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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Офіційний візит Президента України П. Порошенка
до Турецької Республіки
Президент України П. Порошенко 9-10 березня перебуває з офіційним
візитом у Турецькій Республіці. Про це повідомляє прес-служба глави
держави.
У ході візиту відбулися переговори П. Порошенка із президентом
Туреччини Р. Ердоганом, прем’єр-міністром А. Давутоглу та головою
Великих національних зборів Туреччини І. Кахраманом.
Також під час візиту під головуванням глав двох держав відбулося
П’яте засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та
Туреччиною.
Президент України П. Порошенко назвав ключовим здобутком
засідання Стратегічної ради високого рівня рішення про поглиблення
стратегічного союзництва між Україною і Туреччиною, зокрема, –
співробітництва у сфері безпеки й оборони.
На прес-конференції за підсумками засідання Президент України
зазначив, що засідання Стратегічної ради високого рівня традиційно
відбулося в атмосфері дружби та взаєморозуміння і було дуже
результативним. «Ми обговорили весь комплекс двосторонніх питань,
причому наголошую, що окрема увага була приділена питанням безпеки,
оборони, сучасним викликам як у національній безпеці України і Туреччини,
так і міжнародній безпеці у цілому, які походять, серед іншого, від
агресивної політики Росії», – повідомив глава Української держави.
Президент підкреслив актуальність посилення співробітництва,
координації і розвитку договірної бази у сфері безпеки й оборони в умовах
російської агресії, прагнень Москви нав’язати свої сценарії в Україні, Сирії,
«примусити до миру» на своїх умовах, які, як наголосив П. Порошенко,
можуть принести будь-що, але не мир.
За словами Президента України, глави держав ще раз підтвердили, що
стратегічне партнерство – це не гасла, а конкретні практичні проекти.
«Проекти, які відображають високий рівень довіри між нашими державами і
допомагають ще більше поглибити і розширити нашу взаємовигідну
співпрацю між Україною та Туреччиною», – наголосив Президент.
«Хотів би наголосити, що Україна та Туреччина прагнуть об’єднати свої
зусилля, керуючись не словом «проти», а словом «за». Ми об’єднуємо свої
зусилля за повернення стабільності в регіон. За відновлення поваги до
міжнародного права. За запобігання подальшим порушенням прав людини у
Криму, на Донбасі, в Сирії. Ми як ніколи відчуваємо свою єдність і
цілеспрямованість», – заявив П. Порошенко.
У відповідях на запитання Президент наголосив, що військово-технічна і
оборонна співпраця України і Туреччини не спрямована проти когось, вона
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спрямована на те, щоб захищати рідну землю.
У свою чергу, Президент Туреччини наголосив на тому, що відносини
між Туреччиною та Україну перебувають на найвищому рівні і є надзвичайно
важливими з точки зору безпеки в Чорноморському регіоні.
Р. Ердоган зазначив, що Туреччина завжди підтримувала і
підтримуватиме територіальну цілісність та суверенітет України і ніколи не
визнавала нелегальну анексію Криму і «не збирається цього робити».
Президент Турецької Республіки наголосив на повній підтримці його
країною реформ, які провадяться в Україні під керівництвом Президента
П. Порошенка. За його словами, «політична стабільність в Україні є
гарантією безпеки і стабільності в Чорноморському регіоні», і Туреччина
робитиме все від неї залежне для підтримки цього процесу. Президент
Р. Ердоган повідомив про те, що його країна виконає обіцянку щодо
виділення Україні 10 млн дол. для гуманітарних потреб та закликав
міжнародне співтовариство збільшити підтримку України.
Р. Ердоган особливо зазначив, що «проблема на Сході України має бути
вирішена виключно дипломатичним шляхом» та наголосив на повній
підтримці Туреччиною мінського процесу. Він наголосив, що
першочерговими кроками мають бути повне припинення вогню, виведення
окупаційних військ та важкого озброєння, відновлення Україною контролю
над кордоном.
Глава держави подякував президенту Туреччини Р. Ердогану, якого
назвав великим другом України та своїм другом, за теплий прийом та
відмінну організацію переговорів. П. Порошенко відзначив тверду і
послідовну підтримку Туреччиною суверенітету та територіальної цілісності
України, які були грубо порушені Росією. «Для України та Українського
народу надзвичайно важливо відчувати щиру й ефективну підтримку
справжніх друзів і партнерів. Туреччина для нас є саме таким другом і
партнером», – заявив Президент.
За підсумками П'ятого засідання Стратегічної ради високого рівня між
Україною і Турецькою Республікою було підписано низку документів.
Так, П. Порошенко та Р. Ердоган підписали спільну Декларацію про
поглиблення стратегічного партнерства між Україною та Турецькою
Республікою.
Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України
О. Гладковський та генеральний секретар Ради національної безпеки
Турецької Республіки С. Хаджимюфтюоглу підписали Протокол про
співробітництво, між Апаратом РНБО України та Генеральним секретаріатом
Ради нацбезпеки Туреччини, спрямований на активізацію співробітництва у
сфері безпеки та оборони.
Програму реалізації Меморандуму про наміри між Кабінетом Міністрів
України та Урядом Турецької Республіки щодо співробітництва у сфері
технічних регламентів, стандартизації, метрології, оцінки відповідності та
захисту прав споживачів на 2016-2017 рр. підписали заступник міністра
економічного розвитку і торгівлі України – торговий представник України
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Н. Микольська та міністр економіки Турецької Республіки М. Еліташ.
Також було підписано Угоду про співпрацю між Українським
національним інформаційним агентством «УКРІНФОРМ» та турецьким
Агентством «АНАДОЛУ», яка сприятиме активізації співпраці з Туреччиною
у сфері інформаційної політики і дозволить підвищити рівень присутності
української тематики в її інформаційному просторі та обізнаності про
Україну серед турецького суспільства, що є особливо актуальним в умовах
інформаційної війни з Росією (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 9.03).

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

Украина в оценках западных СМИ
Значительная часть публикаций в западных СМИ, посвященных
Украине, в последнее время рассматривает события в нашей стране в
контексте второй годовщины Революции достоинства. Авторы подводят
определенные итоги, пытаясь проанализировать, чего удалось достичь за это
время Украинскому государству, а какие проблемы так и остались
нерешенными. К сожалению, приходится констатировать, что в
опубликованных материалах преобладают пессимистические оценки.
В частности, как отмечает М. Гатманн (Der Spiegel, Германия), смена
власти в Украине обошлась дорогой ценой: «“У победы, одержанной после
продлившихся несколько недель уличных боев, оказался горький привкус.
Сейчас в Украине господствует не свобода, а олигархия. Небесная Сотня
отдала свои жизни не за это”, – так часто говорят в последнее время в
Украине. ...А действительность такова: разрушенная экономика и попрежнему процветающая коррупция».
Отмечается, что реформированные после революции политические
партии на поверку оказались теми самыми, просто сменившими «вывеску».
Олигархи по-прежнему контролируют отдельные группы депутатов. Их
голоса являются «валютой», которой оплачивается политический бизнес. Об
этом наглядно свидетельствует недавний правительственный кризис.
М. Гатманн убежден, что, пока партии, государственные институты и
телеканалы остаются инструментами в руках олигархов, эта страна не
изменится. Тем более что «воспоминания политической элиты о Небесной
Сотне, а также о том, что предыдущему режиму пришлось в панике паковать
чемоданы и бежать из страны, через два года после кровавого февраля,
очевидно, не столь свежи».
Журналист обращает внимание на то, что Запад долго отказывался
называть вещи своими именами: ведь Украина вела борьбу против
поддерживаемых Россией сепаратистов и за сохранение своей
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территориальной целостности. Однако жесткая реакция Вашингтона,
Берлина и Парижа на последние отставки в украинском правительстве
говорит о том, что и Запад через два года потерял терпение.
Об этом же пишет и издание Bloomberg (США), отмечающее, что
прошло два года с тех пор, как народное восстание в Киеве свергло
пророссийский режим в Украине: «Величие того момента народной власти
угасло, и теперь западные сторонники проявляют все большее недовольство,
видя, как коррупция в государстве мешает попыткам рывком завести
экономику».
Солидарны с данной точкой зрения также О. Дорелл и К. Хьелмгаард
(USA Today, США). «Спустя два года после того, как прозападная
революция спровоцировала конфликт с поддерживаемыми Россией
сепаратистами, Украина вынуждена противостоять гораздо более серьезной
угрозе, а именно проблеме повсеместной коррупции, которая стала главной
причиной общественного недовольства в 2014 г.», – подчеркивают
журналисты.
В материале отмечается, что пока конфликт на Востоке Украины
истощает средства и уносит жизни людей, в неэффективной борьбе Украины
с коррупцией на кону стоит поддержка ее европейских союзников и полная
интеграция с Западом, о чем предупредил посол Германии в США П. Виттиг.
«Борьба с коррупцией должна стать приоритетной задачей украинского
правительства, – сказал П. Виттиг в беседе с изданием USA Today. – Если
Украина не модернизирует и не реформирует свою экономику, если она не
справится с проблемой коррупции, европейские и западные инвесторы не
придут в Украину. Никто не пойдет в страну, где присутствует риск
связаться со структурами, работа которых не основана на диктатуре закона».
В то же время обращается внимание на то, что на фоне
непрекращающихся военных столкновений украинские власти все же внесли
ряд экономических и политических изменений, однако их европейским
спонсорам и украинским реформаторам этого оказалось недостаточно.
Как информирует аналитик Атлантического совета А. Аслунд, Украина
создала новую, более профессиональную национальную полицию, закрыла
банки, замешанные в отмывании денег, и сократила субсидии на газ и
электроэнергию, в результате чего цены возросли в четыре раза. Электронная
система госзакупок позволила Украине сэкономить 2 % ее ВВП, уменьшив
коррупцию и увеличив конкуренцию. Уменьшение государственного
контроля и свободное колебание курса национальной валюты обернулись
минимизацией платы за обслуживание долга Украины в следующие четыре
года.
Вместе с тем, по словам А. Аслунда, политические махинации ставят
под угрозу перечисление финансовой помощи в размере 4 млрд дол. от
Международного валютного фонда, Евросоюза и США: «Украина отчаянно
нуждается в этих средствах, чтобы ее экономика смогла со временем
восстановиться. Кредиторы не станут оказывать Украине помощь, если она
решит создать новое правительство, чья приверженность обязательствам по
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выполнению условий МВФ весьма сомнительна».
М. Макфол, бывший посол США в России, прогнозирует, что
следующий год станет решающим, если украинские власти хотят избежать
еще одной революции. «Не думаю, что украинцы будут и дальше терпеть
бездействие украинских политиков, – сказал М. Макфол. – Украинцы
считают, что сейчас они борются за свою жизнь».
Довольно критично оценивает нынешние украинские реалии и издание
«Майнити симбун» (Япония), отмечающее, что «коррупция и кумовство
расцвели буйным цветом при Президенте В. Януковиче. Но нельзя сказать,
что Президент П. Порошенко исправил ситуацию».
Старший сотрудник Атлантического совета и содиректор инициативы
«Украина в Европе» А. Каратницкий в материале, опубликованном изданием
Politico (США), подчеркивает, что «украинские лидеры оказались готовы
ввергнуть страну в политический кризис, и это в то время как валютные
резервы истощаются, экономика плохо функционирует, а на линии фронта в
восточных областях Украины идет эскалация насилия».
Причиной кризиса эксперт называет разочарование в стиле управления,
к которому прибегает Премьер-министр А. Яценюк: «Министрыреформаторы устали от его властности и жесткого контроля над
вялотекущими реформами. Союзники Президента П. Порошенко выглядели
не лучше, требуя от министров отдавать предпочтение особым
экономическим интересам и выпрашивая должности с расширенными
полномочиями в экономических сферах».
По всем признакам, отмечает А. Каратницкий, Президент П. Порошенко
был преисполнен решимости избавиться от А. Яценюка, пребывание
которого на посту Премьера было связано с остановкой процесса реформ и
сопряжено с высокой долей фаворитизма и уступок ключевым интересам
олигархов.
Но, как сообщили «надежные источники в западных столицах и в
Киеве», США и европейским лидерам план не понравился, и они передали
украинским властям два послания: рекомендовали включить в состав
правительства побольше независимых профессионалов и реформистов, а
также советовали не допустить падения правительства и проведения новых
выборов.
