громадські
ініціативи» Міжнародного фонду «Відродження» С. Лячинський, голова
Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції,
уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації в
Донецькій і Луганській областях І. Геращенко, народні депутати,
представники міжнародних та українських неурядових організацій,
правозахисники, експерти і вимушені переселенці.
У своєму виступі голова Комітету з прав людини Г. Немиря наголосив,
що уряд не докладає достатньо зусиль для забезпечення прав і свобод цієї
категорії громадян України. Свою позицію він аргументував тим, «за
ініціативи Кабінету Міністрів України в Державному бюджеті України
фінансування допомоги внутрішньо переміщеним особам в 2016 р. скорочено
майже на 500 млн грн; урядом затверджено Комплексну державну програму
щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які
переселилися з тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до
2017 року, але навіть під реалізацію цієї Програми в Державному бюджеті на
2016 рік коштів не передбачено; не передбачено коштів і на реалізацію
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року; немає
навіть центрального органу виконавчої влади, який би координував
діяльність інших органів з допомоги внутрішньо переміщеним особам». У
зв’язку з цим голова комітету закликав забезпечити належне фінансування
цієї галузі, створити спеціальний центральний орган виконавчої влади з
питань внутрішньо переміщених осіб і розробити державну стратегію
допомоги внутрішньо переміщеним особам, захисту прав і свобод громадян
України, які проживають на тимчасово неконтрольованих державною владою
територіях Донецької та Луганської областей.
На слуханнях зі своїми зауваженнями і пропозиціями виступили й інші
високопосадовці. Зокрема, заступник Голови Верховної Ради України
О. Сироїд наголосила на необхідності розробки державної політики у цій
сфері та висловила жаль через відсутність членів КМУ на слуханнях. «Наш
обов’язок – захистити права та свободи цих людей, ми повинні розробити
послідовну державну політику у цій сфері. На жаль, сьогодні на слуханнях
немає міністрів. Це є ще одним свідченням відсутності такої державної
урядової політики», – сказала вона.
Заступник міністра соціальної політики України В. Мущинін повідомив
про соціальний захист і допомогу, яку влада надає вимушеним переселенцям,
та наголосив на важливості співпраці з міжнародними партнерами в цій
сфері.
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Заступник міністра юстиції С. Петухов підкреслив, що важливо не
забувати про вимушених переселенців і доносити інформацію про них до
всього суспільства. За його словами, на окупованих територіях норми
міжнародного права не працюють і влада України має доступ до окупованих
територій тільки через представників міжнародних місій спостереження.
У свою чергу уповноважений Верховної Ради України з прав людини
В. Лутковська закликала розробити державну стратегію щодо вимушених
переселенців для виконання державою свого обов’язку перед цією
категорією громадян України.
На слуханнях були присутні і представники міжнародних організацій.
«Схід України потерпає від війни та руйнування. Понад 1,7 млн осіб були
вимушені покинути свої домівки. Держава має вжити гуманітарних заходів,
як цього вимагає міжнародне право, уряд має збільшити свою допомогу, а
Верховна Рада забезпечити виконання законів, які вона ухвалює у цій сфері»,
– наголосив координатор системи ООН в Україні, постійний представник
Програми розвитку ООН в Україні Н. Вокер, повідомивши про допомогу, яку
ООН надає цій категорії громадян.
Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Ф. Фрейзер
повідомила, що її місія звітує про ситуацію в Україні, спостерігає за тим, що
відбувається з вимушеними переселенцями.
Голова представництва Європейського Союзу в Україні Я. Томбінський
висловив сподівання й очікування, що учасники цих громадських слухань
запропонують конкретні кроки, які Україна зможе здійснити в наступні роки
для посилення захисту всіх громадян України, у тому числі й тимчасово
переміщених. Він заявив, що ЄС готовий допомогти Україні в цьому.
Завершуючи слухання, Г. Немиря подякував міжнародній спільноті,
громадським організаціям і волонтерам за ту допомогу, яка здійснюється
ними для захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб та громадян
України, які проживають на тимчасово окупованій території.
За результатами слухань було запропоновано проект рекомендацій
слухань, який планується ухвалити найближчим часом.
Отже, проблеми у внутрішньо переміщених осіб в Україні є, і спектр їх
досить широкий. Проте основоположною передумовою для більшості цих
проблем є відсутність єдиної державної стратегії як щодо окупованих
територій, так і щодо переселенців. На ще одному важливому аспекті цього
питання наголосив В. Нупек, заступник голови Агентства ООН у справах
біженців в Україні, а саме на подвійності роботи українського уряду щодо
переселенців. «З одного боку, було прийнято багато законодавчих актів,
стратегія з прав людини та інше. Але, з іншого боку, залишаються
невирішеними багато адвокаційних питань, немає єдиного державного
органу, який працював би з переселенцями, або національної стратегії».
Народний депутат Ю. Дерев’янко в інтерв’ю каналу «112» також
звинуватив уряд у тому, що той не забезпечує органи місцевого
самоврядування фінансово для розв’язання проблем переселенців. «Зараз
уряд, в більшості, проблеми переселенців Донбасу перекинув на органи
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місцевого самоврядування. За рахунок коштів місцевих бюджетів повинні
вирішуватися ті проблеми, які мають наші переселенці, що є неправильним.
І, делегуючи такі повноваження в органи місцевого самоврядування, уряд за
Бюджетним кодексом, за законодавством зобов’язаний забезпечувати
фінансово. Але вони самі цього не роблять і грошима не забезпечують органи
місцевого самоврядування для того, щоб надати дах над головою і вирішити
ті проблеми, які сьогодні мають переселенці, які зараз по всій Україні, в
багатьох областях “перебиваються” як можуть».
Водночас слід наголосити на тому, що в реаліях сьогодення навіть
звичайним громадянам інколи складно вирішувати здавалося б елементарні
питання, такі як влаштування дитини до дитячого садка чи школи, вступ до
ВНЗ; працевлаштування; надання медичної допомоги за місцем проживання,
але без реєстрації, не говорячи вже про бюрократичні перепони в отриманні
різного роду довідок тощо. Особливо це стосується великих міст, куди, як
показала практика, і намагаються потрапити більшість переселенців.
Розуміючи всю складність ситуації, у якій опинилися внутрішньо переміщені
особи в Україні, хотілося б сподіватися і на розуміння з їхнього боку,
оскільки ряд проблем характерні не лише для переселенців, а й для місцевих
жителів. Враховуючи той факт, що країна перебуває у кризовому стані, і
тільки стає на шлях реформ, можна стверджувати, що комплекс заходів,
спрямованих на розв’язання проблем переселенців, здійснюється, і є хоча й
недостатнім, проте значним. При цьому наявність програм і стратегій, у тому
числі й міжнародних, що спрямовані на допомогу внутрішньо переміщеним
особам, мають спонукати останніх до активних дій з налагодження свого
побуту.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман підписав прийняті
минулого тижня парламентом закони, спрямовані на виконання Плану
дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, і
направив їх Президенту України на підпис (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 24.02).
***
В. Гройсман обговорив з експертами «антикризові» кроки для
відродження національної економіки.
У рамках розробки антикризового плану Голова Верховної Ради України
В. Гройсман у вівторок, 23 лютого, зустрівся з представниками бізнесу і
провідними експертами, з якими обговорив першочергові кроки для
відродження національної економіки.
«Вже не перший місяць ми знаходимося у достатньо складній
економічній ситуації. Дуже важливо, щоби будь-яка дискусія, яка
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відбувається у суспільстві щодо виходу з тих кризових ситуацій, в яких
знаходимося, завершилася дуже чітким, конкретним планом дій: що
конкретно треба зробити для того, щоби ситуація стабілізувалася, що
конкретно треба прийняти парламенту для того, щоби ситуація в реальному
секторі [економіки] змінилися», – заявив В. Гройсман.
Голова парламенту поінформував, що після прийняття Державного
бюджету на 2016 рік за його ініціативою у Секретаріаті Верховної Ради
України була створена група щодо аналізу бюджету. Відповідна робота
також триває наразі у профільних комітетах парламенту. «Ми займаємося
предметно пошуком тих рішень, які дозволять нам вивести ситуацію в
економічному плані, в плані ведення бізнесу, розвитку економіки на
абсолютно новий рівень в рамках тих викликів, які є сьогодні», – зазначив
В. Гройсман.
Спікер Верховної Ради також повідомив, що в парламенті запроваджено
практику проведення тематичних днів, у рамках яких розглядаються питання
щодо певної сфери життя, у тому числі пов’язані з економікою.
В. Гройсман зазначив, що в Україні спостерігається певний прогрес у
дерегуляції, реформі державної служби, разом з тим цих змін недостатньо.
«Питання зайнятості людей, питання нормальних заробітних плат є сьогодні
головними. Якщо ми ці питання вирішимо, то я переконаний, що 90 % інших
проблем вирішаться автоматично», – висловив переконання Голова
парламенту.
У свою чергу представники експертного середовища окреслили ряд
проблем, що заважають розвитку національної економіки й потребують
негайного розв’язання: виведення бізнесу «з тіні», спрощення оподаткування
та бухгалтерського обліку, забезпечення рівних умов конкуренції,
урегулювання питання безпідставних кримінальних проваджень проти
бізнесу тощо. Крім того, у країні необхідно здійснити реформи правосуддя й
охорони здоров’я, а також завершити реформу державної служби, зазначили
експерти.
Учасники обговорення наголосили, що діяльність, спрямована на
стимулювання розвитку економіки країни, має ґрунтуватися на принципах
верховенства права, боротьби з корупцією й дерегуляції. Такі дії дадуть
змогу створити комфортне середовище для малого й середнього бізнесу, що
забезпечить збільшення робочих місць і розвиток економіки, підкреслили
представники експертного середовища (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 24.02).
***
громадськими

В. Гройсман обговорив з
активістами шляхи
подолання кризи.
У рамках розробки плану виходу з політичної кризи Голова Верховної
Ради України В. Гройсман у вівторок, 23 лютого, зустрівся з представниками
експертного середовища, з якими обговорив першочергові кроки щодо
подолання кризи в різних сферах. «Який би вихід з цієї ситуації ми не
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знайшли, він має базуватися на конкретних речах, а також на
відповідальності усіх учасників політичного процесу», – заявив він.
На думку Голови парламенту, можливі декілька сценаріїв виходу з
політичної кризи, зокрема формування нової коаліції й перезавантаження
уряду, продовження роботи діючого Кабінету Міністрів, а також проведення
дострокових парламентських виборів.
Спікер Верховної Ради зазначив, що запропонував Президенту України
провести круглий стіл за участі Прем’єр-міністра, ключових політичних сил
парламенту і громадського середовища задля пошуку шляхів виходу з кризи,
проведення публічної, професійної дискусії та напрацювання конкретного
плану дій для подальшого перезавантаження уряду.
Учасники зустрічі погодилися, що зупинка проведення реформ в Україні
чи їх зволікання – неприпустиме.
Експерти й Голова Верховної Ради також висловили впевненість у
доцільності проведення подальших круглих столів для напрацювання
відповідних рішень плану дій. «Це хороша платформа, на якій ми зможемо
продовжувати спільну роботу», – зазначив В. Гройсман (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 23.02).
***
Голова Верховної Ради зустрівся з міністрами закордонних справ
Німеччини і Франції Ф.-В. Штайнмайєром та Ж.-М. Еро.
Голова Верховної Ради України В. Гройсман у вівторок зустрівся з
федеральним міністром закордонних справ Федеративної Республіки
Німеччина Ф.-В. Штайнмайєром і міністром закордонних справ Французької
Республіки Ж.-М. Еро. Сторони обговорили внутрішньополітичну ситуацію в
Україні та виконання реформ, а також стан виконання мінських
домовленостей напередодні зустрічі міністрів закордонних справ
«нормандської четвірки» в Парижі 3 березня.
Голова Верховної Ради наголосив, що, незважаючи на складну політичну
ситуацію у країні, український парламент демонструє здатність
об’єднуватися навколо важливих питань і приймати ефективні рішення.
Зокрема, він нагадав, що напередодні народні депутати ухвалили весь пакет
законопроектів, спрямованих на виконання Плану дій з лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України.
В. Гройсман також запевнив, що українська сторона абсолютно віддана
виконанню мінських домовленостей, однак інша сторона порушує взяті на
себе зобов’язання. «Коли ми бачимо з боку Російської Федерації абсолютне
нехтування усіма зобов’язаннями, які були нею взяті, зрозуміло, що це
ускладнює весь процес, а тим більше коли є нарощення ескалації, – зазначив
він. – Дуже важко знаходити аргументи, коли вбивають твоїх співгромадян.
Я вже давно розпочинаю свій робочий день з інформації про те, скільки
було обстрілів за добу, скільки людей, не дай Бог, загинуло або поранено. І
все це відбувається з російської зброї на території суверенної України».
У зв’язку з цим спікер Верховної Ради підкреслив, що необхідно
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забезпечити продовження політики тиску на Російську Федерацію через
недотримання нею мінських домовленостей. «Розраховуємо, що політика
тиску на агресора буде збережена і Європейський Союз залишатиметься
об’єднаним навколо видворення військ, зброї, найманців та кадрових
російських військових з території України, відновити кордони, провести усі
необхідні заходи для реінтеграції цих територій до нормального, мирного
життя у суверенній, незалежній, європейській країні», – зазначив
В. Гройсман.
У свою чергу глави МЗС Франції та Німеччини запевнили в готовності
цих країн продовжити підтримку України. «З моменту анексії Криму та
початку військового протистояння на Сході України Франція та Німеччина
спільно прагнуть підтримати вас на шляху до плюралістичної,
демократичної, незалежної України, яка була б єдиною», – заявив
Ф.-В. Штайнмайєр.
Керівники зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини
підкреслили важливість подальшого здійснення реформ в Україні. Вони
зазначили, що Європейський Союз потребує чіткого сигналу від України про
те, що реформи триватимуть, незважаючи на складну політичну ситуацію у
країні.
У цьому контексті В. Гройсман запевнив, що жодної зміни курсу в
реформуванні країни чи її зупинки в Україні не розглядається. «Ми йдемо
вперед, у нас жодної думки немає зупинитися на шляху реформ», – зазначив
він. – Це недопустимо».
Разом з тим Голова парламенту наголосив, що якість реформ має бути
підсилена. «Продовження реформ з новою якістю – децентралізації, судової
реформи, впровадження усіх програм у рамках домовленостей з
Міжнародним валютним фондом, Угоди про асоціацію з Європейським
Союзом – програма, яка має бути виконана», – зазначив В. Гройсман.
Коментуючи внутрішньополітичну ситуацію у країні, спікер Верховної
Ради зазначив, що висунув ініціативу проведення круглого стому за участі
Президента, Прем’єр-міністра, ключових політичних сил парламенту і
громадянського суспільства задля досягнення діалогу й пошуку шляхів
виходу з кризи. Такий механізм, за його словами, надасть можливість
забезпечити проведення публічної, професійної дискусії та напрацювати
конкретний план дій з чітким розмежуванням відповідальності та подальшим
перезавантаженням влади під ці завдання.
«Вихід з політичної кризи, діалог, оновлення коаліції і уряду має
сприяти підвищенню якості проведення реформ, а не їх зупинці», – запевнив
Голова парламенту (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 23.02).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України А. Парубій,
перебуваючи з робочим візитом у Канаді, повідомив, що міністр оборони
Канади Х. Саджан разом з парламентською делегацією найближчим
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часом відвідає Україну з офіційним візитом. «Ми домовилися з міністром
оборони, аби він найближчим часом відвідав Україну. Він пообіцяв зібрати
двопартійну делегацію та приїхати», – сказав він.
А. Парубій наголосив, що під час зустрічі з керівництвом канадського
оборонного відомства було обговорено тему передачі Україні летального й
нелетального озброєння. «Ми порушили питання летального озброєння та
провели більш детальні консультації щодо нелетального обладнання,
необхідного Україні. Це була спеціалізована розмова з документами», –
зазначив перший заступник Голови парламенту. За його словами, розмова
велася про системи захищеного зв’язку, пристрої контрбатарейної та
радіоелектронної боротьби, а також протитанкову зброю, берегову охорону й
броньовані автомобілі.
Представники оборонного відомства Канади також погодилися
залишити незмінною кількість своїх військових інструкторів в Україні
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 24.02).
***
Оппозиционный блок требует созвать внеочередную сессию
Верховной Рады и вынести на ее рассмотрение мораторий на повышение
коммунальных тарифов в 2016 г. Об этом заявил депутат от Оппоблока
М. Папиев (http://korrespondent.net/ukraine/3634021-oppoblok-trebuet-vvestymoratoryi-na-rost-kommunalky).
По его словам, правительство планирует повысить в марте – апреле
расценки на электроэнергию на 25 %, на газ и отопление – на 70 %.
«Прошлой весной, когда власть взвинтила цены на газ и отопление, они
рассказывали, что довели их до экономически обоснованного уровня. Но
прошло меньше года, и тарифы вновь собираются повышать. Да уже этой
зимой многие перестали платить коммуналку, а с новым повышением
перестанут платить все. Оппозиционный блок еще несколько месяцев назад
зарегистрировал законопроект о введении моратория на повышение
коммунальных тарифов, но коалиция его проигнорировала. Однако сейчас,
накануне нового подорожания, не принять его будет преступлением перед
людьми», – заявил политик.
На прошлой неделе Премьер-министр объявил о повышении стоимости
электроэнергии с 1 марта: тариф до 100 КВт составит 57 к. за 1 КВт (сейчас –
45,6 к.), с 100 до 600 КВт – 99 к. (сейчас – 78,9 к.). С 1 сентября
запланировано еще одно повышение – до 71 к. и 1,29 грн соответственно.
С 1 апреля, согласно меморандуму Кабмина и МВФ, также планируется
новый рост цен на газ для населения и предприятий теплокоммунэнерго. По
расчетам экспертов Оппозиционного блока, повышение составит 70 %.
Кроме того, на днях Высший админсуд отменил решение правительства от
29 апреля 2015 г., согласно которому плата за газ в квартирах с газовыми
плитами и без счетчиков снижалась в два раза. Согласно постановлению
суда, разницу за последние 10 месяцев (больше 200 грн за одного
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прописанного человека) должно оплатить население.
«Власть решила ударить по карману населения. Мы не можем этого
допустить. Нужна внеочередная сессия парламента, на которой будут
рассмотрены мораторий на повышение тарифов и предложенные нами
изменения в бюджет», – добавил народный депутат (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 24.02).
***
Переговоры с фракцией Радикальной партии О. Ляшко о новом
формате коалиции продолжаются. Об этом сообщил председатель
фракции «Народный фронт» М. Бурбак во вторник во время встречи глав
депутатских фракций Верховной Рады с министрами иностранных дел
Германии и Франции.
«Парламент способен принимать важные и ответственные решения даже
когда нет наших коллег из двух других фракций. Мы сейчас проводим
переговоры с фракцией Радикальной партии относительно формата новой
коалиции, поскольку понимаем, что ни в коем случае нельзя допустить
проведения внеочередных выборов – это приведет к развалу страны», –
цитирует слова М. Бурбака сайт «Народного фронта».
При этом он заявил, что парламент способен принимать ответственные
решения даже без участия двух фракций.
Ранее СМИ сообщали о том, что лидер Радикальной партии О. Ляшко в
ходе переговоров по парламентской коалиции выторговывает для себя кресло
Председателя Верховной Рады, а также другие портфели для своих
соратников (Минпром (http://minprom.ua). – 2016. – 24.02).
***
Народный депутат А. Сугоняко в среду, 24 февраля, заявил, что
выходит из фракции «Блок П. Порошенко».
Как написал на своей страничке в Facebook депутат С. Каплин, депутаты
от «Партии простых людей» первыми покинули коалицию после
олигархического путча в парламенте. Написал заявление и А. Сугоняко. Он
выходит из БПП и коалиции, подтвердил С. Каплин.
Напомним, на прошлой неделе С. Каплин заявил, что вышел из
парламентской фракции «Блок П. Порошенко» и из коалиции. «Выхожу из
коалиции, чтобы добиться перевыборов этого парламента и отставки
правительства», – пояснил он свое решение.
Вслед за ним о выходе из фракции заявил М. Найем (УРА-Информ
(http://ura-inform.com). – 2016. – 24.02).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування рекомендує парламенту відхилити проект
постанови про призначення чергових виборів депутатів окремих
районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад Донецької
17

та Луганської областей і відповідних сільських, селищних, міських голів.
Голова підкомітету з питань органів самоорганізації населення,
місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії О. Бойко
поінформувала комітет, що проектом постанови (№ 3780) пропонується
призначити на 24 квітня 2016 р. чергові місцеві вибори у 80 населених
пунктах Донецької області та 28 населених пунктах Луганської області, у
яких вони не були проведені 25 жовтня 2015 р. у зв’язку із встановленням
неможливості їх проведення постановами Центральної виборчої комісії від
29 серпня 2015 р. № 207 і 208 відповідно, що були прийняті на виконання п. 4
Постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових виборів
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році»
(№ 645-VIII від 17.07.2015 р.). Також проектом пропонується виключити
п. 5 зі змісту Постанови Верховної Ради України № 645-VIII.
На думку авторів проекту, прийняття постанови забезпечить припинення
триваючого порушення виборчих прав громадян і відновлення законності,
неухильного дотримання Конституції України.
Під час розгляду йього питання комітет узяв до уваги:
– інформацію Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України, яка надійшла на відповідний
запит комітету, щодо об’єднання територіальних громад Донецької і
Луганської областей станом на 12 лютого цього року та необхідності
проведення в них виборів;
– інформацію Донецької обласної державної адміністрації – обласної
військово-цивільної адміністрації, надіслану до Центральної виборчої комісії,
щодо проблематичності забезпечення належної безпеки виборцям і членам
дільничних виборчих комісій під час підготовки і проведення 24 квітня
2016 р. чергових виборів до місцевих рад Донецької області, визначених у
переліку проекту постанови;
– інформацію Луганської обласної державної адміністрації – обласної
військово-цивільної адміністрації, надіслану до Центральної виборчої комісії,
щодо недоцільності й небезпечності проведення 24 квітня цього року
чергових виборів до місцевих рад Луганської області, визначених у переліку
проекту постанови, зважаючи на загрозу здійснення терористичних актів у
період проведення виборчої кампанії, неможливість гарантування безпеки
мешканцям населених пунктів, членам виборчих комісій, свободи
передвиборчої агітації та інших прав і свобод виборців тощо;
– інформацію начальника штабу, першого заступника керівника
Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей
А. Цвєткової, яка підтверджує небезпечність проведення виборів до органів
місцевого самоврядування, зазначених у проектів постанови, у зв’язку з
постійним порушенням режиму припинення вогню, у тому числі з
використанням зброї, забороненої мінськими домовленостями, з боку
незаконних збройних формувань «ДНР» і «ЛНР».
Водночас народних депутатів було поінформовано, що до Верховної
Ради України звернулася Донецька обласна рада з проханням прийняти цю
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постанову. У зверненні обласної ради зазначається, що населені пункти, у
яких проектом пропонується призначити чергові вибори депутатів місцевих
рад і сільських, селищних, міських голів, перебувають на території,
підконтрольній українській владі. При цьому Донецька обласна рада
пропонує доповнити проект постанови нормою щодо призначення на
24 квітня також і чергових виборів депутатів Донецької обласної ради.
Також комітет вирішив звернутися до Міністерства оборони України,
Антитерористичного центру при Службі безпеки України, Донецької та
Луганської військово-цивільних адміністрацій з проханням надати
інформацію щодо можливості організації і проведення чергових виборів у
кожному з органів місцевого самоврядування, наведених у переліку проекту
постанови
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 24.02).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування рекомендує парламенту повернути на
доопрацювання проект закону «Про внесення змін до статті 59 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” (щодо поіменних
голосувань на засіданнях виконкомів місцевих рад)».
Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування Ю. Бублик
сказав, що за визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи
законопроект № 3554 покликаний зробити голосування в усіх виконавчих
комітетах місцевих рад поіменними, а результати голосувань –
загальнодоступними, що підвищить відповідальність і якість роботи кожної
посадової особи місцевого самоврядування.
Авторами законопроекту пропонується внести зміни до ч. 6 ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до яких
рішення виконавчого комітету ради приймаються на його засіданні
більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету відкритим
поіменним голосуванням і підписуються сільським, селищним, міським
головою, головою районної в місті ради. Передбачається, що процедура
відкритого поіменного голосування визначається регламентом відповідної
ради, а його результати розміщуються в день голосування й постійно
зберігаються на офіційному веб-сайті ради.