Автор публикации констатирует, что западные лидеры, собравшие
27,5 млрд дол. помощи Украине, в этом процессе не сторонние наблюдатели
и заинтересованы в успехе Украины. Они сказали П. Порошенко, что если он
намерен совершить перестановки в правительстве, то ему следует
гарантировать стабильность Кабинета Министров (поскольку нестабильность
в Украине подорвет единство мнений в отношении сохранения
антироссийских санкций).
А. Каратницкий отмечает, что многочисленные предупреждения,
похоже, возымели желаемый эффект: провалив голосование по отставке
А. Яценюка, Президент предоставил Премьер-министру еще полгода до того,
как можно будет еще раз проголосовать за его отставку, то есть уже после
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того, как Международный валютный фонд переведет два транша помощи, а
Европейский Союз в июне рассмотрит решение о продлении санкций против
России.
«Если бы гамбит Порошенко не удался, Украина надолго оказалась бы в
политическом тупике. Если бы коалиционные переговоры провалились, то
Украину ждали бы несколько месяцев нестабильности и новые выборы,
которые вряд ли принесли бы даже малые успехи реформистам, зато
увеличили бы вес популистов от оппозиции.
Вместе с тем действия Порошенко – лишь имитация решения, но не
решение. Для включения в правительство большого числа министровпрофессионалов, технократов, не связанных с ключевыми политическими
игроками, необходимо выиграть большие торги в коалиции», – считает
эксперт. – Второй раз в новейшей истории современной Украины Президент
пытается свалить правительство, сформированное на волне гражданской
революции. Второй раз, как и в 2005 г., перед страной стоит опасный выбор.
В прошлый раз конфликт Президента и Премьера привел к устранению
реформистов и усилению коррумпированного правительства. На сей раз у
страны есть шесть месяцев на поиск компромисса и предотвращение
сползания в бездну».
Со своей стороны, издание El Pais (Испания) отмечает, что, по мнению
экспертов, государственная политика Украины разрабатывается в
Вашингтоне. Для того чтобы сформировать правительство или провести
досрочные выборы, украинские власти просят разрешения у американской
администрации, одновременно настаивая на том, чтобы она прекратила
настаивать на нерушимости тандема Порошенко – Яценюк. При этом одни
украинские руководители ориентируются на вице-президента США
Д. Байдена, другие – на заместителя госсекретаря по вопросам Евразии и
украинскому кризису В. Нуланд.
Deutsche Welle (Германия) прогнозирует, что игра в отставку
А. Яценюка, начатая П. Порошенко, может плохо завершиться не только для
депутатов (досрочными парламентскими выборами), но и для самого главы
государства (досрочные президентские выборы).
«Двойственная позиция БПП, а также поддержка в ответственный
момент А. Яценюка депутатскими группами и фракциями, близкими к
олигархам Р. Ахметову, И. Коломойскому и Д. Фирташу, дали повод
инициаторам отставки заявить об олигархическом перевороте. Такое
утверждение, учитывая украинские реалии, звучит, как минимум, странно.
Олигархия была и остается полноправным хозяином в украинской экономике
и политике последние 20 лет. Более того, один из представителей олигархии
– П. Порошенко – управляет сегодня государством.
В случае с отставкой А. Яценюка надо говорить скорее о попытке
“рядовых” олигархов не дать олигарху № 1 замкнуть на себе всю власть в
стране. То есть речь идет скорее о бунте олигархов», – делает вывод автор
публикации.
В свою очередь, подводя определенные итоги работы действующей
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украинской власти, Тhe Washington Times (США) пишет о том, что «по
большей части, за исключением потери Крымского полуострова,
аннексированного Россией в 2014 г., Украина упорно шла к своей мечте и
давала отпор русскому медведю. Украина достигла прогресса в некоторых
сферах, проведя реформы органов правопорядка и создав новые
антикоррупционные инстанции. Тем не менее, этот прогресс оказался
слишком медленным и незначительным».
Констатируется, что политическая система Украины разваливается,
поскольку коррупционные силы до сих пор обладают слишком значительным
доступом к рычагам политической власти, настроенные на реформы
политики подают в отставку, так как старые практики продолжают защищать
старые нечистоплотные схемы зарабатывания денег, а уверенность людей в
способности правительства исполнить волю Майдана тает на глазах. «Люди
теряют терпение, они в гневе, оттого что жертва более 100 человек, отдавших
жизнь ради революции и свободы, оказалась напрасной. Они видят, что два
года спустя после революции в стране ничего не изменилось», – говорится в
публикации.
В это же время «Премьер-министр страны А. Яценюк, переживший
вотум недоверия и проигнорировавший призыв Президента П. Порошенко
уйти в отставку, сейчас занят попытками привлечь новые фракции в свою
коалицию и избежать досрочных выборов. Между тем, украинская валюта
обесценивается, а инфляция растет, ставя под угрозу возможность
восстановления экономики после ее резкого сокращения в 2015 г.
По иронии судьбы итогом всей этой неопределенности и нестабильности
становится тот факт, что теперь президент России В. Путин может спокойно
наблюдать за тем, как Украина сама собой рушится. Ему больше не придется
навлекать на себя критику Запада и мириться с новыми санкциями, оказывая
давление на правительство П. Порошенко и провоцируя напряженность на
востоке страны. Однако он, вероятнее всего, продолжит поддерживать
конфликт в Донбассе в течение некоторого времени. Между тем, политики в
Киеве делают за г-на Путина всю его работу», – делает вывод автор
материала.
Журналистка А.-Л. Лаурен (Suomen Kuvalehti, Финляндия) добавляет,
что причиной пробуксовывания реформ в Украине является также то, что
украинская элита действует по знакомому советскому образцу. «Украина попрежнему находится во власти старых влиятельных кругов, созданных
олигархами. Президент П. Порошенко относится к такой же группе,
обогатившейся в 1990-е годы, что и Ахметов с Коломойским. Это не
означает, что сам П. Порошенко – коррумпированный политик: будучи
самым богатым человеком Украины, он не нуждается в деньгах», – пишет
А.-Л. Лаурен.
Проблема П. Порошенко заключается в том, считает журналистка, что,
хотя он и выбрал в качестве главной цели ввести Украину в Европейский
Союз и НАТО, он по-прежнему остается советским человеком, который
мыслит по-советски. «Например, П. Порошенко не доверяет институтам и не
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следует принципам меритократии, в которой очень важна компетентность.
Его интересует контроль, которого можно достичь, если разместить своих
доверенных лиц на как можно большем количестве важных постов.
П. Порошенко постоянно спотыкается о собственное советское прошлое.
Он никогда не был заинтересован в том, как на самом деле продвигаются
реформы. Самое важное – как это выглядит со стороны и удалось ли ему
создать достаточно впечатляющий образ непоколебимого хозяина», –
отмечает журналистка.
Констатируется, что в заявлениях А. Яценюка и П. Порошенко виден
один и тот же посыл: у ЕС есть обязательства по отношению к Украине.
«Правда все же заключается в том, что, несмотря на точто демократизация
Украины и экономическое развитие страны в интересах ЕС, изменения
должны исходить непосредственно от Украины. Возможности великолепные:
жители Украины хорошо образованы, и гражданское общество очень
эффективно и уже несколько десятилетий служит неисчерпаемым
источником трудовых ресурсов. Поскольку украинская элита уже так долго
заботится только о своих интересах, этот ресурс остается бесправным. Что
может повлечь за собой третий Майдан» – делает вывод А.-Л. Лаурен.
Следует отметить, что в ряде публикаций западных СМИ идет речь об
«усталости от Украины» в ряде стран. При этом подчеркивается, что
победить эту усталость может только Киев.
Как пишет К. Беннетт в издании The American Interest (США), Украина
«кое-как продержалась 2015 г. Она не оправдала ни трепетных и
восторженных ожиданий своих горячих сторонников, ни злобных надежд
своих недоброжелателей. Ее главное достижение за этот год выглядит весьма
скромным – минимальным, и, тем не менее, оно является важным: страна
выжила». После отступления из Дебальцево в начале 2015 г. Вооруженные
силы Украины смогли стабилизировать фронт на Донбассе, и в начале 2016 г.
военная обстановка выглядит для Киева гораздо более благоприятной, чем
год назад. Остальные южные и восточные регионы Украины избежали той
разрухи и убыли населения, которые выпали на долю Донецкой и Луганской
областей.
Даже на экономическом фронте макроэкономическая стабилизация
предвещает возобновление роста (хотя и незначительного) в 2016 г. – после
нескольких лет экономического спада. (Резкое и затянувшееся падение цен
на энергоносители оказалось для Украины благом).
Кроме того, российская военная кампания в Сирии не только обеспечила
Украине передышку и временное облегчение от военного давления, но и
опровергла предсказания о том, что Россия и Запад придут к
взаимопониманию в Сирии в ущерб Киеву. Отмечается, что причина,
наверное, даже не столько в угрызениях совести Запада в отношении
Украины (хотя они бы свою роль сыграли), сколько в том, что сейчас между
Россией и Западом никаких прочных договоренностей по Сирии попросту
быть не может. Главная цель России – защитить режим Б. Асада от всех
противников и конкурентов, а уничтожение ИГИЛ является логическим
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следствием – но в достижении главной цели оно явно будет иметь
второстепенное значение. Запад, с другой стороны, намерен отстранить
Б. Асада от власти и уничтожить ИГИЛ.
В то же время, подчеркивает К. Беннетт, если военная передышка в
2015 г. была для Украины хорошей новостью, то, наверное, самым зловещим
и ничего хорошего не предвещающим из событий стало возвращение
«усталости от Украины».
Автор публикации напоминает, что катастрофическая вспышка
«усталости от Украины» в 2007–2010 гг. убила интерес Запада к самой идее
посткоммунистического преобразования страны, и он перестал ее
поддерживать. «Патологическая история этой болезни свидетельствует о том,
что переносчиками “усталости от Украины” являются все представители
украинского политического класса, которые сами по себе симптомов этой
страшной болезни не демонстрируют, но заражают ею практически всех
деятелей Запада, с которыми контактируют. Клинические проявления этой
болезни могут изрядно раздражать больного, но для него они не смертельны
– хотя для самой Украины могут в итоге оказаться гибельными», – считает
журналист.
Он утверждает, что «усталость от Украины» имеет значение потому, что
поддержка Киева Западом на протяжении нескольких последних тяжелых лет
прочно держалась на двух опорах. Первая – это основанная на реальной
политике задача сохранения/восстановления в Центральной и Восточной
Европе безопасности, созданной после окончания холодной войны. Правда,
вторая опора больше связана с амбициями и некими фантазиями – желанием
видеть Европу «единой и свободной», состоящей из демократических
государств с рыночной экономикой, которые были бы достойными
кандидатами (на случай, если бы они захотели ими стать) на роль членов
европейских или евроатлантических организаций. «Однако если для такого
числа западных наблюдателей заразительной оказалась майдановская
эйфория, то таким же заразительным является и чувство разочарования и
бессилия, связанное с повальной коррупцией и неумелым руководством. И
если Украина в этом отношении будет разочаровывать и дальше, то
возникает вопрос, как долго сможет поддержка Украины со стороны Запада
продержаться лишь на одной опоре», – говорится в публикации.
Констатируется, что Киев, по сути, проигрывает в деле, в котором ему
светила победа: «Сорвав планы России отделить всю юго-восточную часть
Украины в 2014 г. и стабилизировав военную и экономическую ситуацию в
2015 г., руководство Украины рискует в 2016 г. упустить свой шанс, не
воспользовавшись достигнутыми успехами из-за своей неспособности или
нежелания до конца проводить реформы внутри страны. Февраль вполне
может стать переломным моментом, учитывая отставку министра экономики
Украины литовца А. Абромавичуса, предупреждение главы МВФ К. Лагард о
приостановке траншей для Украины и долгожданную отставку Генерального
прокурора с запятнанной репутацией В. Шокина. И хотя непопулярный
Премьер-министр А. Яценюк преодолел – при пассивной поддержке
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олигархов – вотум недоверия, не исключено, что властям под давлением
внутренних и внешних сил придется пойти на перестановки в правительстве
или даже провести новые выборы, после которых принять серьезную
программу реформ. Если этого не произойдет, нетрудно представить, что
“усталость от Украины” перерастет в “панику из-за Украины” – из-за того,
что все усилия и все жертвы были напрасны – или даже “отвращение к
Украине”, связанное с тем, что с самого начала все было бессмысленно и
никакое улучшение невозможно».
К. Беннетт также предостерегает, что, если достаточное количество
людей в Украине и на Западе придут к выводу, что Революция достоинства
оказалась такой же бесполезной, как и оранжевая революция, Москва вполне
может почувствовать соблазн и предпринять еще одну попытку своей
авантюры с «Новороссией».
Тем более что Евросоюз готов простить России все преступления, в том
числе вооруженную агрессию против Украины, о которой Запад хочет как
можно быстрее забыть. Об этом, в частности, на страницах Wall Street
Journal пишет обозреватель Д. Винокур.
По мнению журналиста, негативный исход референдума о Соглашении
об ассоциации Украина – ЕС в Нидерландах суммирует все признаки
презрения к Евросоюзу, которые есть сегодня. Более того, он подтвердит
успехи В. Путина в гибридной войне. «Это выглядит жалко, но к
нидерландскому отказу Украине может присоединиться и Германия, в
которой аннексию Крыма войсками России так же готовы простить Москве,
как и оккупацию двух регионов Грузии в 2008 г. Все эти преступления
попали в перечень “завоеваний” Кремля, которые очень хочется забыть», –
пишет Д. Винокур.
Обозреватель уверен, что сегодня в Европе нет уважаемых голосов,
которые бы активно требовали продолжения санкций ЕС против России до
следующего лета. Сложившаяся ситуация отражает реальность, в которой у
Европы нет четкого вектора власти, а администрация Б. Обамы, в свою
очередь, около двух лет назад самоизолировалась и отказалась от влияния на
Европу.
«Белый дом отправил Германию решать дипломатично конфликт в
Украине и совсем не обратил внимание на ее связи с Россией, которые
ограничивают эффективность в этой миссии. …В конце концов, Украина
остается дилеммой совести для Европы», – отмечает Д. Винокур.
По имеющимся у него данным, ряд стран в ЕС предпочел бы как-то
избавиться от Украины. Подтверждением этого может быть заявление
министра иностранных дел Ф.-В. Штайнмайера и его французского коллеги
Ж.-М. Эро о том, что Украине «не простят» невыполнение своей части
минских соглашений, несмотря на то что это обусловлено вопросами
безопасности. Журналист допускает, что целью их недавнего визита в Киев
было настоять на том, «чтобы Киев шел на уступки Москве, которая
продолжает отправлять войска и оружие на Восток Украины и не возвращает
ей контроль над границей». «Для ощущения всей атмосферы стоит обратить
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внимание на статью двух министров иностранных дел, в которой они говорят
о неназванном “соседнем государстве”, которое не уважает суверенитет
Украины. О каком государстве идет речь? Может, это Молдова?» –
иронизирует Д. Винокур.
На фоне этого только Главнокомандующий войск НАТО в Европе
генерал Ф. Бридлав предостерег международное сообщество, что ситуацию в
Украине нельзя принять как новую норму. «Но это лишь слова военного, чей
босс – начальник Штаба армии США Д. Данфорд – безрезультатно
продолжает настаивать, что “разумно” для Америки было бы обеспечить
Украину оборонным оружием», – указывает Д. Винокур.
Он тоже считает, что это разумно – таким образом, Украина, граничащая
с четырьмя странами НАТО, могла бы сделать цену нарастающей агрессии
неприемлемой для Кремля.
«В этой истории Нидерланды, по крайней мере, могут проголосовать за
ассоциацию с Украиной и продемонстрировать, что они понимают, какой
покинутой она стала. Но президент Б. Обама и дальше продолжает
отказывать дружественной стране в минимальном обеспечении, которое
требуется ей для защиты. И такая позиция Белого дома лишь подчеркивает
его ключевую роль в геополитическом поражении Запада», – заключает
обозреватель.
В целом же западные СМИ довольно критично оценивают достижения
официального Киева в разрешении стоящих перед Украиной проблем. Особо
подчеркивается тот факт, что успех в этом напрямую будет зависеть от того,
насколько реальной является декларируемая действующей украинской
властью приверженность реформированию страны.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман передбачає, що на
наступному пленарному тижні парламент ухвалить поправки до Закону
про електронне декларування, тим самим повністю виконавши усі
зобов’язання, спрямовані на виконання Плану дій з лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України. Про це заявив Голова
парламенту під час 12-ої Щорічної Інвестиційної конференції Dragon Capital
у Києві у четвер, 10 березня.
В. Гройсман зазначив, що у питанні запровадження безвізового режиму
з ЄС з боку парламенту залишилося невирішеним лише одне питання –
внесення змін до Закону №3755 «Про внесення змін до Закону України «Про
запобігання корупції» (щодо роботи електронної системи подання та
оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування)».
Голова парламенту зазначив, що зволікання з виконанням Плану дій з
лібералізації ЄС візового режиму для України пов’язане з підготовкою
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рішень, які мала ухвалити Верховна Рада. Зокрема, за його словами,
відповідний Закон, який пропонували прийняти українському парламенту,
був не прийнятним. Наразі народні депутати виправляють допущені
попереднім та нинішнім скликанням парламенту помилки, зазначив
В. Гройсман.
Очільник Верховної Ради нагадав, що на пленарному засіданні
16 лютого народні депутати ухвалили три «безвізові закони», «які створили
інструменти посилення боротьби з корупцією».
Разом з тим, Голова парламенту наголосив, що залишається
невиконаною вимога щодо утворення Національного агентства з питань
запобігання корупції. «Але це питання до уряду», – зауважив він.
«Думаю, і те, і те буде виконано, і ми отримаємо безвізовий режим уже у
2016 році», – підкреслив В. Гройсман, додавши, що про відповідне рішення
його запевнили представники ЄС під час зустрічей в Європейському
парламенті на найвищому рівні.
«Маємо швидко виконати останню умову, яка залишилася перед
українським парламентом. Усі колеги, керівники фракцій готові до цього», –
запевнив Голова парламенту.
Крім питання безвізового режиму, на наступному пленарному тижні
Верховна Рада ухвалить рішення щодо конкурсного відбору до Державного
бюро розслідувань, прийняття Постанови про затвердження рекомендацій
Європейського парламенту щодо внутрішньої реформи Верховної Ради та
інші технічні питання. Також у четвер, 17 березня, відбудеться тематичний
день фінансів і економіки, поінформував В. Гройсман (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 10.03).
***
Макрофінансова допомога, надана Міжнародним валютним фондом,
дозволяє Україні виграти час для здійснення системних реформ та
структурних перетворень у країні. Про це заявив Голова Верховної Ради
України В. Гройсман під час 12-ої Щорічної Інвестиційної конференції
Dragon Capital у Києві.
«Ми отримуємо транші, ми отримуємо кошти, які дозволяють нам
підтримувати макрофінансову стабільність, але це пісочний годинник: ми ще
виграли час для того, щоби робити структурні, системні реформи –
відроджувати національну економіку, робити усе для того, щоби бюджет
наповнювався, а не навпаки. Таким чином, ми можемо планувати подальшу
нашу стратегію державного розвитку», – заявив він.
Очільник Верховної Ради наголосив, що дуже важливо, аби питання
співпраці з МВФ та план внутрішніх реформ і перетворень в Україні
кореспондувалися між собою.
При цьому В. Гройсман підкреслив, що підтримка МВФ має бути
використана максимально ефективно. «Перше, що має робити Україна, – це
не тільки отримувати зовнішні кошти на підтримку макрофінансової
стабільності, ми не тільки маємо підвищувати тарифи і зменшувати доходи
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українців, ми маємо виконувати усі взяті на себе зобов’язання перед
міжнародними фінансовими організаціями, з одного боку, але ми маємо
відроджувати національну економіку», – зауважив він.
Голова парламенту підкреслив, що Верховна Рада не є стороною
переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом, але питання
співпраці завжди є одним з пріоритетів діяльності як її очільника, так і
народних депутатів України. «Співпраця з МВФ має бути одним з важливих
пріоритетів. Усі зобов’язання, які бере на себе країна, мають бути виконані
вчасно і в повному обсязі. Всі ті домовленості, яких досягли на переговорах,
мають виконуватися», – зазначив він.
В. Гройсман також зауважив, що водночас з виконанням плану дій МВФ
важливо, щоб уряд не зловживав цим питанням. «Не можна вносити до
парламенту рішення, які потрібно сьогодні прийняти «на вчора».
Законодавчий процес має бути дотримано», – підкреслив очільник Верховної
Ради
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 10.03).
***
В. Гройсман: Держава має створити всі умови для залучення
інвестицій та відродження національної економіки.
Держава має запропонувати прозорі, зрозумілі правила гри, забезпечити
дотримання справедливості та прогнозованості державної політики, що
стимулюватиме залучення інвестицій до України та відродження
національної економіки. Про це заявив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман під час 12-ої Щорічної Інвестиційної конференції Dragon
Capital.
«Чого хочуть сьогодні інвестори? Вони хочуть зрозумілості правил гри,
вони хочуть справедливості, вони хочуть прогнозованості в державній
політиці. І сьогодні держава має це запропонувати. Саме сьогодні. Не
потрібно багато розмовляти, яким буде завтра майбутнє, – потрібно говорити
про те, що нас сьогодні може об’єднати», – заявив В. Гройсман.
Голова парламенту зазначив, що сьогодні українські політичні сили
мають об’єднатися навколо спільного плану дій щодо потрібних для України
змін, серед яких відродження національної економіки, ефективна боротьба з
корупцією, реформування судової системи та системи охорони здоров’я,
зміна податкової системи і митного контролю, упровадження нової
державної служби та підвищення якості адміністрування, що дозволить
подолати інституційну слабкість у країні.
«Завдань є надзвичайно багато. Але я волів би, щоби сьогодні цей План
дій насправді об’єднав українських політиків. Ми під це переформатували б
коаліцію, ми під це переформатували б уряд, в уряд прийшли б люди, які
візьмуть на себе відповідальність за чітке виконання Плану дій, який буде
зрозумілий суспільству, міністрам, бізнесу. І врешті-решт ми зможемо
вирвати країну з тієї пастки, в якій вона сьогодні знаходиться. У нас все для
цього є», – наголосив В. Гройсман.
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У той же час для формування відповідного плану дій потрібна політична
воля та чіткі зобов’язання, наголосив очільник Верховної Ради.
«Сьогоднішня політична криза має бути тим інструментом, який
відповідальні політики використають для повної зрозумілої чіткої візії, якою
буде Україна, не через десять років, а сьогодні і зараз, яку модель
національної економіки ми побудуємо, що нам потрібно зробити, щоби
реальна боротьба з корупцією мала свій результат», – підкреслив
В. Гройсман.
Голова парламенту нагадав, що Верховна Рада забезпечила необхідне
законодавче поле для ефективної боротьби з корупцією, зокрема щодо
відкритих реєстрів та створення низки нових інституцій, а також щодо
реформування державної служби у країні; тепер на часі практичне
упровадження прийнятих рішень виконавчою владою, зазначив він.
«Усе суспільство хотіло би бачити прозору владу. Але насправді тільки
цього бажання мало. Тому потрібно далі проводити дерегуляцію, робити усе
для того, щоби далі делегувати повноваження на місця, проводити фінансову
децентралізацію. І я вірю у те, що усі ці ресурси, усі ці інвестиції будуть
працювати на відродження національної економіки», – зауважив В.Гройсман.
«Без відродження економіки, без економічного зростання, без створення
додаткової вартості на території України, а не підтримки сировинного
експортного потенціалу, ми нічого не зможемо побудувати, ми не зможемо
виконувати соціальний контракт перед людьми, ми не зможемо дбати про
відродження нашої держави. Хоча для цього ми маємо абсолютно усе», –
підкреслив Голова Верховної Ради (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 10.03).
***
В. Гройсман закликає демократичні сили об’єднатися навколо плану
дій щодо виходу з кризи.