Голова підкомітету наголосив, що:
– Комітетом з питань запобігання і протидії корупції у висновку від
28.01.2016 р. № 04-19/17-7336 зазначено, що в проекті акта не виявлено
корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного
законодавства;
– Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація
міст України» у висновку від 26.01.2016 р. № 5-10 пропонує за результатами
розгляду в першому читанні законопроект відхилити. На думку асоціації,
питання, зазначене в законопроекті, не становить предмета закону й не
узгоджується з п. 15 ч. 1 ст. 92 Конституції України та має регулюватися
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місцевою радою;
– Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради
України у висновку від 19.01.2016 р. № 16/3-36/3554 не підтримує прийняття
законопроекту і висловлює пропозицію щодо комплексного вдосконалення
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». На думку фахівців
управління, з огляду на принцип розподілу повноважень між
представницькими і виконавчими органами місцевого самоврядування
процедура голосування має визначатися не регламентом відповідної ради, як
пропонується в законопроекті, а безпосередньо виконавчим комітетом ради
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 24.02).
***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи провів слухання на тему:
«Пріоритети діяльності уряду в екологічній та природоохоронній сфері
на 2016 рік».
Захід відбувся під головуванням голови комітету М. Томенка.
Під час слухань відзначалося, що нещодавно Верховна Рада України
постановила відхилити звіт Кабінету Міністрів України і визнала діяльність
Кабінету Міністрів України незадовільною, зокрема це стосується реалізації
урядом екологічної політики й політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища. Адже відповідно до Конституції України
забезпечення екологічної безпеки й підтримання екологічної рівноваги на
території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи –
катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду українського
народу є обов’язком держави. Така ситуація не сприяє і виконанню Україною
взятих зобов’язань у рамках міжнародних договорів, Угоди про асоціацію
між Україною і ЄС.
При цьому програма діяльності уряду не містить відповідного розділу
щодо напрямів діяльності в екологічній і природоохоронній сфері,
соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи. Відсутність пріоритету уряду в реалізації екологічної політики
не відповідає внутрішнім інтересам країни й населення, а також не відповідає
Угоді про коаліцію, яка містить положення стосовно реформування системи
управління довкіллям та інтеграції екологічної політики в інші галузеві
політики для забезпечення умов розвитку здорової нації й сильної держави.
Певним чином на такий стан речей вплинула ситуація з відсутністю
профільного міністра.
Під час засідання учасниками зазначалося, що побудова діяльності уряду
в екологічній сфері повинна здійснюватися на комплексній основі, бути
послідовною й системною, забезпеченою кваліфікованими кадрами та
відповідним фінансуванням. Наголошувалося на необхідності ведення
невиснажливих для навколишнього середовища методів господарювання і
зменшенні шкідливого впливу на нього, включаючи подолання наслідків
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хімічного та іншого впливу при землекористуванні в сільському
господарстві. Адже дбаючи про екологічну безпеку, про сприятливе
навколишнє середовище, держава тим самим здійснює ефективне
інвестування у здоров’я населення та української нації.
Голова комітету М. Томенко підтримав пропозиції експертів про
необхідність обов’язкової презентації програми діяльності майбутніми
кандидатами на посаду міністра екології на засіданні профільного
парламентського комітету із залученням громадськості й науковців.
«Лише після того як кандидати на посаду міністра екології презентують
свої програми та пройдуть таке публічне обговорення, можна буде виносити
в сесійний зал на голосування ці кандидатури. Щоб не повторити помилки,
коли на посаді міністра опиняються люди, які після свого призначення лише
починають вивчати чинне законодавство у сфері екології та знайомитись зі
структурою міністерства», – зауважив М. Томенко.
Підбиваючи підсумки, голова комітету відзначив важливість
напрацювань профільних урядових структур, наукових установ, експертного
середовища, громадськості у процесі здійснення законопроектної діяльності
для забезпечення підготовки до прийняття якісних законодавчих актів з
питань, що належать до компетенції комітету, а також у процесі розбудови
ефективного інституційного забезпечення галузі (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 24.02).
***
У Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки відбувся круглий стіл на тему: «Реформа
корпоративного управління і відокремлення функцій із транспортування
та постачання природного газу НАК “Нафтогаз України” (Unbundling) –
важливі шляхи для забезпечення енергетичної безпеки України».
У заході, який відбувся під головуванням заступника голови комітету О.
Бєлькової, узяли участь народні депутати України, представники
Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства економіки
і торгівлі, НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укртрансгаз», а також голова
секретаріату Енергетичного співтовариства Я. Копач, представники ЄБРР,
Світового банку, Міжнародного валютного фонду та ін.
Основними доповідачами були міністр енергетики і вугільної
промисловості України В. Демчишин та голова НАК «Нафтогаз України» А.
Коболєв.
Зазначалося, зокрема, що вимогами Третього енергетичного пакета й
Закону України «Про ринок природного газу», зокрема ст. 23, 27, 28,
передбачено впровадження принципу «відокремлення» (unbundling) з метою
незалежності оператора газотранспортної системи від діяльності з видобутку,
розподілу, постачання природного газу.
У результаті розмежування видів діяльності газовий ринок України має
стати більш конкурентним, а споживачі мають реалізувати право на вільний
вибір постачальника.
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Питання вибору моделі відокремлення залишається найбільш
проблемним і дискусійним. Згідно із Законом України «Про ринок
природного газу», такими моделями можуть бути OU (Ownership Unbundling)
або ISO (Independent System Operator). Основна відмінність між цими
моделями полягає в механізмі контролю за магістральною мережею. Так, у
першому випадку (OU) власник мережі позбавляється права власності на
активи в компаніях, які видобувають або постачають природний газ. Ця
модель була найбільш прийнятною для ЄС. У другому ж випадку (ISO)
вертикально-інтегрована компанія залишається власником мережі, але
функцію її управління здійснює незалежний системний оператор.
Під час заходу вперше було одночасно представлено дві моделі, що
стосувалися відокремлення – від Міненерго і НАК «Нафтогаз» України. Від
міжнародної спільноти були надані коментарі щодо запропонованих
моделей. З повною версією концепції Міненерговугілля можна ознайомитися
за посиланням: http://www.slideshare.net/UAEnergyMinistry/ss-58471741.
На думку учасників, враховуючи те, що це питання є одним з ключових
для існування ефективного й конкурентного ринку природного газу в
Україні, його розгляд має відбуватися під пильним контролем громадськості
та представників влади, у тому числі й народних депутатів України
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 24.02).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів зустріч з лідером партії
«Демократи-66» парламенту Нідерландів О. Пехтольдом.
Відбувся обмін думками з актуальних питань співробітництва між
Україною і ЄС у контексті підготовки до референдуму щодо Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС, запланованого в Нідерландах на 6 квітня
2016 р.
Глава держави докладно поінформував про прогрес України на шляху
реформ. Він наголосив, що для України Угода про асоціацію з ЄС
перетворилася на справжню «дорожню карту» внутрішніх трансформацій.
Як було наголошено, Угода про асоціацію створює нові унікальні
можливості для просування демократичних цінностей поза межами ЄС і для
розвитку ділових контактів, що матиме наслідком зростання добробуту
громадян України та ЄС.
О. Пехтольд подякував за виявлену солідарність у зв’язку з
катастрофою літака рейсу MH-17 (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 22.02).
***
Президент П. Порошенко взяв участь в урочистій церемонії випуску
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слухачів
у
Національному
університеті
оборони
України
ім. І. Черняховського.
Звертаючись до молодих офіцерів, Верховний головнокомандувач
зазначив, що вже другий рік поспіль у вищих військових навчальних
закладах нашої держави відбуваються дострокові випуски офіцерів.
«Скорочення термінів навчання і прискорений випуск обумовлені тим, що
навіть за найоптимістичнішого сценарію на Донбасі, навіть за тривалого
перемир’я, яке перейшло би в політичне врегулювання та сталий мир,
військова загроза зі сходу залишиться актуальною в короткостроковій і
довготривалій перспективі. Перспектива відновлення повномасштабних
бойових дій на сході через систематичне порушення агресором – Російською
Федерацією своїх зобов’язань, взятих у Мінську, теж чітко проглядається на
наших радарах, – сказав Верховний головнокомандувач. – Наше завдання –
гарантовано забезпечити мир, суверенітет і незалежність Української
держави, адекватно відповідати на всі виклики і загрози. Підкреслюю,
особисто для мене як для українського Президента Збройні сили були, є й
будуть першим і головним пріоритетом в розбудові сильної держави».
Глава
держави
наголосив
на
тому,
що
саме
завдяки
загальнонаціональній солідарності українців, мужності й патріотизму
українських солдат, офіцерів, добровольців і волонтерів, усього українського
народу за неповні два роки вдалося відродити українське військо, відновити
його бойові спроможності та стримати натиск підготовленого, оснащеного
зброєю й технікою ворога. «Збройні сили з честю витримали цей іспит, ми
стали свідками народження героїв нового покоління», – підкреслив
Президент.
П. Порошенко зазначив, що сьогодні в Національному університеті
оборони України ім. І. Черняховського серед понад тисячі слухачів
проходять службу і навчаються 278 офіцерів, які брали й беруть участь у
бойових діях. Із них 27 офіцерів – учасників АТО нагороджені державними
нагородами, понад 100 – відзнаками міністра оборони України та начальника
Генерального штабу. Сім університетських вихованців за особисту мужність
і героїзм були удостоєні найвищої державної відзнаки – звання Герой
України.
«Матиму сьогодні за честь окремо зустрітися з героями України та
кавалерами ордена Б. Хмельницького. Це продовження важливої традиції
моїх регулярних консультацій з бойовими офіцерами. Це такі зустрічі, де я
хотів би не говорити, а головним чином чути ваші поради, як нам
вдосконалювати ефективність Збройних сил. Я хотів би, щоб це була, як
завжди, експертна розмова на рівних, з порушенням канонів субординації та
чиношанування. Ви потом і кров’ю, звитягою та винахідливістю завоювали
таке право», – наголосив Верховний головнокомандувач.
Разом з Президентом усі присутні хвилиною мовчання вшанували
пам’ять 20 випускників цього вишу, які віддали своє життя, захищаючи
країну, як сказав Президент, «чесно виконавши свій військовий обов’язок
перед українським народом».
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Верховний головнокомандувач зазначив, що ще багато необхідно
зробити, щоб українське військо повністю відповідало сучасним вимогам.
Держава приділятиме увагу всьому спектру питань, які стосуються
всебічного забезпечення військ, і насамперед підвищенню соціальних
гарантій і бойового забезпечення. «Збільшення виплат військовослужбовцям,
на які держава знайшла ресурс цього року, дозволить нам істотно наростити
контрактну складову у формуванні Збройних сил. Для армії це означає
поступове підвищення професійності особового складу, а для суспільства –
мінімізацію мобілізаційного навантаження, істотне зменшення кількості і
потужності мобілізаційних хвиль», – сказав П. Порошенко.
Президент привітав випускників. «Український народ вірить у вас,
розраховує на вас, на ваші знання, на ваш патріотизм, на вашу рішучість і
мужність», – заявив глава держави.
Глава держави вручив дипломи з відзнакою й золоті медалі кращим
випускникам курсу.
Після отримання дипломів офіцери проголосили урочисту клятву, яку
зачитав кращий випускник полковник С. Артамощенко (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 24.02).
***
Президент П. Порошенко підписав Указ «Про Раду з питань захисту
професійної діяльності журналістів та свободи слова».
Рада створена з метою забезпечення реалізації конституційного права на
свободу слова, налагодження ефективного механізму взаємодії державних
органів й інститутів громадянського суспільства, зокрема засобів масової
інформації, з питань запобігання перешкоджанню законній професійній
діяльності журналістів.
Відповідно до затвердженого положення, рада є консультаційнодорадчим органом при Президентові України, основними завданнями якої є,
зокрема, моніторинг ситуації (стану) забезпечення захисту професійної
діяльності журналістів і свободи слова в Україні та напрацювання
узгоджених пропозицій з визначення першочергових заходів щодо
забезпечення захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова у
відповідності до європейських демократичних стандартів тощо.