Першочергове завдання в Україні – сформувати чіткий план дій виводу
країни з кризи, лише після цього варто говорити про можливі кандидатури
його виконавців у владі. Про це заявив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман після урочистих заходів з нагоди вшанування 202-річчя з дня
народження Т. Шевченка в середу, 9 березня.
«Найголовніше – план дій, навколо якого ми можемо об’єднатися, дуже
чіткий і зрозумілий план дій, як будемо відновлювати економіку, як будемо
продовжувати реформи, які необхідно провести у нашій країні, як будемо
відновлювати довіру до правосуддя, як будемо продовжувати подальшу
децентралізацію. Є багато питань, на які треба дати відповіді суспільству.
Після того можливо переходити до персоналій», – заявив В. Гройсман.
Голова парламенту зазначив, що потрібно провести консультації в
рамках коаліції Верховної Ради України або фракцій, які її утворили, спільно
з Прем’єр-міністром і урядом щодо сьогоднішньої складної ситуації у країні
й пошуку виходу з кризи.
«Час говорити про те, що ми маємо зробити спільно для того, щоб
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ситуація в країні змінилася у кращий бік», – зазначив В. Гройсман
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 9.03).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман сподівається, що Україна
і світ продовжать спільні зусилля щодо звільнення з незаконного
ув’язнення в Російській Федерації української льотчиці, народного
депутата, делегата ПАРЄ Н. Савченко. Про це голова парламенту заявив
журналістам після урочистих заходів із вшанування 202-річчя з дня
народження Т. Шевченка в середу, 9 березня.
«Я глибоко переконаний у тому, що Надя буде звільнена, Надіїн дух
переможе цілу країну-агресора. Оскільки дуже важливо, щоби завжди на боці
переможця була правда, а правда – з Надією, з Україною. Я глибоко вірю у
те, що ми і далі будемо об’єднувати зусилля, як і весь світ», – заявив він.
В. Гройсман зазначив, що сьогодні є багато заяв представників світової
спільноти щодо неприпустимості незаконного утримання Росією
Н. Савченко, і висловив переконання, що такі зусилля «дозволять вирвати її з
варварських умов».
За його словами, Н. Савченко, яка «силою духу і міці бореться сьогодні з
цілим російським режимом», подібна до Т. Шевченка, що також боровся з
Російською імперією (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 9.03).
***
В. Гройсман зазначає, що Верховна Рада в найближчі місяці ухвалить
рішення на виконання рекомендацій місії П. Кокса щодо внутрішньої
реформи українського парламенту.
Народні депутати в найближчі місяці мають ухвалити конкретні рішення
щодо внутрішньої реформи Верховної Ради України, підготовлені на
виконання рекомендацій місії Європейського парламенту, що були
презентовані під час Українського тижня у Брюсселі. Про це заявив Голова
Верховної Ради України В. Гройсман в інтерв’ю телеканалу «Рада» в
п’ятницю.
«Ми не маємо права займатися цим дуже довго. Я вважаю, що буквально
за декілька місяців ми маємо уже впроваджувати абсолютно нові рішення
таким чином, щоб український парламент став тією інституцією, з якої
почнеться правильна організація процесу, у результаті якого будуть якісні
закони. Це принципове завдання», – заявив він, додавши, що план дій
потрібно затвердити постановою Верховної Ради.
Голова парламенту нагадав, що під час Українського тижня у
Європейському парламенті був презентований звіт місії Європейського
парламенту з оцінки потреб, очолюваної П. Коксом, щодо внутрішньої
реформи Верховної Ради. Звіт містить 52 рекомендації щодо потрібних змін у
роботі українського парламенту, зокрема щодо підвищення дисципліни й
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етики роботи народних депутатів, запровадження електронних технологій з
метою забезпечення відкритості парламенту, побудови нової системи
взаємодії з виконавчою владою, підвищення якості законодавчого процесу
тощо. «Ця ініціатива направлена, щоби український парламент перетворився
на якісну демократичну, європейську інституцію», – зазначив В. Гройсман.
Голова парламенту також зауважив, що звернувся до європейських
партнерів з ініціативою надання нового мандата місії П. Кокса на технічне
упровадженням цього плану. В. Гройсман також зауважив, що більшість
керівників фракцій і комітетів Верховної Ради схвально оцінюють
презентований план дій.
Спікер Верховної Ради зазначив, що нинішній парламент приймає багато
важливих рішень, однак нинішня система роботи є недосконала та
неінклюзивна, тому потребує швидких змін. «Найголовніше – змінити
систему, бо будь-який новий парламент, який ми будемо обирати, буде
потрапляти в цю систему, яку ми маємо сьогодні, і нічого не буде
змінюватися, якість рішень буде лишатися такою ж невисокою», – зауважив
він (Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua).
– 2016. – 4.03).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман вважає, що на сьогодні
головне завдання у процесі врегулювання конфлікту на Сході України
полягає в тому, щоб примусити Росію виконувати мінські домовленості.
Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу «Рада» в п’ятницю, коментуючи
переговори міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки», які
відбулися 3 березня в Парижі.
«Зараз питання, я вважаю, у рамках і нормандського формату, і усього
цивілізованого світу – примусити Росію виконувати мінські домовленості.
Якщо вони будуть виконувати, тоді ми все ближче і ближче будемо до
миру», – заявив В. Гройсман. Зі свого боку, Україна повністю виконує взяті
на себе зобов’язання, підкреслив він.
«Моя позиція абсолютно зрозуміла: бойовики, зброя, росіяни, військо –
за межі українського кордону, ОБСЄ – контроль над державним кордоном,
відновлення українського прапора, вибори на Донбасі будуть лише за
українським законодавством – і тоді це може бути реінтеграція цих
територій, люди зможуть спокійно обрати свою владу», – заявив
В. Гройсман.
Голова парламенту наголосив, що під час дотримання таких умов і
проведення місцевих виборів на Донбасі має бути забезпечена можливість
участі в голосуванні 1,5 млн переселенців, що живуть на неокупованій
території, а також можливість участі у виборах українських партій. Також на
території Донбасу має бути забезпечена трансляція українських засобів
масової інформації, зазначив він.
«Фактично, що нам заважає це зробити – перейти до нормального життя
без війни – це росіяни, які постійно атакують Донбас, постійно своєю зброєю
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проводять обстріли, що є абсолютно неприйнятно і не сприяє відновленню
миру», – підкреслив В. Гройсман (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 4.03).
***
Заступник Голови Верховної Ради України О. Сироїд зустрілася з
послами європейських країн до Ради Європи. Під час зустрічі були
обговорені питання щодо поглиблення співпраці Ради Європи з парламентом
України в таких напрямах: конституційна реформа, судова реформа,
демократичне врядування й захист прав людини.
Послів, зокрема, цікавило впровадження системних демократичних
реформ в Україні.
О. Сироїд зазначила, що передумовою демократичних реформ є
запровадження нового виборчого законодавства на основі пропорційної
системи і відкритих партійних списків, що було визначено Коаліційною
угодою.
Новий виборчий закон, за її словами, матиме дві основні мети:
«По-перше,
він
слугуватиме
запобіжником
проти
дострокових
парламентських виборів, які будуть вкрай шкідливими сьогодні для України.
По-друге, в майбутньому він дозволить покращити якість парламенту та
мінімізувати його залежність від олігархів» (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 4.03).
***
Виконуючий обов’язки керівника апарату ВР В. Слишинський
підкреслив, що одним із завдань, що стоять перед нинішньою Верховною
Радою, є реформування апарату парламенту. «Головою Верховної Ради
вже давно було поставлене завдання щодо реформування Верховної Ради, але
без змін в апараті це неможливо здійснити», – сказав він.
За його словами, суспільство має розуміти, що «Верховна Рада – це
локомотив нашої держави, і її реформа побудована на тих всіх пропозиціях,
що були висунуті як нашими політиками, так і працівниками апарату». «Це
не Євросоюз нав’язує реформи Україні, а ми самі розуміємо, що потрібно
змінити, щоб Рада працювала ефективно. Це саме наша реформа, яка буде
запроваджуватися завдяки рекомендаціям місії Кокса – всім тим 52 пунктам,
які будуть реально виконані», – наголосив В. Слишинський.
Виконуючий обов’язки керівника апарату повідомив, що перш ніж
запроваджувати «дорожню карту» реформ треба буде напрацювати план дій
для забезпечення її виконання відповідно до підписаної угоди про співпрацю
в адміністративній сфері між загальним секретаріатом Європейського
парламенту й апаратом Верховної Ради України. «І я думаю, що ми це
зробимо. За рік впораємося», – запевнив він, водночас зауваживши, що
заплановані реформи розраховані на тривалий термін.
В. Слишинський зазначив також, що «частина тих пропозицій буде вже
реалізована зараз, аби пройти безболісно всі наступні процеси». Зокрема,
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одним з таких процесів він назвав кадрову реорганізацію Секретаріату.
«Треба реформувати кадрову службу, аби вона була більш сучасною,
оскільки в нашому законодавстві немає такого терміну, як мобільність, –
сказав він. – Якщо ми не побудуємо сучасну кадрову службу, нам буде
складно рухатися далі».
В. Слишинський звернув увагу на необхідність створення дослідних
структур на базі Парламентської бібліотеки, яка, на жаль, нині не є такою за
призначенням. Також, за його словами, необхідно реформувати інститут
законодавства, експертні структури. «Потрібно приділити увагу
комунікаційним технологіям, роботі із засобами масової інформації, з
інститутами громадянського суспільства для кінцевої мети – зробити роботу
парламенту відкритою та прозорою», – наголосив в. о. керівника апарату
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 9.03).
***
С. Заліщук, член депутатської фракції «Блок П. Порошенка», голова
підкомітету з питань євроатлантичного співробітництва та
євроінтеграції Комітету Верховної Ради України у закордонних справах
назвала пропозиції місії П. Кокса «амбітним планом, на три роки
щонайменше».
Реформа, на її думку, стосується чотирьох головних пріоритетів:
– посилення конституційної ролі парламенту;
– покращення законодавчого процесу;
– посилення фактично через парламент втілення Угоди про асоціацію;
– прозорість, підзвітність парламенту.
«Ми вже почали багато чого робити, і за останні два роки в країні
змінилось революційно: і доступ до комітетів, і оприлюднення тих же самих
декларацій, і робота в комітетах, і робота самого сайту Верховної Ради
України, – зазначила вона. – Але це тільки початок».
На її переконання, парламент цього скликання має достатньо волі,
підстав і бажання, щоб здійснити заплановане: «Я переконана, що ми це
зробимо». Угода, підписана між секретаріатом Європарламенту й апаратом
Верховної Ради, є унікальною – «жодна країна, навіть країна-член
Євросоюзу, раніше не мала можливості такого посиленого формату
співпраці», наголосила вона.
С. Заліщук також зазначила, що реалізація «дорожньої карти» можлива
як через те, що є підтримка, у тому числі фінансова, з боку
європарламентарів, так і через наявність політичної волі у Верховної Ради
України. «Як ви знаєте, сьогодні і спікер, і апарат парламенту, і всі лідери
фракцій, комітетів визнають потребу втілення цих планів», – додала політик.
Щодо необхідності посилити відповідальність журналістів за
інформацію, яку вони доносять суспільству, С. Заліщук заявила, що «ми досі
ще боремося за повноцінне право на свободу слова, повноцінні, інституційно
незалежні засоби масової інформації, якісну конструктивну критику, яка буде
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змушувати політиків і державні інститути працювати в інтересах людей».
Вона висловила готовність брати участь «безпосередньо і безумовно» в
лекціях для парламентських журналістів, якщо вони потребуватимуть такої
комунікації
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 9.03).
***
Народний депутат України Г. Гопко, голова Комітету Верховної
Ради України у закордонних справах, член політичної партії «Об’єднання
“Самопоміч”», відповідаючи на запитання щодо можливості
імплементувати
пропозиції
щодо
реформування
українського
парламенту, зазначила, що багато чого вже розпочато в цьому напрямі.
«У незалежності від того, до якої політичної сили належать мої колеги, – це
коаліція чи опозиція, чи позафракційні, – вони показали, що українці можуть
представляти Україну як одна команда – національна збірна українського
парламенту, – наголосила вона. – Коли йдеться про Україну, за кордоном ми
всі захищаємо її національні інтереси».