Співголовами ради призначено заступника глави Адміністрації
Президента України А. Таранова і прес-секретаря глави держави С. Цеголка.
До складу ради ввійшли представники громадських об’єднань, які діють
у сфері медіа, засобів масової інформації, а також Національної поліції,
Генеральної прокуратури, Служби безпеки України, Національної ради з
питань телебачення і радіомовлення та інших державних органів (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 23.02).
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***
Президент П. Порошенко підписав Указ, яким звільнив з посади
суддю Голосіївського районного суду Києва Л. Калініченко за порушення
присяги.
Так, Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів встановила, що
Л. Калініченко під час подій з 21 листопада 2013 р. по 22 лютого 2014 р.,
ухвалюючи рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під
вартою строком 60 днів до активістів Революції гідності та про притягнення
автомайданівців до адміністративної відповідальності у зв’язку з
невиконанням водіями вимог працівників міліції про зупинку транспортних
засобів, грубо порушила вимоги процесуального законодавства,
продемонструвавши необ’єктивний і упереджений розгляд справ стосовно
зазначених осіб.
Також вказаним Указом Президент звільнив суддю Дрогобицького
міськрайонного суду Львівської області А. Гайдука у зв’язку з набранням
законної сили обвинувальним вироком щодо нього. Апеляційний суд ІваноФранківської області визнав А. Гайдука винуватим у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 2 ст. 375 КК України (постановлення суддею завідомо
неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови, що спричинило
тяжкі наслідки або вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих
інтересах) і ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення, тобто внесення
службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих
відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача
завідомо неправдивих документів).
Крім того, Указом № 63/2016 глава держави звільнив суддю ІваноФранківського міського суду Івано-Франківської області О. Бойчука, у
зв’язку із закінченням терміну, на який його призначено, і суддю
Луганського окружного адміністративного суду О. Дибову, у зв’язку з
поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 24.02).
***
Президент П. Порошенко вручив нагороди трьом лікарям,
громадянам Канади, які допомагають пораненим військовим – учасникам
АТО в Головному військовому клінічному госпіталі в рамках спільної
канадсько-української акції.
Глава держави під час зустрічі з іноземними фахівцями зазначив: «Дуже
дякую, що ви не є байдужими. Дуже легко сьогодні залишитися вдома і
сказати, що нас це не хвилює. Але ваш приїзд – це символ того, що ми не
наодинці проти країни-агресора, що з нами зараз весь світ, і весь світ
підтримує Україну у вашому обличчі».
Так, за особисті заслуги, благодійну діяльність і надання
висококваліфікованої медичної допомоги українським військовим
нагороджено О. Антонишина орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, К. Левіс і
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Х. Уолер – орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.
Президент висловив подяку керівництву й народу Канади за допомогу
Україні. Глава держави нагадав, що на початку агресії Росії у 2014 р., коли
довелося відновлювати українську армію і не було навіть одягу, Канада
надіслала контейнери з формою. «Ви собі не уявляєте, скільки теплих слів на
свою адресу тоді почули канадійці від українських воїнів», – зазначив
П. Порошенко.
За словами глави держави, за останні 1,5 року завдяки спільним
зусиллям з волонтерами та за співпраці з іноземними країнами, у тому числі з
Канадою, вдалося значно покращити медичне забезпечення військових.
Відбувається обмін досвідом із закордонним лікарями, надається допомога
медикаментами, забезпечується можливість лікування українських
військових за кордоном, а нещодавно була затверджена нова аптечка, яка
відповідає стандартам НАТО. У цьому році для потреб медичної служби
Збройних сил планується поставка 145 санітарних автомобілів і понад
30 броньованих медичних машин.
Президент відзначив успіхи військового госпіталю, лікарі якого
врятували життя тисячів українських військових. «Сьогодні наш військовомедичний шпиталь став центром міжнародної співпраці, де створені всі
умови для того, щоб справжні друзі України мали можливість приїхати та
допомогти українським героям», – сказав глава держави. Президент
наголосив, що госпіталь став сучасним медичним закладом, який може
успішно ділитися досвідом з багатьма українськими й закордонними
партнерами.
У свою чергу канадські лікарі передали Президенту прапор Канади з
підписами на знак підтримки України.
Мікрохірург К. Левіс (Канада, м. Хамілтон) проводить найскладніші
оперативні втручання кистей рук і нижніх кінцівок пораненим
військовослужбовцям, які отримали травми внаслідок мінно-вибухових
поранень (понад 10 операцій).
Щелепно-лицевий хірург професор О. Антонишин (Канада, м. Торонто)
– голова всіх чотирьох місій, особисто проводить усі найскладніші
оперативні втручання (понад 55 операцій).
Менеджер-організатор місій Х. Уолер (Канада, м. Торонто) займається
відбором і закупівлею медичного обладнання, що необхідно для медичного
забезпечення оперативних втручань (частина обладнання в подальшому
залишається в Україні) (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 24.02).
***
«Я заявив і заявляю, що готовий вкотре простягнути руку
Президенту і його фракції. Ми 24 місяці проводили найбільш складні і
найбільш непопулярні реформи. І не можна зупинятися на півшляху». На
цьому наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у вівторок, 23 лютого,
відповідаючи на запитання журналістів у Харкові.
26

А. Яценюк нагадав, що звернувся до Верховної Ради з тим, щоб
парламент проголосував резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України:
«Така резолюція не набрала голосів. Це означає, що основні фракції в
парламенті – Блок П. Порошенка і “Народний фронт”, повинні остаточно
взяти на себе всю повноту відповідальності за політичну і економічну
стабільність.
Ми сподіваємось укріпити коаліцію, і зараз йдуть дискусії з іншими
членами колишньої коаліції про те, щоб ця коаліція була укріплена».
А. Яценюк нагадав, що 18 лютого, коли в парламентській залі не було
двох фракцій («Батьківщини» і «Самопомочі»), парламент 251 голосом
нарешті ухвалив закон про ключову реформу державного сектора економіки
– щодо управління об’єктами державної власності: «Був запроваджений
інститут незалежних директорів, що блокувалося протягом 12 місяців.
Переконаний, що є політична відповідальність перед країною, а не істерія
щодо наступних дострокових парламентських виборів, які закінчаться дуже
сумно для країни» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
23.02).
***
«Коли ми зруйнували стару корупційну схему, де одні й ті ж самі
компанії постачали на найбільші державні компанії, ми дали малому і
середньому бізнесу можливість доступу до постачання товарів, робіт і
послуг на державні компанії». На цьому наголосив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 24 лютого.
«Тобто зруйнована монополія дає можливість розвиватися малому і
середньому підприємництву», – наголосив він.
Глава уряду підкреслив, що після ухвалення й підписання нового закону
України про державні закупівлі на систему ProZorro повинні перейти всі
органи влади: з 1 квітня цього року – центральні органи влади, з 1 серпня –
місцеві.
Глава уряду висловив вдячність заступнику міністра економічного
розвитку та торгівлі М. Нефьодову, який доповідав на засіданні уряду, і
всьому колективу, який займається впровадженням системи електронних
закупівель ProZorro: «Нам вдалося в тому числі через політичну дискусію в
парламенті ухвалити цей закон, який практично рік дуже важко проходив
стінами парламенту».
А. Яценюк зазначив, що система опиратиметься впровадженню
електронних закупівель, «щоб далі залишився старий порядок». Він
наголосив на важливості того, аби регламент запровадження ProZorro
«максимально закривав всі дірки для обходження електронних закупівель».
Він нагадав, що одним з перших на систему електронних закупівель
ProZorro перейшло Міністерство оборони України.
Глава уряду зазначив, що раніше в Міністерстві оборони «чотири фірми
10 років поставляли продукти харчування і розповідали, що їх неможливо
замінити». Тепер, завдяки переходу на електронні закупівлі, у тендері на
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постачання харчування для бійців, зокрема, перемогла велика міжнародна
компанія Metro: «Це і дешевше, і якісніше, і краще».
А. Яценюк також нагадав, що Міністерством юстиції запроваджена
система електронних торгів арештованим майном «Сетам». Завдяки цьому
обсяги реалізації такого майна зросли в 12 разів (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 24.02).
***
«Іде умисне зволікання з конфіскацією 1,5 млрд дол. колишнього
режиму. Це обов’язок органів прокуратури, антикорупційних органів, всієї
української влади і судової системи – конфіскувати їх і відправити до
державного бюджету», – заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на
засіданні уряду в середу, 24 лютого.
Він нагадав, що минулого року на засіданні уряду продемонстрував
засобам масової інформації і членам Кабінету Міністрів України схему, «як
колишній режим вимивав кошти бюджету, відправляв ці гроші на офшорні
фірми, які контролював»: «Далі ці офшорні фірми купували за вкрадені
гроші державні цінні папери Української держави, розміщували ці цінні
папери в Ощадному банку і ще й отримували з державного бюджету
відсотки».
У минулому році, нагадав глава уряду, Держфінмоніторинг арештував
1,5 млрд дол., які нині в Ощадному банку: «У схемі залучені близько
80 офшорних компаній, які контролюються колишнім режимом».
А. Яценюк підкреслив, що «були непоодинокі спроби через судові
рішення зняти арешт для того, щоби назад вкрасти 1,5 млрд дол.»: «Це
обов’язок органів прокуратури, антикорупційних органів, всієї української
влади і судової системи – конфіскувати їх і відправити до державного
бюджету. Їх не треба шукати, ми їх вже знайшли. Не треба бігати по всьому
світу – вони арештовані і знаходяться в Україні. За цілий рік я тільки
отримую пачки листів про те, що в цьому питанні розбираються».
Він підкреслив, що «іде умисне зволікання з процедурою конфіскації
цих грошей»: «Думають: ситуація не дуже стабільна, ці вимагають
конфіскації, прийдуть інші – з іншими домовимося». І пропаде
1,5 млрд, розтягнуть через домовленості і через змову».
Прем’єр-міністр укотре наголосив на необхідності завершити судове
розслідування і провести процедуру спеціальної конфіскації 1,5 млрд дол.
активів колишнього режиму.
Частина з цих коштів уже передбачена в Державному бюджеті на
фінансування Збройних сил, частину уряд може відправити на широкі
соціальні програми допомоги громадянам. «Якщо необхідне ухвалення
якогось законодавства, – нехай нам скажуть. Фракція “Народного фронту”,
як завжди, віддасть всі голоси для того, щоб таке законодавство було
прийнято», – підкреслив він.
Під час виступу на засіданні уряду міністр юстиції України П. Петренко
запропонував винести на розгляд Кабінету Міністрів проект постанови про
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створення Національного агентства з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Він
звернувся до парламенту України подати своїх кандидатів у конкурсну
комісію для обрання керівника агентства.
А. Яценюк підкреслив, що створення агентства з пошуку корупційних
активів є вкрай необхідним: «Це реальний механізм доступу до іноземних баз
даних і не очікування роками відповіді на запити по правову допомогу, а
швидка і оперативна робота по пошуку активів, пошуку реальних власників,
арешт
і
конфіскації
таких
активів»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 24.02).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк висловив сподівання, що
антикорупційні органи доведуть до завершення справи щодо керівництва
Державної служби експортного контролю й Державної служби
зайнятості. «Уряд готовий надавати їм всіляке сприяння», – наголосив він
на засіданні Кабінету Міністрів у середу, 24 лютого.
А. Яценюк підкреслив, що, за наявною інформацією, Національне
антикорупційне бюро проводить розслідування по відношенню до
керівництва Державної служби експортного контролю «на предмет того, чи
були порушені норми законодавства керівником Служби експортного
контролю при здійсненні ним повноважень».
Процесуальні і слідчі дії, наголосив він, є виключно в компетенції
Національного антикорупційного бюро: «Переконаний, що новостворений
орган зробить все для того, щоби злочинці були притягнені до
відповідальності. Створені всі необхідні органи для боротьби з корупцією,
які мають процесуальні повноваження. І ми готові надавати їм всіляке
сприяння».
Він повідомив, що підписав розпорядження про відсторонення керівника
Служби експортного контролю Ю. Терещенка від виконання обов’язків.
Щодо керівника Державної служби зайнятості, міністр соціальної
політики України П. Розенко нагадав, що після затримання керівника
Державної служби зайнятості Я. Кашуби одразу підписав наказ про
відсторонення його від виконання обов’язків керівника служби. Проте
кримінальна справа щодо цього факту не завершена й до суду на сьогодні
справа не передана. У зв’язку з цим, як повідомив міністр, до нього надійшли
звернення від Я. Кашуби та його адвокатів з вимогою поновити його на
посаді.
П. Розенко наголосив, що «до офіційного рішення суду по факту справи,
це здійснено не буде»: «Я. Кашуба залишається відстороненим від посади
керівника служби».
А. Яценюк нагадав, що тему щодо корупційних правопорушень у
Державній службі експортного контролю України й Державній службі
зайнятості підняв у своєму листі до уряду України Президент України.
«Дуже важливо, щоб правоохоронна система користувалася нормами
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кримінально-процесуального закону. Тому що коли вже глава держави
займається тим, щоби фактично відслідковувати проходження кримінальних
проваджень, а уряд займається функціями, які не належать до його
компетенції, – це означає, що правоохоронна система десь не зовсім
прочитала норми кримінально-процесуального закону», – підкреслив глава
уряду (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 24.02).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк наголосив на необхідності
зобов’язати Фонд гарантування вкладів реалізовувати майно ліквідованих
банків виключно в електронному режимі, виключно на електронних
торгах і виключно на одному публічному майданчику. Про це глава уряду
сказав на засіданні Кабінету Міністрів у середу, 24 лютого.
Глава уряду підкреслив, що Фонд гарантування вкладів – це окрема
незалежна державна установа, яка займається ліквідацією банків: «Тобто
мільярдні активи банківського сектора ідуть до Фонду гарантування вкладів.
Чим більша сума від вирученого майна з ліквідованих банків, тим більше
відшкодування тим людям і юридичним особам, які мали депозити в цих
банках, і відшкодування державі в тому числі».
А. Яценюк нагадав, що два місяці тому в Національному банку України
відбулася зустріч з цього питання: «Національний банк поділяє позицію
уряду про те, що все майно ліквідованих банків повинно продаватися
виключно на одному публічному майданчику».
На сьогодні Фонд гарантування вкладів, нагадав він, продає ліквідоване
майно на 59 різних майданчиках. При цьому, як зазначив міністр юстиції
П. Петренко, це не електронні майданчики.
Водночас, підкреслив глава уряду, у Міністерстві юстиції України
працює система електронних торгів арештованим майном «Сетам».
А. Яценюк запропонував уряду звернутися до Національного банку
України з цього питання: «Ми готові простягнути руку Фонду гарантування
вкладів. Якщо фонду складно, ми можемо зробити спільну постанову
Національного банку України і Кабінету Міністрів України і фактично
зобов’язати Фонд гарантування вкладів реалізовувати це майно виключно в
електронному режимі, виключно на електронних торгах і виключно на
одному публічному майданчику.
Це дасть можливість отримати необхідні кошти після ліквідації банків,
повернути більше депозитів, повернути юридичним особам більше коштів,
які залишилися на їхніх рахунках у ліквідованих банках, і дозволить
Національному банку України повернути кошти, які Нацбанк давав як
рефінансування. Це дасть можливість у цілому оздоровити сектор».
Міністр юстиції України П. Петренко повідомив, що Фонд гарантування
вкладів готує до реалізації 47 млрд грн.
Глава уряду підкреслив, що це ті кошти, які можна повернути, «якщо ми
публічно зобов’яжемо фонд продавати це майно». «Думаю, що це в інтересах
фонду», – додав А. Яценюк (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
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2016. – 24.02).
***
23 лютого Прем’єр-міністр України А. Яценюк разом з міністром
внутрішніх справ України А. Аваковим перебували у Харкові, де відбулася
презентація електронної інтелектуальної системи аналізу RICAS для
Національної поліції.
Глава уряду назвав цю систему «дуже серйозним кроком вперед»,
відзначивши важливість того, що RICAS розроблений українськими
фахівцями.
А. Яценюк поцікавився, скільки часу необхідно для впровадження такої
системи по всій країні. Розробник зазначив, що для цього необхідно близько
півроку.
Система розроблена працівниками управління інформаційного
забезпечення обласного ГУ Національної поліції в Харківській області
спільно з місцевими IT-компаніями. Це інноваційний комплекс аналітичної
обробки інформації різноманітних баз даних з відображенням на детальній
інтерактивній карті міста як самих об’єктів, так і результатів їх аналізу.
Система дає змогу швидко реагувати на надзвичайну подію, що виникла
та зафіксована шляхом відеофіксації, відображаючи на карті відповідні
рухомі об’єкти, спрямувати на місце виникнення надзвичайної ситуації
відповідні сили та засоби – не лише Національної поліції, а й екіпажі ДСНС,
аварійні бригади комунальних служб, загалом будь-які служби та підрозділи,
оснащені відповідними пристроями й ідентифіковані в системі.
Відображення на інтерактивній карті підключених відеокамер разом з
можливістю миттєвого доступу до будь-якої з них як у режимі потокового
відео, так і в режимі запису дає можливість не лише забезпечити оперативне
реагування на ситуації, що виникають на вулицях міста, а і відстежувати
подальші дії правопорушників та реагуючих підрозділів, фіксувати
обставини правопорушень чи надзвичайних ситуацій, створювати необхідну
в ряді випадків доказову базу для подальшого розслідування злочинів чи
аварій (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 23.02).
***
Для максимального прискорення приватизації держпідприємств
Мінагрополітики
готове
невідкладно
передати
підприємства
агропромислового комплексу до сфери управління Фонду держмайна.
Відповідний лист до фонду підписав міністр аграрної політики та
продовольства України О. Павленко.
Так, Мінагрополітики готове передати до Фонду держмайна 429
суб’єктів господарювання. З них 209 підприємств перебувають у процесі
ліквідації у зв’язку з незадовільним фінансово-економічним станом,
банкрутством, відсутністю майна тощо. Сто двадцять сім підприємств – у
процесі реорганізації шляхом приєднання до ДП «Конярство України»,
«Укрліктрави», «Укрспирт», Центру сертифікації та експертизи насіння і
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садивного матеріалу, які в подальшому мають бути приватизовані. Сорок два
підприємства (зокрема, ДП «Артемсіль» і ДП «Укрспирт») можуть бути
приватизовані після виключення із Закону України «Про перелік об’єктів
права державної власності, що не підлягають приватизації» та 51
підприємство не заборонено до приватизації.
Таким чином, після внесення змін до відповідних нормативно-правових
актів приватизації підлягатимуть 93 підприємства.
Також зазначається, що лише 15 % підприємств з тих, що планується
передати, перебувають на території м. Києва й Київської області, а решта –
розташовані в інших регіонах.
У листі також зазначається, що для забезпечення заходів з ліквідації,
реорганізації і приватизації підприємств АПК передача ДП можлива з
урахуванням передачі необхідної кількості працівників Мінагрополітики.
«Фонд держмайна має спеціальний статус органу, у тому числі і з питань
приватизації держпідприємств, має розгалужену систему регіональних
відділень. Кількість його фахівців за цим напрямом перевищує кількість
відповідних працівників Мінагрополітики більше ніж у 100 разів. Фонд
держмайна чи не єдиний орган влади, спроможний якісно та своєчасно
підготувати підприємства до ліквідації, реорганізації та приватизації, –
роз’яснює ситуацію експерт Фонду розвитку українського села і фінансовий
аналітик Ю. Тарасенко. – Міністерство ініціювало передачу всіх ДП зі своєї
сфери управління до сфери управління ФДУ. Ті ДП, які не заборонено до
приватизації, ФДУ може прийняти самостійно на рівні відносин
Мінагрополітики – ФДУ. А ті, що заборонені до приватизації, можуть бути
передані за рішенням Кабінету Міністрів України. У подальшому ж
процедура зняття заборони на приватизацію держпідприємств – компетенція
Верховної Ради України» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016.
– 23.02).
***
Мінагрополітики налаштовано на максимальну дерегуляцію і
зняття перешкод розвитку виноробства. З цією метою представників
виноробів залучено до робочих груп, щоб разом розробляти законодавчі
зміни. Хоча часом бракує розуміння інших учасників і регуляторів ринку.
Про це повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства
України, керівник апарату І. Гребенюк на відкритті І Національного
виноробного форуму.
За її словами, гальмування законодавчого реформування – головна
причина кризи виноробства. Цей правовий зашморг з галузі треба якомога
швидше зняти. «Розвиток виноградно-виноробної галузі стримує низка
факторів. Ліцензія на право торгівлі власним вином вартістю 0,5 млн грн у
зародку вбиває малого виробника. Також бракує пільгових довгострокових
кредитів на закладення виноградних насаджень і технологічну
модернізацію», – наголосила І. Гребенюк.
На її думку, потребують удосконалення механізми нарахування орендної
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плати за землі під молодими багаторічними насадженнями. «Після окупації
Криму Україна втратила близько 20 тис. га виноградників. Мусимо відновити
цей потенціал. А відтак маємо на законодавчому рівні стимулювати
збільшення площ виноградних насаджень. У тому числі за рахунок пільгових
умов оренди землі», – повідомила заступник міністра (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 24.02).
***
У період з 21 по 24 лютого в Лондоні тривали українсько-британські
воєнно-політичні консультації.
У рамках заходу 23 лютого відбулася зустріч керівника української
делегації, заступника міністра оборони України з питань європейської
інтеграції І. Долгова з міністром з питань Збройних сил Великої Британії
П. Мордо.
Сторони обговорили питання, пов’язані із сучасним станом і
перспективами розвитку двосторонніх відносин в оборонній сфері, воєннополітичною ситуацією в Україні, гуманітарною допомогою від уряду Великої
Британії, процесом реформування Збройних сил України й розвитком
нормативно-правової бази двостороннього співробітництва.
Значну увагу було приділено спеціальній курсовій підготовці за участі
британських інструкторів і освітнім проектам, а також роботі в Україні
британського радника з питань управління та фінансового менеджменту у
сфері оборони.
Крім того, члени української делегації провели зустріч з директором
департаменту міжнародної безпекової політики Міністерства оборони
Великої Британії Н. Герром, за підсумками якої було підписано План
співробітництва між міністерствами оборони України та Великої Британії на
2016 рік. Документ включає заходи за всіма напрямами двостороннього
співробітництва між країнами в поточному році (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 24.02).
***
23 лютого 2016 р. заступник міністра інформаційної політики
України Т. Попова взяла участь у роботі круглого столу на тему:
«Розвиток незалежного мовлення на Донбасі: результати та плани на
майбутнє».
Захід зібрав провідних медійників і журналістів з метою обговорення
результатів та планів на майбутнє незалежного мовлення на Донбасі.
Т. Попова презентувала результати діяльності МІП з відновлення
мовлення на Донбасі та наголосила: «Завдання МІП – створювати нові
канали комунікації та умови для їх роботи. Контентом займаються
представники Національної телерадіокомпанії України та приватні канали».
На запитання журналістів щодо початку мовлення радіо «Голос
Донбасу» заступник міністра повідомила: «Зі свого боку, МІП виконало всі
зобов’язання, наразі м’яч на полі наших партнерів – Міністерства оборони
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України та Національної телерадіокомпанії України» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 24.02).

ПОЛІТИКА
Трехсторонняя контактная группа договорилась об освобождении
26 февраля четверых заложников на оккупированной территории
Луганской области. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь
представителя Украины в контактной группе Л. Кучмы Д. Олифер.
«Важная новость: 26 февраля будут освобождены четыре человека,
которые находятся в заложниках на территории отдельных районов
Луганской области. Также мы требуем допустить специалистов
Международного комитета Красного Креста и “Врачей без границ” к
украинским
заложникам,
которые
незаконно
удерживаются
на
неподконтрольной Украине части Донбасса, и к заключенным, которые
находятся в местах лишения свободы в отдельных районах Донецкой и
Луганской областей. Международные гуманитарные организации должны
получить беспрепятственный доступ к неподконтрольной Украине части
Донбасса», – сообщила Д. Олифер.
Она также сообщила, что контактная группа позитивно оценила
освобождение заложников, которое состоялось 20 февраля.
На встрече контактной группы также обсуждался вопрос
разминирования Донбасса. Украина предлагает, чтобы вопросами
разминирования в «серой зоне» занялись эксперты одной из международных
гуманитарных организаций, а именно взяли на себя маркировку
заминированных участков (Главком (http://glavcom.ua). – 2016. – 24.02).