Г. Гопко також зазначила, що у Європейському парламенті є багато чого
повчального. «Це інший рівень культури, – сказала вона. – Дуже багато
українців розраховують, що ми станемо ближчі до неї завдяки можливостям
частіше відвідувати Європу після отримання безвізового режиму».
Політик висловила сподівання, що Україна розглядатиметься як
рівноправний партнер, який посилює Європу й робить її більш потужною,
спільно відповідаючи на загрози безпеці, які нині існують на сході нашої
країни. Також, на її думку, Україна посилить Європу й економічно з
урахуванням набрання чинності з 1 січня поточного року угоди про зону
вільної торгівлі. «Це лише перший крок для адаптації та для реальної
торгівлі, коли українські товари з’являться на ринках ЄС, чи ми матимемо
більшу присутність європейських товарів. Для цього ще треба зробити
чимало кроків, – сказала вона. – Тому Український тиждень – це
продовження нашої дороги до європейського спільного дому, аби зробити
його сильнішим».
Торкаючись першочерговості подальших кроків, Г. Гопко підкреслила,
що в Комітеті з питань Регламенту «необхідно опрацювати пакет документів,
які посилять співпрацю між виконавчою та законодавчою владою і
взаємодію, про яку дуже багато говорили, – на рівні комітетів з
громадянами». «Дуже багато чого вже зроблено у технічному аспекті,
зокрема у питаннях оснащення роботи комітетів і взагалі парламенту, який
має стати модерновою інноваційною інституцією», – додала вона (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 9.03).
***
«Необхідно ухвалити закон про опозицію – опозицію треба
поважати», зазначає А. Кожем’якін.
А. Кожем’якін, член депутатської фракції політичної партії
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«Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”» у Верховній Раді України, голова
Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності, зокрема, зазначив, що Український тиждень – це
«не просто прорив – це історична подія в історії українського
парламентаризму». «Ми сьогодні почули, що наші колеги не байдужі до
наших проблем, – підкреслив він. – Але їхня зацікавленість, їхнє бажання
нам допомогти налаштовує нас на працю, і я думаю, що та робота, яку провів
Кокс із групою своїх експертів і наших спеціалістів, буде покладена в основу
нового гарного регламенту роботи парламенту і його апарату».
Він висловився також за ухвалення закону про опозицію. «Опозицію
треба поважати, бо в будь-який час, якщо вона нормальна, то стає владою в
Україні. Така у нас історія», – зауважив він і запевнив, що парламент
проголосує за впровадження запропонованих кроків. «Якщо будуть
правильно сформульовані всі позиції по цих рекомендаціях, то ми зможемо
парламентом проголосувати, бо нам це необхідно», – зазначив народний
депутат
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 9.03).
***
І. Крулько, голова підкомітету з питань державного фінансового
контролю та діяльності Рахункової палати Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету, зазначив, що доповідь П. Кокса має суто
практичний характер. «Місія провела фантастичну роботу. Вони
проаналізували регламент роботи Верховної Ради України, все те, що
відбувається в українському парламенті. Проведені десятки зустрічей різного
роду», – підкреслив він. На його переконання, «важливо, аби ті
напрацювання, які зроблені командою Кокса спільно з українським
парламентом, були імплементовані в українське законодавство».
Для цього, за його словами, треба буде ухвалити зміни до Конституції,
зміни до Регламенту, але для більшості речей – «просто дотримуватися тих
норм, які вже існують». «Треба навчитися жити за тими правилами, які ми
самі собі прописуємо. Але найголовніше – це те, що цей захід має величезне
символічне значення, бо вперше в історії українського парламенту така
численна делегація депутатів – вперше у стінах європейського парламенту»,
– зазначив політик. На його думку, «це і є та європейська інтеграція і
комунікація між депутатами, якої ми прагнемо. Це дає можливість краще
зрозуміти один одного, це якраз те, що робить Україну європейською
країною».
І. Крулько висловив оптимістичне припущення, що «колись
представники України будуть представниками Європейського парламенту».
Коментуючи свою участь у панельній дискусії щодо бюджетного
процесу, він наголосив, що в парламента має бути достатньо часу для того,
щоб працювати над бюджетом. «Та практика, яку вчиняє уряд, коли в
останній момент вкидає закон про бюджет, і залишається чотири години для
здійснення всіх процедур для його розгляду до його ухвалення, замість трьох
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місяців, як це передбачено Конституцією і профільним законодавством, –
зазначив він, – безумовно, дуже сильно впливає на якість документа, який ми
видаємо». Тому, на його переконання, «цю неправильну практику треба
змінювати».
Також І. Крулько повідомив, що велику увагу було приділено питанням
реформування Рахункової палати, яка мусить стати дійсно органом контролю
за видатковою й дохідною частинами бюджету. За його словами, дискусія
була надзвичайно корисною, висновками якої стануть поради
європарламентарів стосовно того, що «якісний документ набагато
важливіший, ніж спішка і термін, у який він прийнятий» (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 9.03).
***
М. Папієв, член депутатської фракції політичної партії
«Опозиційний блок», голова підкомітету з питань депутатської етики
Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації
роботи Верховної Ради України, висловив вдячність членам Євросоюзу й
П. Коксу за високий рівень організації візиту українських парламентарів і
за важливі рекомендації.
Водночас він зауважив, що європейські колеги здивовані фактами
недотримання законів з боку українських депутатів. За його словами, багато
представників Європарламенту, працівники його секретаріату й депутати
наголошують на необхідності дотримання положень Регламенту роботи
Верховної Ради України: «Перш ніж займатись якоюсь реформою, щось
переписувати, треба принаймні виконувати те, що є».
М. Папієв зазначив, що «якщо Україна називає себе європейською і
демократичною державою, то при цьому повинні враховуватись права
опозиції». «Опозиція – це є невід’ємна складова демократичного
парламенту», – наголосив він і зауважив, що не виконується ст. 81
Регламенту, відповідно до якої представникам опозиції має бути надано
головування деякими комітетами. Політик нагадав, що за часів попередньої
влади посада віце-спікера була закріплена за опозицією.
Народний депутат висловив вдячність за терпіння європейським
колегам, за те, що вони «спокійно і педантично» кажуть, що «ми станемо
європейською країною тільки тоді, коли будемо дотримуватись прав опозиції
і будемо виконувати ті закони, які приймаємо, коли будемо підтримувати
мультикультурність».
М. Папієв також навів поради європейських колег щодо використання
під час пленарних засідань доповідачами «мови тієї місцевості, звідки вони
походять». Підсумовуючи, політик заявив, що «сприйняття нової інформації,
особливо основ демократії, для наших депутатів буде посильною акцією, і за
рік вони її засвоєння забезпечать» (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 9.03).
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***
«Зміна Регламенту і підзвітність роботи Верховної Ради,
електронне декларування – це ті політичні вразливі теми, нереалізація
яких означатиме відсутність політичної волі на повноцінну реформу
парламенту», – зазначила координатор громадянської мережі «Опора» О.
Айвазовська.
За її словами, «Опора» з 2013 р. здійснює моніторинг роботи Верховної
Ради і, загалом, активності народних депутатів, вивчає міжнародні практики
«належного парламентаризму, так званого «доброго врядування». «Це ті
практики, які можуть бути застосованими в Україні до законодавчої гілки
влади, якщо ми все ж таки рухаємося до позитивних європейських
стандартів, які стосуються різних сфер врядування і парламентаризму», –
зазначила вона.
Місія П. Кокса, повідомила О. Айвазовська, працювала півроку в
Україні, її представники й безпосередньо сам П. Кокс консультувалися з
неурядовими організаціями, які мають досвід роботи з парламентською
гілкою влади, як такими, що готують пропозиції до законодавчих ініціатив,
бо є експертними у якихось окремих сферах, так і тими, які в цілому досить
активні в оцінці роботи парламенту, тобто здійснюють моніторингову
діяльність.
«Ми, звичайно, були залучені до цієї комунікації, – сказала вона. – Але
окремо, паралельно “Опора” разом з неурядовими організаціями готувала
план “Відкритий парламент”, який нещодавно було презентовано у
Верховній Раді України. І цей план є невід’ємною частиною рекомендацій
місії Кокса, який стосується загального реформування парламенту як
законодавчої гілки влади».
Громадський діяч підкреслила, що такими різними лініями, підходами
намагаються забезпечити ту позицію, що «парламент повинен бути доволі
таки амбітним, щоб через декілька років долучитися до сім’ї належних
парламентів». «Тому що парламент в цілому – це та збалансовуюча гілка
влади, яка дає можливість демократії розвиватися у будь-якій країні,
реагувати в належний професійний спосіб на будь-які зовнішні виклики і
потреби суспільства, реформи і таке інше», – зазначила вона.
На її думку, ідеться не про короткотермінову реформу як про
відповідність тим належним стандартам, які б ми хотіли мати в Україні.
Ідеться про парламент як інституційно-незалежну гілку влади, коли
«парламент є репрезентативним – це стосується ефективної виборчої
системи, відкритості, підзвітності і прозорості його у своїй діяльності». «Ці
вимоги мінімізують корупційні ризики, популізм, який може мати місце, і
змушують переглянути процедурну частину, зокрема і у частині підготовки
законодавчих ініціатив», – зазначила О. Айвазовська.
Громадський діяч також повідомила, що мало де у Європі зустрінеш
такий ліберальний підхід до підготовки законодавчих актів і змін
законопроектів, як в Україні: «Треба або зібрати необхідну кількість голосів
депутатів під законопроектом, щоб він рухався далі, або треба, щоб комітет
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його виносив, або, як у бундестазі, лише 5 % депутатів можуть ініціювати
законодавчі зміни. Тому законопроекти у європейських парламентах якісніші
на “старті”, більш впливові і зрозумілі суспільству, бо треба підготувати
суспільну підтримку для довготермінових змін, і такі парламенти більш
ефективні у частині реагування на якісь суспільні потреби або реалізацію
реформ».
О. Айвазовська вважає достатнім у перехідний період переглянути
Регламент роботи Верховної Ради України, а не вносити зміни до
Конституції. «Потрібно зробити його, з одного боку, ефективнішим, а з
іншого – унеможливити будь-які маніпуляції, які не дадуть можливості
вчасно ознайомитися із законодавчою ініціативою, вивчити її, надати свої
пропозиції, щоб увесь цей процес був ефективним і прозорим, – сказала вона.
– А не так, коли депутати голосують інколи за зміни, які ними достатньо не
вивчені, і експерти їх також не бачили, і суспільство підтримки не надає, а
потім, через нетривалий період часу, знову вносяться зміни».
Тобто, за її словами, немає таких розвинутих демократичних країн, де
законодавчий процес настільки простий: «Він має бути виваженим,
складним, але, з іншого боку, ефективним щодо тих змін, які будуть
прийняті. І, звичайно, – кваліфікованим».
Серед країн з найкращими парламентськими практиками О. Айвазовська
назвала Скандинавські країни, Німеччину, Польщу. «У них зберігається
дискурс, який повинен мати місце у повноцінній незалежній гілці влади, а з
іншого боку, є певні процедурні вимоги, які надають можливість множити
ініціативи, які не мають під собою жодного базису – юридичного,
фінансового обґрунтування, і парламент перетворюється на якусь реакцію
самих ситуативних груп парламентарів, а не суспільства в цілому».
О. Айвазовська переконана, що реформи в парламенті неминучі. «Зміна
Регламенту і підзвітність роботи Верховної Ради, електронне декларування –
це ті політичні, вразливі теми, нереалізація яких означатиме відсутність
політичної волі на повноцінну реформу Верховної Ради, – заявила вона. –
Бантиків буде недостатньо: просто трансляції засідань комітетів чи
електронний документообіг не можуть бути індикаторами того, що
парламент дійсно прагне змінюватись. А отакі вагомі політичні зміни можуть
мотивувати наших партнерів, у тому числі і європейських, до постійної
підтримки в тих обсягах і у той період часу, коли це буде потрібно. У
західного світу є таке поняття, як “історія успіху”: якщо показуєте
повноцінну історію успіху, то є і бажання інвестувати, якщо цієї історії
немає, то є процес безкінечний і неефективний. Тоді сподіватися на
подальшу підтримку буде складно» (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 9.03).
***
Проблеми й перспективи законодавчого регулювання служби в
органах місцевого самоврядування було обговорено під час круглого столу в
Комітеті з питань державного будівництва, регіональної політики та
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місцевого самоврядування.
У заході взяли участь (у кількості понад 60 осіб) народні депутати
України – члени комітету, посадові особи місцевого самоврядування з різних
областей України, а також представники апарату Верховної Ради України,
Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України,
центральних органів виконавчої влади, провідних асоціацій органів
місцевого самоврядування, вітчизняних і міжнародних неурядових
організацій, науковці й експерти (у тому числі Ради Європи та з
громадського середовища) тощо.
Під час заходу обговорювався комплекс концептуальних питань щодо
деполітизації служби в органах місцевого самоврядування, доцільності
виведення виборних посад зі сфери законодавства про службу в органах
місцевого самоврядування, запровадження нової системи класифікації посад
в цих органах, принципів оплати праці відповідних службовців, а також
шляхи законодавчого врегулювання вказаних питань під час підготовки до
другого читання проекту закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування» (реєстр. № 2489).
Міністр Кабінету Міністрів України Г. Онищенко у своєму виступі
зазначила, що дуже важливо, щоб основні положення Закону України «Про
державну службу», який дуже високо оцінений європейськими експертами,
знайшли своє відображення в аналогічних нормах нової редакції Закону
України «Про службу в органах місцевого самоврядування» з одночасним
врахуванням специфіки цієї служби. Також міністр висловила сподівання
щодо прийняття цього закону в якомога стислі терміни, чого вимагає як
стратегічний курс на децентралізацію, так і відповідні домовленості в рамках
співпраці з МВФ.
Керівник робочої групи Комітету з підготовки до другого читання
проекту закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
(реєстр. № 2489), голова підкомітету з питань державної служби та служби в
органах місцевого самоврядування А. Шкрум запропонувала обговорити
одне з найактуальніших концептуальних питань законопроекту – щодо
доцільності виключення з найвищої категорії посад виборних посад з
представницьким мандатом і виведення цих посад за межі регулювання
відповідним законом. Друге питання, що пропонувалося для обговорення, це
питання щодо посади керівника служби в органі місцевого самоврядування
на яку, на її переконання, особи мають призначатися виключно за конкурсом.
І третє ключове питання – це оплата праці службовців органів місцевого
самоврядування, щодо якого законодавець може встановлювати виключно
мінімальні стандарти.
Присутня на заході голова підкомітету з питань органів самоорганізації
населення, місцевих виборів та інших форм безпосередньої демократії
О. Бойко наголосила, що виведення за межі регулювання законопроекту, що
обговорюється, посади сільських, селищних, міських голів, на її думку, є
недоцільним та не відповідатиме іншим законам України. Разом з тим у
рамках цього законопроекту обов’язково треба визначити особливості
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проходження служби на цих посадах. Тому ставити знак рівності між
законами України «Про державну службу» і «Про службу в органах
місцевого самоврядування» не буде коректним, оскільки існують істотні
розбіжності між цими видами публічної служби.
Під час дискусії участь в обговоренні основних положень законопроекту
взяли представники органів місцевого самоврядування та їхніх провідних
асоціацій, які також висловилися проти виведення за межі регулювання
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
проблематики правового статусу виборних посад із представницьким
мандатом, що, на ню думку, призведе до надмірної політизації місцевих рад і
негативно позначиться на їхній діяльності з вирішення питань місцевого
значення
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 9.03).
***
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності
опрацював понад 300 пропозицій до законопроекту про реструктуризацію
валютних кредитів.
Мета профільного комітету напрацювати пакет змін до законопроекту
про реструктуризацію валютних кредитів, щоб у результаті ухвалений
Верховною Радою закон був реалізований і допоміг значній частині
позичальників. Про це заявив голова комітету С. Рибалка на черговому
засіданні робочої групи з опрацювання законопроекту про реструктуризацію
зобов’язань громадян України за кредитами в іноземній валюті, що отримані
на придбання єдиного житла (іпотечні кредити) (реєстр. № 4004).
С. Рибалка нагадав, що за результатами наради в комітеті 9 лютого за
участі представників Міністерства фінансів, НБУ, асоціацій банківського
ринку і представників об’єднань позичальників він звернувся з відкритим
листом до всіх громадських об’єднань валютних позичальників, Громадської
ради при НБУ, а також усіх зацікавлених надати свої зауваження та
пропозиції.
«За цей час ми отримали більше 300 пакетів пропозицій та окремих
правок до законопроекту. Зізнаюся, що частина з наданих пропозицій були
просто фантастичними. Конструктивні та реалістичні правки були
опрацьовані та обговорені під час робочої зустрічі. До наступного
пленарного тижня, враховуючи наявність альтернативного законопроекту,
який ще не отримав науково-експертного висновку за № 4004-1, наш комітет,
депутатський корпус разом із представниками банківського сектору,
громадськими організаціямибудуть робити усе, щоб підготувати увесь пакет
компромісних пропозицій для врахування їх під час підготовки до другого
читання. Ми намагатимемося врахувати максимальну кількість нюансів», –
сказав С. Рибалка. За його словами, планується розглянути обидва
законопроекти на черговому засіданні комітету.
С. Рибалка також зазначив, що вся ця титанічна робота потрібна для
того, аби мати розуміння, у якому вигляді проект буде ухвалений
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парламентом, підписаний Президентом і виконаний банками. «Ми вже
втратили півтора року на безглузде перетягування канату, а людям, яких
продовжують виселяти із житла на вулицю, потрібен результат», – сказав
голова профільного комітету (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 4.03).
***
У Комітеті з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства відбулося чергове засідання робочої групи з
доопрацювання законопроекту «Про житлово-комунальні послуги».
У засіданні, яке відбулося 3 березня, під головуванням заступника
голови комітету, керівника робочої групи А. Бабак і за участі секретаря
комітету В. Сташука взяли участь представники Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства
соціальної політики, НКРЕКП, Антимонопольного комітету, Київської
міської держадміністрації, представники галузевих асоціацій і асоціацій
управителів та власників житла, об’єднань профспілок, громадських
інституцій, міжнародні експерти.
Під час засідання було обговорено концептуальні питання, викладені у
ст. 6, 13 і 16 законопроекту № 1581-д у частині термінології щодо
управителя, підтвердження його кваліфікації та визначення обов’язків тощо.
Під час обговорення учасники окрему увагу приділили питанням
договірних відносин між управителем і співвласниками багатоквартирного
будинку, міри відповідальності сторін за належне утримання спільної
власності, а також винагороди управителю за його діяльність.
Члени робочої групи вирішили провести ще одне засідання 22 березня,
на якому планується обговорити спірні питання щодо здійснення дієвого
контролю за діяльністю управителя та її страхування у випадках
пошкодження спільного майна, а також щодо договірних відносин між
управителем, який діє від імені співвласників багатоквартирного будинку, і
виконавцями комунальних послуг, які займають монопольне становище
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 4.03).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко наголошує на тому, що робиться все
можливе для тиску на Росію, щоб домогтися звільнення Н. Савченко.
За словами Президента, «сьогодні у російському Донецьку відбувається
фарс у вигляді незаконного судилища над українським воїном, офіцером
Збройних сил України Н. Савченко». «Брутально порушуючи всі міжнародні
права, без жодних звинувачень вже майже два роки українського героя
тримають за ґратами. За останні дні ми вжили всіх можливих заходів для
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того, щоб забезпечити міжнародний тиск на Росію з боку Європейського
Союзу, Сполучених Штатів Америки, інших держав-партнерів України,
вимагаючи негайного, без будь-яких умов, звільнення Н. Савченко з в’язниці
і повернення її в Україну», – підкреслив глава Української держави під час
спілкування з представниками української і кримськотатарської громад у
Анкарі (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 9.03).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо вдосконалення процесу приватизації»,
прийнятий Верховною Радою 16 лютого цього року.
Документом № 1005-VІІІ вдосконалюються положення Закону України
«Про приватизацію державного майна» задля досягнення прозорості та
відкритості приватизаційного процесу, посилення захисту національних
інтересів у процесі реформування відносин власності.
Зокрема, забороняється участь у приватизації юридичним і фізичним
особам, які зареєстровані в державах, що визнані Верховною Радою України
державою-агресором або щодо яких застосовано санкції відповідно до
законодавства, та юридичним особам, власниками яких є резиденти державиагресора.
Також передбачається можливість залучення за рішенням уряду до
підготовки до приватизації і продажу стратегічних підприємств радників у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, що сприятиме
проведенню приватизаційних процедур у відповідність до міжнародних
стандартів.
Також із Закону України «Про приватизацію державного майна»
виключаються норми стосовно обов’язкового пропонування для продажу на
фондових біржах пакета акцій акціонерних товариств розміром 5–10 %
статутного капіталу до проведення конкурсу. Це дасть змогу запобігти
дробленню пакетів акцій і пришвидшить процес приватизації.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
За його реалізацію відповідає Фонд державного майна України (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 4.03).
***
4 березня Прем’єр-міністр України А. Яценюк прийняв голову
правління Китайської національної корпорації машинної промисловості
та генеральних підрядів С. Бая.
Глава українського уряду відзначив високий рівень двостороннього
співробітництва між Україною й Китаєм: «Він полягає не тільки в наших
добрих відносинах, але і в конкретних цифрах».
Прем’єр-міністр наголосив, що в минулому році вперше за історію
українсько-китайських відносин обсяг експорту української аграрної
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продукції до Китаю досяг 1,2 млрд дол., що вдвічі більше за показники
2014 р. КНР посіла перше місце серед країн за обсягом експорту
сільгосппродукції, зазначив він, додавши, що експорт аграрної продукції з
України в усі країни-члени Європейського Союзу становить 4,2 млрд дол.
А. Яценюк також висловив вдячність партнерам із КНР за сприяння в
запуску нового «Шовкового шляху» для транзиту українських товарів до
Китаю. «У нас із вами є конкретний результат, і необхідно далі розвивати
двостороннє
співробітництво,
збільшувати
обсяги
економічного
співробітництва і створювати більше робочих місць в Україні та Китаї», –
додав глава уряду України.
Під час зустрічі було обговорено питання подальшої реалізації
українсько-китайських проектів у галузі сільського господарства, а також
співпраці в інфраструктурній сфері. С. Бай наголосив на значному інтересі
Китаю в розширенні експорту української агропромислової продукції до
КНР, а також в інвестиціях в українську аграрну сферу, портову логістику та
проекти, пов’язані з новим «Шовковим шляхом» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 4.03).
***
«Зараз це виклик для всього цивілізованого світу – змусити Путіна
відпустити українку Надію Савченко». Про це заявив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк журналістам під час урочистих заходів із вшанування
202-річчя з дня народження Т. Шевченка в середу, 9 березня.
«Н. Савченко стала сильніша, ніж вся світова дипломатія. Весь
цивілізований світ не на словах, а на ділі повинен довести, що в цьому світі
існують права людини і повага до особистості. Саме тому вся світова
спільнота зобов’язана звільнити Н. Савченко», – підкреслив глава уряду
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 9.03).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк вбачає три варіанти виходу з
політичної кризи в Україні. Про це він заявив журналістам після
завершення урочистих заходів із вшанування 202-річчя з дня народження
Т. Шевченка в середу, 9 березня.
Перший варіант був запропонований главою уряду: «Відновити
діяльність коаліції, доформувати склад Кабінету Міністрів України і
рухатися далі шляхом реформ, так як альтернативи цьому не існує. Другий
варіант – це коли Президент України і фракція “Блок П. Порошенка” бере на
себе відповідальність за формування нового Кабінету, нової програми і
коаліції, презентує народу України і відповідним чином отримує підтримку.
Третій варіант – це дострокові вибори». А. Яценюк підкреслив, що це –
найбільш неприйнятний варіант.
Він наголосив на важливості в найкоротший термін вибрати один із цих
трьох варіантів: «Я запропонував свій – перший варіант. І сподіваюся, що
учасники парламентської коаліції, в першу чергу це Радикальна партія і
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“Самопоміч”, приймуть рішення про відновлення діяльності парламентської
коаліції і про подальший рух шляхом реформ в Україні. Чим швидше це
питання буде вирішено, тим швидше ми будемо проводити ті зміни і
реформи, яких потребує країна. Тому що внаслідок політичної
невизначеності фактично всі процеси змін у країні призупинені. Відсутність
стійкої парламентської коаліції і підтримки з боку цієї коаліції для уряду
України є основною перепоною на цьому шляху».