***
Следующее заседание трехсторонней контактной группы по
Донбассу состоится 2 марта в Минске. Это будет последнее заседание в
канун встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки»,
запланированное на 3 марта в Париже. Об этом на своей страничке в
Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной
группе Л. Кучмы Д. Олифер.
По ее словам, именно в Париже должны быть рассмотрены ключевые
решения по политическим вопросам, вопросам безопасности, а также
гуманитарный аспект. Напомним, министр иностранных дел Германии Ф.-В.
Штайнмайер подтвердил во время своего визита в Киев, что встреча глав
МИД «нормандской четверки» состоится в Париже 3 марта. Он уверен, что
эта встреча должна стать ключевой в процессе мирного урегулирования
ситуации на Донбассе (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2016. – 24.02).
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***
Представители контактной группы в Минске требуют допуска
общественных организаций к пленным боевиков и заключенным на
оккупированных территориях Донбасса. Об этом на странице в Facebook
сообщила пресс-секретарь представителя украинской стороны в группе,
второго Президента Украины Л. Кучмы Д. Олифер.
По ее словам, контактная группа в Минске требует допустить
специалистов Комитета Красного Креста и «Врачей без границ» к пленным.
Речь о пленных, которые незаконно содержатся на неподконтрольной
Украине части Донбасса. Кроме того, допустить к заключенным, которые
пребывают в местах лишения свободы в некоторых районах Донецкой и
Луганской областей, добавила Д. Олифер (УРА-Информ (http://urainform.com). – 2016. – 24.02).
***
Без виконання безпекового пакета мінських угод імплементація
політичного їх пакета, який передбачає вибори на окупованих
територіях, є неможливою. Про це в ефірі 5 каналу сказав народний
депутат від фракції «Батьківщина» Г. Немиря, передає УНН.
«У мінських угодах є два пакети – безпековий та політичний. Вибори (на
окупованих територіях. – Прим. ред.) – це політичний пакет. До того
моменту, поки не буде виконаний і забезпечений безпековий пакет,
переходити до імплементації політичного пакета не є можливим», – зауважив
нардеп.
Водночас він зазначив, що нині можна готувати ідеї і проекти щодо
проведення виборів на окупованому Донбасі. «Українська сторона набагато
виграє, якщо запропонує те, що ми зараз консенсусом говоримо: вибори
можна проводити тільки тоді, коли їх зможе контролювати українська влада,
спостерігачі ОБСЄ, а не найманці та російські військові», – наголосив
Г. Немиря (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016.
– 24.02).
***
Главы МИД Франции и Германии рекомендовали депутатам
Верховной Рады поскорее уладить кризис, иначе финансирование
Украины со стороны МВФ окажется под угрозой. Об этом пишет издание
«Апостроф».
Как стало известно изданию, два главных вопроса, которые
обсуждались в ходе встречи Ф.-В. Штаймайера и Ж.-М. Эро с
представителями шести парламентских фракций, это украинский
политический кризис и дальнейшее выполнение минских соглашений.
Ф.-В. Штайнмайер подчеркнул, что Запад не намерен вмешиваться в
вопросы внутренней политики и диктовать Украине, кто именно должен
быть на той или иной должности. Но намекнул, что стране сейчас должно
быть не до кризиса. Для Запада важно, чтобы украинские политические силы
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между собой договорились и не прекращали реформ.
«Министр иностранных дел сказал: да, мы переживаем за
внутриполитическую ситуацию в Украине и за кризис, потому что нам нужно
иметь партнеров, с которыми мы можем говорить и которые будут нести
ответственность за кредиты, которые дают Европа и МВФ. Но фамилии и
композиции – это ваша ответственность. Ищите варианты, это ваше
государство», – пересказала содержание беседы О. Сыроид.
«Было сказано очень четко и открытым текстом, что у украинской
политической элиты нет недель или месяцев на улаживание этого
политического кризиса. Наши партнеры на Западе ожидают его преодоления
в ближайшее время», – рассказал изданию нардеп-радикал В. Вовк.
Важный вопрос, который также интересовал западных дипломатов,
следует ли ожидать досрочных парламентских выборов в Украине. Как
рассказал В. Вовк, за проведение досрочных парламентских выборов на
встрече высказались Оппозиционный блок и «Батьківщина».
«Представители фракций выразили свои позиции по выборам. Их
мнения разделились, было несколько фракций, включая фракцию
Радикальной партии, которые заявили, что потенциал этой Верховной Рады
не исчерпан, что путь к досрочным выборам – это путь в пропасть, потому
что неизбежно вспыхнет война всех политических сил. “Батьківщина” и
Оппозиционный блок настаивали на необходимости полной перезагрузки
власти через выборы. Эта позиция не нашла поддержки наших
международных партнеров. Наоборот, они говорили, что сигнал, который
послала Украина на прошлой неделе из-за парламентского кризиса, является
очень тревожным. Это очень смутило наших международных партнеров в ЕС
и МВФ», – подчеркнул В.Вовк.
Отметим, что в МВФ существует практика прекращать финансирование
страны за полгода до назначенной даты выборов. Именно поэтому вопрос
возможных выборов в Украине так тревожил западных дипломатов.
Впрочем, Ф.-В. Штайнмайер и Ж.-М. Эро получили заверения от
представителей БПП, «Народного фронта» и Радикальной партии о том, что
сейчас ведутся переговоры по коалиции и вскоре этот процесс будет успешно
завершен. В то же время конкретные сроки создания новой коалиции
названы не были (Минпром (http://minprom.ua). – 2016. – 24.02).
***
Західні лідери побоюються дострокових виборів в Україні, тому що
це буде період нестабільності. Про це в ефірі 5 каналу сказав науковий
директор Фонду «Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва, професор
НАУКМА О. Гарань, передає УНН.
«Наші західні партнери побоюються дострокових виборів. Їх не так
обходить, як вдасться переформатувати коаліцію чи замінити Прем’єра, але
питання того, щоб уникнути дострокових виборів – це для них важливо, тому
що це буде період нестабільності», – сказав О. Гарань.
Водночас він зазначив, що на перший план у перемовинах з
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європейськими політиками висуваються вибори на окупованих територіях. «І
тут буде дуже жорстка дипломатична боротьба, тому що ми розуміємо, що
вибори на території України, яка де-факто є окупованою, ну як їх проводити?
А німецька і французька позиція така, що треба йти до цих виборів», –
зауважив експерт (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2016. – 24.02).
***
Д. Пайетт считает, что этот Кабмин еще способен на реформы. «Я
уверен, что реформы будут продолжаться и такие люди, как министры,
которых мы видим сегодня, решительно настроены работать в этом
направлении», – такое мнение в среду во время церемонии подписания
соглашения об инвестициях компании Cargill в строительство зернового
терминала в морском торговом порту «Южный» высказал посол
Соединенных Штатов Америки в Украине Д. Пайетт.
Он уверен в способностях нынешнего правительства продолжать
реформы и заверил, что инвесторам важно видеть настроенность украинского
правительства на реформы, а также неуклонное выполнение всех
обязательств перед Международным валютным фондом и тесное
сотрудничество Президента, правительства и парламента.
Посол
также
подчеркнул,
что
украинское
правительство
продемонстрировало прогресс в создании четкой и прозрачной регуляторной
системы и в направлении прозрачной и справедливой реформы возмещения
налога на добавленную стоимость (УРА-Информ (http://ura-inform.com). –
2016. – 24.02).
***
Представители США обеспокоены политической ситуацией,
которая сложилась в Украине. Об этом рассказал мэр Киева В. Кличко по
итогам встречи с сенатором Д. Маккейном и помощником государственного
секретаря по вопросам Европы и Евразии В. Нуланд в эфире «Голоса
Америки» (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3633872-klychko-rasskazalo-nedovolstve-ssha-tempom-reform).
По словам В. Кличко, американские партнеры делают все для того,
чтобы реформы в Украине состоялись, помогают и дают советы. Но вместе с
тем они откровенно говорят, что Украина должна решить свои проблемы и
достичь реформ.
Сегодняшняя ситуация в Украине напоминает американским партнерам
ситуацию в стране 10 лет назад, подчеркнул В. Кличко.
«Что сказала Нуланд? Такую интересную вещь: “Мы не заинтересованы
в лицах, мы заинтересованы в плане реформ, которые предлагают люди,
которые будут на этих должностях”», – рассказал В. Кличко
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 24.02).
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***
Международная
неправительственная
организация
Amnesty
International заявила о практически отсутствующем прогрессе в деле
расследования обстоятельств нарушений прав человека, совершенных в
украинской столице во время акций протеста в 2013–2014 гг. Об этом
говорится
в
ежегодном
докладе,
представленном
организацией
(http://korrespondent.net/ukraine/3634083-v-chernobyle-sobyrauitsia-sozdatbyosfernyi-zapovednyk).
«Мало прогресса было сделано в расследовании нарушений и
злоупотреблений, имевших место во время проевропейских демонстраций в
столице Киеве, и в том, чтобы привлечь их исполнителей к ответственности,
– отмечается в документе. – За два года, прошедших с Евромайдана, мало что
реально сделано для привлечения к суду правоохранителей, ответственных за
избыточное, ненужное и незаконное применение силы» (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 24.02).
***
Экс-лидер «Правого сектора», народный депутат Д. Ярош
презентовал львовским журналистам свою новую политсилу –
Национальное движение «Державницька ініціатива Яроша» (ДІЯ).
Как сообщает «Укринформ», Д. Ярош планирует, что новая политсила
будет выполнять объединительную функцию для ряда патриотических
организаций.
«Существует
такая
инициатива
по
созданию
общенационального движения, которое бы стало объединяющим для многих
патриотических сил в это тяжелое для Украины время и смогло бы
реализовать те идеи, которые не реализует нынешняя власть», – отметил
депутат.
По его словам, новая политическая структура будет «чем-то напоминать
Народный рух Украины перед получением независимости». Он считает, что
она объединит людей разных политических, идеологических направлений,
независимо от языка, конфессиональной принадлежности и т. п.
Как отметил Д. Ярош, главная цель структуры – «навести порядок в
тылу», то есть на «большой» Украине, включая столицу, без чего нельзя
вернуть территории оккупированного Донбасса и Крым (Главком
(http://glavcom.ua). – 2016. – 24.02).
***
18 февраля в Киеве состоялось заседание политсовета партии
«Оппозиционный блок».
Политсовет принял решение об исключении некоторых членов из
состава партии, в том числе С. Епифанцеву, которая больше не является
руководителем Днепропетровской городской организации Оппозиционного
блока. В соответствии с уставом Оппозиционного блока, после исключения
прекращены все полномочия этих людей в руководстве избираемых органов
партии. Об этом сообщает народный депутат Украины Д. Колесников.
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«Поэтому любые их заявления и действия не имеют никакого отношения к
Оппозиционному блоку и не могут трактоваться как официальная позиция
партии, – подчеркнул нардеп. – Исключение нескольких членов партии
никаким образом не повлияет на работу фракции в горсовете и городской
организации» (Минпром (http://minprom.ua). – 2016. – 24.02).
***
Представители полка «Азов» заблокировали телеканал «Интер»,
назвав свою акцию бессрочной, сообщает 25 февраля пресс-служба
«Азова».
«Интер» не работает! Проходит всеукраинская акция СтопИнтер. Хоть
на время остановим рупор кремлевской пропаганды!», – написали активисты
полка на странице в Вконтакте (http://korrespondent.net/ukraine/3634514-Azovon-tour-boitsy-zablokyrovaly-ofys-yntera).
Участники акции уверяют, что они не против свободы слова, а против
кремлевской цензуры на украинском телевидении. Начальник службы
безопасности «Интера» пригласил активистов внутрь, но те остались ждать
представителей телеканала снаружи, чтобы передать им свои требования
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 25.02).
***
Киевские таксисты под мэрией сожгли шины.
Несколько десятков таксистов митингуют под Киевской администрацией
с требованиями признать такси городским пассажирским транспортом и
озвучить позицию властей по запуску сервиса Uber в Киеве.
Как передает Hromadske.tv, участники держат флаги «Украинской
таксомоторной ассоциации». Также на противоположной стороне
Крещатика, напротив здания КГГА, горели около 10 шин.
Ранее столичные таксисты анонсировали акцию протеста под КГГА. Они
пригрозили общенациональной забастовкой в случае, если власть на пойдет
на публичный диалог.
Как известно, Uber – это мобильное приложение, которое позволяет
вызвать такси, отслеживать его перемещение и оплатить заказ наличными
или банковской карточкой. Во многих городах мира он составляет
значительную конкуренцию традиционным службам такси (Главком
(http://glavcom.ua). – 2016. – 25.02).
***
Перевозчики требуют решить вопрос транзита из РФ.
Международные
автомобильные
перевозчики
провели
предупредительную акцию у Мининфраструктуры в связи с проблемой
транзита
через
РФ
в
страны
Азии,
Финляндию
(http://korrespondent.net/ukraine/3633490-perevozchyky-trebuuit-reshyt-voprostranzyta-yz-rf).
В акции приняло участие около 100 человек.
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Как
отметил
вице-президент
Ассоциации
международных
автоперевозчиков Ю. Кучинский, государство должно присоединиться к
проблеме транзита, совместно решать проблемные вопросы.
Он отметил, что АсМАП неоднократно заявлял о возможностях
открывающихся рынков, но поддержки не получил. «Наше требование –
восстановить транзит через РФ и защитить перевозчиков. Наши перевозчики
не защищены ни здесь, ни в РФ. Мы не знаем, что будет после 25 февраля,
для этого пришли к министру, чтоб узнать», – добавил глава совета АсМАП
Л. Костюченко. Он отметил, что запрет транзита является нарушением
соглашений и этот вопрос должен быть срочно решен.
Он также сообщил, что есть автомобили, которые не успеют выехать с
территорий РФ, и они могут попасть под арест из-за просрочки разрешений.
По его словам, в режиме «еду домой» в Украину уже вернулось около тысячи
перевозчиков, еще 300 находятся за пределами РФ, в частности в странах
Азии.
«Мы не можем терять этот рынок, его быстро займут польские,
белорусские перевозчики, а наши останутся без работы», – сказал
Л. Костюченко.
К участникам акции вышел министр инфраструктуры А. Пивоварский,
который сообщил, что правительство ищет решения, чтобы наладить транзит
через российскую границу. «Транзит не имеет ограничений. Украина
транзитная страна. С нашими европейскими партнерами мы практически
завершили технические консультации, с РФ технические консультации
завершены», – сказал А. Пивоварский.
По завершении выступления министра часть представителей
перевозчиков поднялись в кабинет министра для дальнейшего обсуждения
проблемы. Остальные митингующие завершили предупредительную акцию и
разошлись.
Как сообщал «Корреспондент.net», 16 февраля Украина и Россия
договорились о возвращении в Украину грузовиков, которые остались в
России из-за введенного запрета на транзит по территории РФ, а также
российских
грузовиков,
оставшихся
на
территории
Украины
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 24.02).
***
Организаторы блокады российских фур на Закарпатье обещают
снова перекрыть дороги. Об этом заявил один из организаторов блокады
Т. Деяк.
«Сегодня во Львове мы собираем всех координаторов блокады, будем
принимать решение, как действовать дальше. Каким бы ни было решение
правительства по транзиту, мы будем блокировать перевозки, настаивать на
запрете проезда российских фур. А потом и всего российского бизнеса», –
сообщил он в интервью «Укринформу».
По словам Т. Деяка, это будут мирные акции. «Мы верим, что именно
мирными, но длительными акциями можем со временем запретить весь
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российский бизнес в Украине. Поэтому блокады и акции будут
продолжаться. Пока – до решения вопроса с транзитом. Мы будем требовать
и дальше, чтобы его запретили. Если правительство откроет дороги – мы все
равно перекроем их», – подчеркнул активист (Главком (http://glavcom.ua). –
2016. – 24.02).

ЕКОНОМІКА
Производство стали увеличилось.
Украинские металлурги в январе 2016 г., по сравнению с январем
прошлого года, увеличили производство стали на 3,6 % – до
1,938 млн т, сохранив при этом 10 место в списке мировых производителей.
Об этом сообщает World Steel Association.
В целом в январе 2016 г., по сравнению с январем 2015 г., 66 стран,
входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 7,1 % – до
127,7 млн т.
В октябре 2015 г., по сравнению с октябрем 2014 г., украинские
металлурги увеличили производство стали на 6,4 % – до 2,055 млн т,
поднявшись с 11 на 10 место в списке мировых производителей этой
продукции (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 23.02).
***
ГП «НЭК “Укрэнерго”» стало прибыльным.
Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» по итогам 2015 г.
получила чистую прибыль в размере 820,396 млн грн. Компания закончила
2014 г. с чистым убытком в 1 млрд 198,528 млн грн. Такие данные приведены
в финансовом отчете компании, опубликованном на ее веб-сайте 23 февраля.
Согласно отчету чистый доход компании в 2015 г. увеличился на 75,4 %
по сравнению с 2014 г., до 5 млрд 433,493 млн грн, валовая прибыль – более
чем в три раза, до 3 млрд 486,061 млн грн.
Расходы на оплату товаров, работ и услуг «Укрэнерго» в 2015 г.
составили 1 млрд 173,09 млн грн, оплату труда – 1 млрд 144,162 млн грн,
отчисления на социальные мероприятия – 407,477 млн грн.
Расходы на погашение займов НЭК в прошлом году составили
693,772 млн грн, оплату процентов – 235,875 млн грн, выплату дивидендов –
120 млн грн. Поступления от получения займов в 2015 г. составили
1 млрд 851,735 млн грн.
Ранее сообщалось, что стоимость услуг по передаче электроэнергии
компанией за минувший год возросла на 73 %.
Напомним, в 2015 г. НЭК сократила передачу электроэнергии по
магистральным сетям на 7,5 %, по сравнению с 2014 г., – до
120 млрд 94,211 млн кВт·ч (Минпром (http://minprom.ua). – 2016. – 23.02).
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***
Украина в 2015 г. закупила ядерного топлива на общую сумму
643,5 млн дол., большая часть из которого импортировано из России. Об
этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики. Топливо российского
производства было куплено почти на 611 млн дол., шведского производства –
почти на 33 млн дол. (http://korrespondent.net/business/financial/3633696ukrayna-uvelychyla-ymport-yadernoho-toplyva-yz-rf).
Импорт топлива производства Westinghouse (Швеция) был возобновлен
с IV квартала 2015 г.
Годом ранее Украина купила ядерного топлива у России на 589 млн дол.
Напомним, соглашение с российской компанией ТВЭЛ о поставках
ядерного топлива в 2015–2016 гг. было подписано осенью 2014 г.
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 23.02).
***
Украинский экспорт становится практически полностью сырьевым.
В топ-10 экспортируемых товаров в 2015 г. (их доля в общем экспорте
совокупно составляет 46,9 %) находятся сплошь сырье и полуфабрикаты
первичной переработки. Об этом пишет издание Hubs.
В частности, первое место по объемам экспорта в прошлом году
занимает подсолнечное масло (3,029 млрд дол.). За ним следуют кукуруза
(3,008 млрд дол.), полуфабрикаты из углеродистой стали (2,499 млрд дол.),
пшеница (2,239 млрд дол.), железная руда (2,094 млрд дол.), плоский прокат
(1,505 млрд дол.), провода и кабели (1,038 млрд дол.), ферросплавы
(864 млн дол.), прутья и бруски из углеродистой стали (832 млн дол.) и соя
(807 млн дол.).
«Продукция, которую на самом деле можно отнести к группе
высокотехнологичных товаров, занимает только 13 строчку экспортного
рейтинга – это двигатели турбореактивные, турбовинтовые и другие газовые
турбины. Их было экспортировано в 2015 г. на 671 млн дол. (менее 1,8 % в
общем объеме экспорта). Еще год назад эти товары занимали в экспорте
11 позицию, а в 2013 г. были в середине топ-10», – пишет издание.
Украинский экспорт в 2015 г. осуществлялся в 194 государства и
юрисдикции (в 2014 г. – в 198). В большинство из них (135) он сократился,
возрос в 63 страны.
В ЕС экспорт товаров из Украины за год сократился на 24 %, или на
4,06 млрд дол. (с 17,08 млрд до 13,02 млрд дол.). Больше всего поставки
снизились в Польшу (–669 млн дол.) и Венгрию (–602 млн дол.). Среди стран
Евросоюза экспорт возрос лишь в Данию (на 18,1 млн дол.), Мальту (на
10,5 млн дол.), Португалию (на 8,9 млн дол.) и Словению (на 0,3 млн дол.).
За пределами ЕС наибольшие потери украинский экспорт понес в
торговле с Россией (–4,99 млрд дол.), Турцией (–800 млн дол.), Египтом
(–781 млн дол.) и Беларусью (–753 млн дол.).
Как отмечает издание, в сколько-нибудь существенной степени
возросли поставки товаров совсем не в Европу, а в основном в Азию:
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Таиланд (на 194 млн дол.), Бангладеш (на 53 млн дол.), Филиппины
(на 50 млн дол.), Ливан (на 29 млн дол.), Малайзию (на 28 млн дол.), Японию
(на 26 млн дол.) (Минпром (http://minprom.ua). – 2016. – 24.02).
***
Україна зайняла восьме місце з експорту масла й сиру.
За останнім звітом Міністерства сільського господарства США (USDA)
Україна ввійшла в десятку найбільших експортерів масла й сиру. Про це
повідомляє Аналітичний відділ компанії Dykun.
За підсумками 2015/16 МР Україна займе восьме місце за експортом
масла й поставить на зовнішні ринки 7 тис. т продукту. Це на 40 % більше,
ніж у 2014/15 МР, і більше ніж у два рази порівняно з 2013/14 МР. У
загальносвітовій структурі експорту Україна займає 0,85 %.
За інформацією Державної фіскальної служби, у 2015 р. основними
ринками збуту вітчизняного масла були Марокко (18,9 %), Азербайджан
(15,65
%)
і
Єгипет
(15,16
%)
(Экономические
известия
(http://news.eizvestia.com). – 2016. – 24.02).
***
Товарообіг між Україною та Тунісом у 2015 р. становив 300 млн дол.
Двосторонній товарообіг між Україною й Тунісом за 2015 р. становив
300,1 млн дол. США, при цьому більшість це український експорт. Про це у
МЗС відповіли на запит УНН.
«За даними Державної служби статистики України, протягом січня –
листопада 2015 р. двосторонній товарообіг становив 300,1 млн дол. США.
При цьому до Тунісу було експортовано українських товарів на загальну
суму 292 млн дол. США», – ідеться у відповіді МЗС.
Також у документі зазначено, що 70 % українського експорту до Тунісу
у 2015 р. були зернові культури. Також на рівні 20,5 % були експортовані
українські чорні метали.
Натомість з Тунісу до України найбільше постачалися пластмаси й
полімерні метали (35,7 %), електричні машини (21,8 %).
Також понад 22 % імпорту з Тунісу становлять товари легкої
промисловості – одяг і взуття (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 24.02).
***
Близько третини посівів в Україні в поганому стані.
Погодні умови останніх трьох місяців були нейтральними для озимих
культур в Україні. Як і на початку зими, нині близько третини посівів
зернових і олійних (2,3 млн га) у слабкому й розрідженому стані. Про це
повідомляє провідний експерт зернового ринку «УкрАгроКонсалт»
Є. Малишко.
У зоні ризику близько 1,7 млн га пшениці, 340 тис. га ячменю і близько
200 тис. га ріпаку.
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У найближчий місяць погода очікується відносно сприятлива для
посівів, тобто істотне збільшення загибелі малоймовірно. Це дає змогу
базувати прогнози площ під яровими культурами у 2016 р., спираючись на
збережені озимі.
Уже однозначно можна говорити про розширення посівів усіх ярих
культур порівняно з торішнім показником. У топ-3, як і раніше, входять
соняшник, пшениця й кукурудза. Однак частка їх у структурі зміниться.
Зокрема, частка пшениці скоротиться з 29 до 25 %, ріпаку – з 4 до 3 %; частка
соняшнику,
ячменю
й
кукурудзи
зросте
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2016. – 23.02).
***
ІFС інвестує в український агросектор до 300 млн дол.
Інвестиції міжнародної фінансової корпорації (IFC) в український
агросектор у 2016 р. становитимуть близько 200–300 млн дол. Про це
розповіла керівник представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC)
в Україні О. Волошина, пише «Дело».