А. Яценюк наголосив, що для будь-якого українського уряду найбільш
важливе – «не потрапити в пастку, в яку попав чинний уряд, коли члени
парламентської коаліції, які формували цей уряд, відмовилися його
підтримувати, причому абсолютно безпідставно». «Сподіваюся на те, що
парламентська коаліція відновить свою діяльність і ми будемо далі рухатися і
боротися», – додав А. Яценюк, процитувавши слова Т. Шевченка: «Борітеся
– поборете» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 9.03).
***
У поточному році мають бути відкриті 100 базових опорних шкіл.
Для цього уряд виділяє 200 млн грн. «Окрім цього, ми отримуємо донорську
допомогу від міжнародних фінансових організацій», – повідомив Прем’єрміністр України А. Яценюк у «10 хвилинах» у неділю, 6 березня.
Зміни в системі освіти А. Яценюк назвав одним із пріоритетів уряду в
поточному році.
Він нагадав, що протягом останніх двох років уряд розпочав масштабну
реформу вищої освіти: «Ми прийняли новий закон. Ми підписали угоду з
Європейським Союзом “Горизонт-2020”, яка дає можливість доступу для
українських науковців та студентів до європейських фондів та європейських
знань і європейської якості навчання. Зараз нам необхідно турбуватися саме
про середню школу».
На сьогодні в Україні в середній школі навчається близько 4 млн дітей:
«17 тисяч шкіл і майже півмільйона вчителів дають можливість нашим дітям
отримати знання».
Водночас, зазначив він, основним критерієм є якість: «Саме для того
щоб середня освіта стала якісною, уряд запропонував новий проект опорних
шкіл. Це нова система якісної освіти для дітей, які навчаються в маленьких
містечках та селищах. Створюється система, де базова школа має інвестиції в
навчання і якісні знання. Це означає, що в такій школі безкоштовний
Інтернет, до такої школи купуються нові класи фізики, математики, хімії,
біології. В такій школі є мультимедійний комплекс, відправляються кошти на
ремонт спортивних залів і кабінетів, здійснюються заходи з
енергоефективності – пластикові вікна, утеплення школи. Це нормальні
умови для того, щоб наші діти отримували якісні знання».
Крім того, для вчителів створюються умови для підвищення заробітної
плати, адже кошти від оптимізації мережі шкіл залишаються в цій базовій
школі й «можуть використовуватися директором на власний розсуд, для того
щоб підвищити матеріально-технічне забезпечення школи та підвищити
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розмір заробітної платні для вчителів».
Кожна опорна школа буде мати не менше трьох філій – шкіл першого
ступеня, з 1 по 4 клас: «Далі діти після четвертого класу будуть мати
можливість навчатися в опорній школі».
Він також підкреслив, що уряд виділив 500 млн грн на придбання нових
автобусів для шкіл: «На умовах співфінансування з місцевими органами
влади до 1 вересня ми можемо купити тисячу шкільних автобусів».
А. Яценюк звернувся до представників місцевого самоврядування
невідкладно оголосити тендери на придбання шкільних автобусів.
Глава уряду нагадав, що в результаті процесу фінансової децентралізації
відбулося значне збільшення доходів місцевих бюджетів. А. Яценюк
звернувся до органів місцевого самоврядування з проханням при плануванні
системи опорних шкіл відправити левову частку цих коштів на ремонт доріг:
«Для того щоб наші діти на нових шкільних автобусах могли доїхати до
нової якісної української опорної школи» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 6.03).
***
Загальний обсяг фінансування ремонту та будівництва автошляхів у
поточному році становитиме близько 14 млрд грн. Уряд планує
відремонтувати й побудувати 1700 км доріг. Про це повідомив у
«10 хвилинах» у неділю, 6 березня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк.
Уряд запланував роботи на таких автошляхах: Дніпропетровськ –
Миколаїв, Одеса – Рені, Стрий – Чернівці, траси Київ – Харків –
Довжанський, Київ – Одеса, Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. Триватимуть
відновлювальні роботи на трасах Львів – Радехів – Луцьк, Львів – Самбір –
Ужгород, Житомир – Чернівці, траса Київ – Чоп, Стрий – Тернопіль –
Кіровоград – Знам’янка.
А. Яценюк повідомив, що остаточний перелік усіх автошляхів, які
підлягають ремонту і відновленню в поточному році, буде затверджено
урядом на наступному тижні. «Місцеві бюджети повинні вкласти свою
частку в будівництво і відновлення доріг у містах, селах і районах», – додав
він.
Минулого року, нагадав А. Яценюк, уряд розпочав і завершив
будівництво дороги Львів – Івано-Франківськ: «Ми провели чесний і
прозорий тендер. В результаті вартість будівництва дороги Львів – ІваноФранківськ була зменшена на 30 %».
Крім того, для будівництва доріг главою уряду був запропонований
експеримент: понадпланові надходження на митницях ділилися в пропорції
50 на 50: «Ті 50 %, які йшли до місцевого бюджету, безпосередньо
відправлялися на будівництво і ремонт доріг в чотирьох областях».
У минулому році Львівська область додатково отримала на ремонт і
будівництво доріг 312 млн грн, Чернівецька область – 129 млн грн,
Волинська – 104 млн грн. Одеська область не показала ефективності в цьому
експерименті.
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Цьогоріч унаслідок цього експерименту, підкреслив А. Яценюк, майже
1 млрд грн відправляється в чотирьох областях на будівництво й
реконструкцію доріг (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
6.03).
***
5 березня Прем’єр-міністр України А. Яценюк відвідав Полтавський
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Створення Центру екстреної медичної допомоги в Полтаві А. Яценюк
назвав дуже серйозним кроком, «який потребує такого самого підходу в
цілому по Україні»: «Ефективна якісна медицина, яка дає можливість швидко
вилікувати і врятувати людину. Коли “швидка допомога” доїжджає до
пацієнта,
там
відразу робляться
відповідні
первинні
аналізи,
електрокардіограма, можуть зразу проводитися оперативні аналізи крові.
Передається ця інформація в центральний пункт. Якщо пацієнт потребує
госпіталізації, ця інформація передається у відповідну лікарю, для того щоб
“швидка” довезла пацієнта і там, якщо необхідно, проводилася операція».
Завдяки передавачам, фельдшер на виїзді, наприклад у віддаленому
населеному пункті, може передати ЕКГ лікареві, який перебуває на
цілодобовому чергуванні і одразу дає необхідні рекомендації та скерування.
Керівник
департаменту
охорони
здоров’я
Полтавської
облдержадміністрації В. Лисак і в. о. головного лікаря Полтавського
обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
О. Лавренко, які ознайомили А. Яценюка з роботою центру, повідомили, що
завдяки такій технології минулого року було передано 15 тис. кардіограм.
Фахівці центру також проводять безкоштовне стентування для тих, хто
переніс інфаркт міокарда, – частково за кошти державного бюджету,
частково – обласного. За цей рік проведено 172 такі операції. Середній
термін лікування – три доби.
У центрі працюють 145 машин «швидкої допомоги». Шістдесят
відсотків автопарку оновлено. Частина – за кошти державного бюджету,
25 машин – за рахунок обласного.
В інтерв’ю журналістам після відвідання центру А. Яценюк підкреслив,
що зміни в системі охорони здоров’я – це одне з пріоритетних завдань уряду
на поточний рік. Це, зокрема, ухвалення законодавства, яке забезпечує
мінімальний гарантований рівень надання медичних послуг безкоштовно:
«Наступне – це перехід на страхову медицину. Кожен громадянин країни
повинен бути застрахований в державному страховому фонді. Для того щоб
система медицини функціонувала ефективно, треба, зокрема, створити такі
центри, який працює в Полтавській області. Повна комп’ютеризація,
максимальна ефективність» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 5.03).
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***
5 березня Прем’єр-міністр обговорив із головами Полтавської
обласної та районних державних адміністрацій і головами міст
Полтавської області проект опорних шкіл.
Він зазначив, що в Полтавській області близько 30 шкіл, де навчаються
лише 20–30 учнів. Натомість громадянам потрібно запропонувати нову
опорну школу, з якісним навчанням, обладнаними класами та автобусом,
яким учні можуть доїжджати до школи.
Він нагадав, що торік уряд виділив 100 млн грн освітньої субвенції і за
ці кошти по Україні було придбано новітнє обладнання для класів у понад
300 школах. За інформацією Полтавської ОДА, в області було облаштовано
40 таких класів.
Глава уряду повідомив, що в цьому році Кабінет Міністрів подвоїв
освітню субвенцію – до 200 млн грн. Він звернувся до представників місцевої
влади. «Берете цю субвенцію, купуєте обладнання, працюєте з органами
місцевого самоврядування. І там, де школи малокомплектні, – пропонуєте
автобус, дорогу ремонтуєте, доремонтовуєте велику опорну школу. І дитина
й батьки самі будуть приймати для себе рішення. Іти по шляху
адміністративного тиску – не працює, і я категорично проти цього. Ми йдемо
по шляху якісної освіти. Ми пропонуємо батькам і дітям якісну школу –
автобус, нормальні класи, нормальне навчання, можливість здати зовнішнє
незалежне оцінювання, а потім отримати професійно-технічну або вищу
освіту».
До початку нового навчального року буде закуплено 1 тис. шкільних
автобусів. На це 500 млн грн іде з державного бюджету, а 500 млн грн – за
співфінансуванням з місцевих бюджетів.
А. Яценюк наголосив, що місцева влада самостійно проводитиме
конкурси і прийматиме відповідні рішення щодо опорних шкіл: «Уряд дає
гроші та основний напрям політики».
Він звернувся до представників місцевої влади: «Ви працюєте по
опорних школах разом з кожною районною адміністрацією, проводите
конкурс і визначаєтеся. Ми не можемо зразу зробити опорну школу в
кожному районі. Ми зараз пройдемо перший етап – у кожній області по одній
опорній школі. А далі будемо рухатися далі».
Глава уряду підкреслив, що за його дорученням Міністерство освіти і
науки України має розробити нову формулу фінансування освітньої мережі.
А. Яценюк звернувся до представників місцевої влади надавати пропозиції
до цього документа (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
5.03).
***
Уже в березні відбудеться перше засідання міжвідомчої робочої групи
з опрацювання актуальних питань і звернень громадян та їхніх об’єднань,
юридичних осіб щодо надання послуг з електро-, тепло й газопостачання.
Про це міністр енергетики та вугільної промисловості В. Демчишин розповів
33

4 березня під час проведення обов’язкового прийому громадян членами
Кабінету Міністрів України.
«Завдання групи – аналіз проблем споживачів, які стикнулися з
непрозорою роботою монополістів, непорозуміннями щодо структури
тарифів, правил нарахувань, надання роз’яснень.
Постачальники вже зрозуміли, що реформ на ринку не уникнути, і
намагаються наостанок витягнути зі споживачів усе, що можна. Яскравим
доказом цього є боротьба, яку міністерство веде за чесні нормативи для
споживачів газу, у яких немає лічильника.
Група буде знаходити “вузькі місця” нових законів і підзаконних актів
завдяки аналізу скарг власне споживачів. І пропонуватиме негайні рішення»,
– зауважив В. Демчишин.
Міністр також наголосив, що сподівається на максимальну участь
громадських організацій і експертів у роботі групи, зокрема при визначенні
проблем споживачів.
Створення такої групи передбачено відповідною постановою Кабінету
Міністрів України, що була ухвалена 18 лютого. До складу групи під
головуванням міністра енергетики та вугільної промисловості ввійдуть:
– голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, перший заступник голови
міжвідомчої робочої групи (за згодою);
– заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства (заступник голови міжвідомчої робочої групи);
– заступник міністра енергетики та вугільної промисловості, до
повноважень
якого
належить
вирішення
питань
у
сфері
електроенергетичного комплексу (секретар міжвідомчої робочої групи);
– заступник міністра економічного розвитку й торгівлі;
– заступник міністра соціальної політики;
–
голова Державного
агентства з
енергоефективності
та
енергозбереження;
– представник Асоціації міст України (за згодою).