«У середньому в рік інвестуємо в АПК близько 200–300 млн дол. Мені б
хотілося, щоб в 2016 р. ми профінансували 300–400 млн дол. Але реально, я
вважаю, що буде менше: залишимося на колишньому рівні. Ми
довгострокові інвестори – і поставили на паузу всі свої капітальні інвестиції.
У цьому році навряд чи хтось буде робити серйозні довгострокові вкладення.
Ми поміняли продукти і дуже активно підтримуємо операції на експорт і
імпорт, займаємося розробкою нових продуктів під гривневе фінансування.
Як і раніше думаємо про те, як аграріїв профінансувати. Відновили і
розширили лінію з “Райффайзен” і “Байєр”. Сподіваємося, що наших
аграрних розписок буде не 12 штук, а набагато більше. Зараз усіма зусиллями
намагаємося визначити їх режим оподаткування», – розповіла вона.
Крім того, О. Волошина також зазначила, що, крім недостатнього
фінансування, аграрії найбільше скаржаться на зміну режиму оподаткування
(Agravery (http://agravery.com). – 2016. – 23.02).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Європейський банк реконструкції і розвитку відкрив нову програму
Fintecc, яка допоможе українським компаніям інвестувати в
енергоощадні технології. У рамках нової програми Україна отримає понад
50 млн дол. Про це повідомив директор ЄБРР в Україні Ш. Аджунер під час
прес-конференції в Києві, повідомляє прес-служба Держенергоефективності,
передає УНН.
«Програма Fintecc, розрахована на три роки, підтримується грантовим
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фінансуванням у розмірі 7 млн дол. із Глобального екологічного фонду і
4 млн дол. – з інвестиційного фонду “Сусідство Європейського Союзу”. Вона
допомагатиме українським компаніям інвестувати в найкращі доступні
технології і має привести до скорочення викидів парникових газів. Це
можуть бути технології ефективного використання енергії, матеріалів і води,
а також технології відновлювальної енергетики, які не дуже поширені», –
сказав він.
Ш. Аджунер також додав, що, зі свого боку ЄБРР, у рамках цієї
програми планує надати кредитування до 40 млн євро.
За словами директора відділу енергоефективності та кліматичних змін
ЄБРР Т. Маккаліона, кожен учасник програми зможе отримати грантові
кошти в обсязі, що покриває від 5 до 25 % вартості проекту, але не більше
1 млн дол.
«Ми розраховуємо, що в Україні буде реалізовано близько 15 проектів. У
середньому виділятиметься по 0,5 млн дол. грантових коштів», – сказав він
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 24.02).
***
Сумма взаимных исков Украины и России достигла 100 млрд дол.
Сумма украинских исков против РФ в международных судах превышает
63,5 млрд дол., а Россия хочет взыскать с Украины 35 млрд дол. Об этом
пишет «Зеркало недели», отмечая, что здесь не учтены еще ряд исков. Их
Украина только собирается подать против РФ в международные суды,
информирует еizvestia.com (http://news.eizvestia.com/news_politics/full/411summa-vzaimnyh-iskov-ukrainy-i-rossii-dostigla-100-mlrd-dollarov).
«Самые дорогие» иски касаются арбитражей между «Нефтегазом» и
«Газпромом». В этой судебной волоките Украина претендует на взыскание в
30 млрд дол. Российский монополист претендует на 32 млрд дол.
Иск Украины из-за аннексии Крыма тянет еще на 37 млрд дол. По
«крымскому вопросу» судится и украинский «Ощадбанк». Здесь сумма иска
составляет 570 млн дол.
Россия будет судиться в лондонском суде по «долгу Януковича». В этом
деле российская сторона требует 3 млрд дол. (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com). – 2016. – 24.02).
***
В Украине замедлилось падение капитальных инвестиций.
Капитальные инвестиции в Украине в 2015 г. сократились на 1,7 %,
сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).
В ведомстве напомнили, что за девять месяцев позапрошлого года спад
составил 23 %. В 2014 г. было освоено 251,152 млрд грн капитальных
инвестиций (без учета Крыма, Севастополя и зоны проведения АТО)
(http://korrespondent.net/business/economics/3634234-v-ukrayne-zamedlylospadenye-kapynvestytsyi).
Самое большое сокращение капинвестиций в 2015 г. зафиксировано в
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зоне конфликта в Донецкой и Луганской областях – соответственно на 58,9 и
73,9 %.
Наибольшее падение капинвестиций произошло в сфере временного
размещения и организации питания. Рост инвестиций зафиксирован в сфере
информации и телекоммуникаций, а также в госуправлении и обороне,
образовании, здравоохранении, искусстве, спорте и сельском хозяйстве.
Средства иностранных инвесторов составили в 2015 г. 3,1 % (2,7 % – в
2014 г.).
Как сообщал «Корреспондент.net», объем прямых иностранных
инвестиций в экономику Украины в 2015 г. составил 3,76 млрд дол. Больше
всего инвестиции в Украину нарастили Нидерланды и Россия
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 24.02).
***
Промышленное производство сократилось.
Промышленное производство в январе 2016 г. сократилось на 1,7 % по
сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об это говорится в отчете
Госстата.
По сравнению с декабрем 2015 г. промпроизводство упало на 18,6 %, с
учетом сезонного фактора падение составило 2,4 %.
Производство продукции в добывающей промышленности и разработке
карьеров и перерабатывающей промышленности сократилось на 2,6 %. В
снабжении
и
распределении
электроэнергии,
газа,
пара
и
кондиционированного воздуха – возросло на 2,2 %. Производство в пищевой
промышленности сократилось на 2,2 %, в текстильной – на 0,3 %
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 24.02).
***
З тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції до інших регіонів переселено 1 млн 29 тис.
781 особу. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Зокрема, з Донецької та Луганської областей – 1 млн 7 тис. 883 особи, з
Автономної Республіки Крим і м. Севастополь – 21 тис. 898 особи.
Найбільше внутрішньо переміщених осіб розміщено в Луганській
(254 тис. 128 осіб), Харківській (213 тис. 474 особи) і Донецькій
(119 тис. 203 особи) областях та в Києві (39 тис. 047 осіб).
Найменша кількість розселених у Тернопільській, Чернівецькій і
Рівненській областях.
Також визначено 639 об’єктів різної форми власності, у яких можливе
розміщення 10 тис. 754 осіб (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 24.02).
***
У січні 2016 р., порівняно з груднем 2015 р., Україна скоротила
споживання нафти на 70,9 %. Про це повідомляє Державна служба
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статистики, передає УНН.
За даними Держстатистики, споживання сирої нафти, включаючи
газовий конденсат, зменшилося в січні 2016 р. на 70,9 % – до 17,1 тис. куб. т.
Зокрема, споживання моторного бензину зменшилося на 25,2 % – до
34,5 тис. куб. т, споживання дизельного палива (газойлі) зменшилося на
36,3 % – до 155,6 тис. куб. т.
Водночас споживання кам’яного вугілля збільшилося в січні на 7,8 % –
до 4 млн 830,7 тис. куб. т, споживання природного газу збільшилося на
25,8 % – до 5 млн 245,5 куб. м, споживання мазутів топкових важких
збільшилося на 22,8 % – до 69,6 тис. куб. т.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим і Севастополя, частини зони
проведення АТО, а також без урахування обсягів роздрібного продажу через
мережу АЗС (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 23.02).
***
Строительная отрасль Украины в глубоком кризисе.
Строительные предприятия Украины в январе 2016 г. сократили объемы
работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,4 % – до
2,4 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.
По данным Госстата, объемы работ по строительству зданий за первый
месяц текущего года сократились на 13,1 % – до 1,2 млрд грн, в частности по
строительству жилых зданий – на 3,5 %, до 669,5 млн грн, по строительству
нежилых зданий – на 15,9 %, до 579,2 млн грн. Работы по строительству
инженерных сооружений сократились на 37,9 % – до 1,2 млрд грн.
Работы по новому строительству, реконструкции и техническому
перевооружению в январе составили 84,5 % от общего объема, в то время как
работы по капитальному и текущему ремонту – 6,9 и 8,6 % соответственно.
Согласно сообщению строительные предприятия Киева за отчетный
период снизили объемы работ на 20,7 % – до 551,4 млн грн, выполнив 22,7 %
от общего объема работ в стране.
Напомним, строительные предприятия Украины в 2015 г. сократили
объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
14,9 % – до 50,2 млрд грн (Минпром (http://minprom.ua). – 2016. – 23.02).
***
Попит імпортерів на продовольчу пшеницю українського
походження з вмістом білка 12,5 і 11,5 % залишався низьким, а ціни
попиту/пропозиції істотно не змінювалися. Про це Аgravery.com
повідомила В. Пекін, аналітик компанії «Фенікс-Агро».
Найчастіше вони озвучувалися на рівнях 176/181 і 171/173 дол./т на
базисі FOB відповідно з постачанням в лютому 2016 р.
«При цьому фуражна пшениця була більш затребуваною, а ціни
фіксувалися в межах 163–167 дол./т FOB (попит) і 167–172 дол./т FOB
(пропозиція)», – повідомила аналітик.
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За її словами, на внутрішньому ринку виробники зернових, відзначаючи
високий попит з боку покупців і нестабільний курс національної валюти,
продовжували стримувати продажі великотоннажних партій зерна, чекаючи
подальшого зростання цін. Однак з метою поповнення обігових коштів
аграрії пропонували на ринок малотоннажні обсяги зерна, перераховуючи
відпускні ціни на рівень девальвації гривні (Agravery (http://agravery.com). –
2016. – 24.02).
***
Рентабельність тепличного виробництва в 2015 р. впала до 8–10 %.
Майже всі тепличні комбінати в Україні працюють з мінімальним
прибутком. Про це під час V Голландсько-українського форуму «Прибуткове
тепличне виробництво в Україні: Актуальні питання та можливості
підвищення ефективності» заявив президент Асоціації «Теплиці України»
Є. Чернишенко, повідомляє «АгроПортал».
За його словами, середній показник рентабельності виробників за 2015 р.
становив 8–10 %. Головними перешкодами для розвитку тепличного
виробництва він назвав інфляційні процеси, подорожчання матеріальнотехнічних ресурсів, високі кредитні ставки банків, низьку купівельну
спроможність населення, втрату ринків збуту.
Випробуванням для тепличної галузі стало підписання економічної
частини угоди з ЄС.
«Нам слід готуватися до овочевої продукції від європейських
виробників. По-перше, енергоресурси в Європі на 20–30 % дешевше, ніж у
нас, крім того, кредити коштують 5–6 % річних, а господарства працюють на
сучасному обладнанні, що значно продуктивніше і менш енергозатратне», –
зазначив Є. Чернишенко.
Експерт також наголосив на необхідності пошуку ринків збуту в країнах
ЄС і Близького Сходу, у Білорусі. «Це можливо тільки з відмінною якістю
продукції та сертифікацією виробництва за європейськими стандартами», –
уточнив він (Agravery (http://agravery.com). – 2016. – 24.02).
***
Правэкс-Банк, принадлежащий итальянской банковской группе Intesa
Sanpaolo, закончил 2015 г. с убытком в 30 млн евро. Об этом рассказал член
наблюдательного совета банка Ф. Джанетти, сообщает «Новое время».
В пересчете в гривню, по официальному курсу на конец года,
финансовый результат Правэкс-банка составил –720 млн грн.
По данным финансовой отчетности за три квартала 2015 г. убыток банка
достиг 968,9 млн грн. В IV квартале банк сработал в плюс – с прибылью
около 250 млн грн.
По словам представителя группы Intesa Sanpaolo в Правэкс-Банке
Р. Верчелли, основу годового отрицательного результата составили
отчисления в резервы под проблемные кредиты. По результатам января –
сентября 2015 г. под долги заемщиков банк направил 640,8 млн грн.
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На сегодня, как утверждает глава набсовета Правэкс-Банка Э. Салваи,
неработающие кредиты покрыто на 70 %. В основном это старые займы,
выданные еще до того, как итальянцы приобрели учреждение у бывшего
мэра столицы Л. Черновецкого (до 2008 г.).
По данным издания, безнадежные кредиты банка – это займы, выданные
физлицам, за которыми стоят крупные предприятия. То есть, де-факто, это
задолженность юрлиц.
В целом за 2015 г. уставный капитал банка был поэтапно увеличен на
2 млрд грн (увеличение на 81 % по сравнению с началом 2015 г.)
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 23.02).
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