Міжвідомча робоча група сприятиме оперативному реагуванню на
звернення громадян та їхніх об’єднань, юридичних осіб щодо надання послуг
з електро-, тепло й газопостачання, урегулювання питань приєднання до
електричних, теплопостачальних і газорозподільних систем, розрахунків за
спожиту електричну й теплову енергію та природний газ тощо (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 4.03).
***
9 березня в Міністерстві фінансів відбулася зустріч із
представниками неприбуткових громадських об’єднань щодо проекту з
верифікації соціальних виплат і пенсій.
Міністерство фінансів активно працює над підвищенням ефективності
використання бюджетних коштів. З цією метою у грудні 2015 р. за ініціативи
Мінфіну Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, що створюють
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підґрунтя для проведення верифікації всіх отримувачів соціальних виплат і
допомоги від держави. Крім того, у лютому Кабінет Міністрів затвердив сім
постанов, що дали змогу завершити створення нормативної бази для
функціонування процесу верифікації.
Під час зустрічі з представниками неприбуткових громадських
об’єднань начальник управління верифікації та моніторингу виплат
Міністерства фінансів А. Рязанцев розповів про механізм проведення
верифікації соціальних виплат і пенсій, а також про поточні та очікувані
результати від процесу верифікації.
«Згідно з прийнятим законодавством, повноваження проводити процес
верифікації делеговано Мінфіну. Ми вже розробили механізм, який дозволяє
отримувати та порівнювати великі об’єми інформації, зокрема кожна ознака
перевіряється мінімум тричі та з різних джерел. Наразі вже розпочато
перевірку щодо наявності підстав з отримання допомоги внутрішньо
переміщеними особами», – наголосив А. Рязанцев.
Як зазначив представник Мінфіну, під час верифікації Міністерство
фінансів перевірятиме й порівнюватиме дані різних державних органів:
Мінсоцполітики, Пенсійного фонду, МВС, Казначейства, Мін’юсту та інших
державних органів. За результатами перевірки Міністерство фінансів
надаватиме інформацію щодо виявлених порушень профільному держоргану,
що здійснює той чи інший вид соціальної виплати. Таким чином, рішення
про призупинку виплат конкретному порушнику ухвалюватиме не Мінфін, а
відповідальний за виплати орган.
Участь в обговоренні проекту з верифікації соціальних виплат і пенсій
взяли представники НГО «Восток-SОS», «Право на захист», «Переселенці
Криму і Донбасу», «Правозахисна рада України», «Карітас Україна»,
«Всеукраїнська організація зі справ вимушених переселенців» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 9.03).
***
4 березня напередодні Міжнародного жіночого дня в Міністерстві
закордонних справ України відбувся захід, присвячений підтримці жінок,
що належать до категорії біженців і внутрішньо переміщених осіб.
Метою заходу було привернення уваги міжнародної спільноти та
української громадськості до ситуації у цій сфері в Україні, а також у
загальноєвропейському контексті, враховуючи цьогорічну ініціативу
Європейського Союзу присвятити цей день посиленню підтримки жінок
біженців і шукачів притулку.
Захід відкрив заступник міністра закордонних справ України
С. Кислиця. Відзначивши необхідність захисту прав жінок загалом, виклики,
що постають перед жінками біженцями, переміщеними та шукачами
притулку у світі та в Україні, він підкреслив важливість дотримання
міжнародних стандартів у сфері боротьби з дискримінацією та насильством
щодо жінок.
На заході виступили народний депутат України М. Іонова, представники
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міжнародних організацій в Україні, зокрема ЄС, Ради Європи, ОБСЄ,
структури «ООН-Жінки» і представники неурядових організацій. Спільним
сигналом усіх виступів було привернення уваги до того, що переважну
більшість ВПО в Україні становлять саме жінки, тому важливим є
комплексний підхід до врахування потреб і захисту їхніх прав.
Окрему увагу було привернуто до виступів представниць громадської
ініціативи «КримСОС» Т. Ташевої та Е. Асанової як до реального прикладу
організації підтримки захисту прав та iнтepeciв ВПО та інших людей зі Сходу
України та Криму, які постраждали внаслідок російської агресії проти нашої
держави (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 4.03).

ПОЛІТИКА
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обсудил с главой МИД
Германии Ф.-В. Штайнмайером урегулирование конфликтов в Украине,
Сирии и Йемене, а также усилия по реагированию на миграционный
кризис в Европе. Об этом сообщила пресс-служба всемирной организации.
«Генеральный секретарь и министр иностранных дел обменялись
взглядами о ситуации в Украине, подчеркнув необходимость дальнейшего
прогресса в реализации минских договоренностей», – говорится в
коммюнике
по
итогам
встречи,
состоявшейся
в
Бонне
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3639888-hensek-oon-y-hlava-myd-frhobsudyly-ukraynu).
Пан Ги Мун и Ф.-В. Штайнмайер обсудили приоритеты Германии в ходе
председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ), а также «подчеркнули важность наращивания потенциалов по
предотвращению кризисов, число которых неуклонно растет».
Ранее Пан Ги Мун провел встречи с канцлером ФРГ А. Меркель,
председателем парламента страны Н. Ламмертом и главой Комитета
бундестага по иностранным делам Н. Реттгеном. С каждым из них Генсек
ООН обсуждал ситуацию в Украине.
Выступая в Баден-Бадене, административный глава ООН призвал
мировых лидеров активизировать усилия по урегулированию конфликта на
Донбассе (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 9.03).
***
Очередное заседание трехсторонней контактной группы по
урегулированию ситуации на Донбассе состоится в пятницу, 11 марта.
Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в группе, второго
Президента Украины Л. Кучмы Д. Олифер на своей странице в Facebook в
среду, 9 марта (http://korrespondent.net/ukraine/3640078-kontaktnaia-hruppa-podonbassu-soberetsia-v-mynske-11-marta).
Ранее о предстоящем заседании контактной группы 11 марта сообщил
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пресс-секретарь МИД Беларуси Д. Мирончик.
В свою очередь представитель самопровозглашенной «Луганской
народной республики» В. Дейнего заявлял, что трехсторонняя контактная
группа проведет следующую встречу 10 марта в Минске (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 9.03).
***
В Нидерландах разгорелся скандал, связанный с финансированием
референдума касаемо Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Об этом сообщает 9 марта в блоге на erasmusjournalisten журналист Р. ван дер
Норда
(http://korrespondent.net/ukraine/3639991-v-nyderlandakh-skandal-sfynansyrovanyem-referenduma-po-ukrayne).
По информации журналиста, противники Соглашения нарушили
финансовое
законодательство
и
злоупотребляли
бюджетным
финансированием.
По данным журналиста, GeenPeil воспользовалась недостатками
законодательства Нидерландов и договорилась с частными лицами, чтобы те
принимали государственное финансирование для мини-кампаний и
позволяли самой GeenPeil тратить его.
Утверждается, что в схеме финансирования участвовали 40 граждан,
подавших заявки на финансирование индивидуальных кампаний в
максимальном разрешенном объеме – 5 тыс. евро. Все они перечисляли
большую часть полученных денег на счет GeenPeil.
В результате организация получила 150 тыс. евро бюджетных средств,
при
законодательно
установленном
ограничении
в
50 тыс. (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 9.03).
***
НАТО будет продолжать оказывать поддержку Министерству
обороны Украины в процессе его реформирования. Об этом заявил
Генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг во время встречи с главой
Минобороны С. Полтораком в Брюсселе во вторник, 8 марта. Он подчеркнул,
что Альянс также будет прилагать усилия, чтобы выполнялись минские
договоренности
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3639798-natoobeschaet-dalneishuui-podderzhku-ukrayne).
«Надеюсь, что и Украина приложит максимум усилий для
реформирования сектора безопасности страны, динамического и успешного
осуществления реформ в оборонной сфере, обеспечения гражданского
контроля над всеми процессами реформ», – цитирует Й. Столтенберга прессслужба Минобороны. Он добавил, что НАТО поддерживает усилия Украины
по укреплению обороноспособности страны. «Чем лучше и качественнее вы
будете проводить реформы, тем весомее будет наша практическая помощь и
поддержка», – подчеркнул Генсек НАТО.
Как сообщал «Корреспондент.net», 3 марта глава Еврокомиссии
Ж.-К. Юнкер заявил, что Украина не станет членом НАТО или ЕС в
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ближайшие 20–25 лет (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016.
– 8.03).
***
Экс-посол США анонсировал смену Премьера в Украине.
Бывший посол США в Украине С. Пайфер заявил, что на этой неделе
Киев назначит нового Премьера страны. По его словам, А. Яценюка в
премьерском кресле заменит глава Минфина Н. Яресько. Об этом С. Пайфер
написал в Twitter. «Из Киева поступает все больше информации, что министр
финансов Н. Яресько будет назначена Премьер-министром страны.
Возможно уже на этой неделе», – говорится в сообщении
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3639579-eksposol-ssha-anonsyroval-smenu-premera-v-ukrayne). – 2016. – 8.03).
***
В воскресенье, 6 марта, вступило в силу решение Европейского Союза
о продлении санкций против экс-президента Украины В. Януковича, а
также 15 бывших чиновников времен его президентства.
Решение вступило в силу на следующий день после его опубликования в
официальном журнале ЕС. Официальное сообщение об этом решении было
опубликовано в субботу, 5 марта. Таким образом, санкции против
В. Януковича и его окружения продлены на один год – до марта 2017 г.
(УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2016. – 6.03).
***
Постпреды 28 государств-членов ЕС одобрили продление санкций
против лиц из «черного списка», в котором находятся физические и
юридические лица из России и «ЛНР/ДНР». Об этом сообщает
РИА
«Новости»
со
ссылкой
на
европейский
источник
(http://korrespondent.net/world/3640115-sanktsyy-protyv-ukrayntsev-y-rossyianprodliat-smy).
«Постпреды стран ЕС одобрили продление ограничительных мер до
15 сентября», – сказал собеседник агентства.
Отмечается, что формально это решение еще предстоит закрепить
Совету ЕС, а главы МВД и минюстов стран-членов Евросоюза одобрят его
без обсуждения на заседании в четверг. В списке останутся 146 человек и
37 юридических лиц (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
9.03).
***
Глава европейской дипломатии Ф. Могерини призвала Россию
освободить украинскую летчицу Н. Савченко. «Это больше не
юридический и не политический случай. Теперь это дело человеческого
сочувствия», – цитирует Agence France Presse слова Ф. Могерини. Она
добавила, что освобождение Н. Савченко соответствовало бы обязательствам
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в рамках минских договоренностей, которые требуют освобождения всех
пленных и заключенных (Корреспондент.net (http://korrespondent.net
/ukraine/politics/3640469-moheryny-pryzvala-rossyui-osvobodyt-savchenko). –
2016. – 10.03).
***
Удерживание в российском СИЗО украинской летчицы и народного
депутата Н. Савченко является нарушением минских договоренностей,
заявила постоянный представитель США в ООН С. Пауэр.
«Продолжая удерживать Н. Савченко, Россия демонстрирует вопиющее
неуважение к своим обязательствам по Минскому договору. Савченко и все
украинцы, которые незаконно захвачены сепаратистами и Россией, должны
быть свободными», – говорится в заявлении С. Пауэр, обнародованном
пресс-службой постпреда США в ООН. Американский димпломат сообщила,
что уже исполнилось 600 дней противоправного лишения свободы
Н. Савченко.
«Она должна быть возращена в Украину, чтобы работать вместе с ее
коллегами в Верховной Раде, чтобы построить лучшее будущее для своей
страны. Мы призываем Россию освободить ее немедленно», – заявила
С. Пауэр (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2016. – 10.03).
***
Суд огласит решение по делу украинской летчицы и народного
депутата Н. Савченко 21 марта. Об этом сообщил адвокат подсудимой
Н. Полозов в своем Twitter. «Суд объявил дату вынесения приговора. 21 и
22 марта», – написал он (http://korrespondent.net/ukraine/3639996-pryhovorsavchenko-obiaviat-21-marta).
На заседании 9 марта Н. Савченко в суде озвучила свое последнее слово.
По словам Н. Полозова, у нее поднялась температура до 38 градусов и
началась лихорадка. В своем последнем слове Н. Савченко заявила, что она
не виновна. «Я не признаю ни вины, ни приговора российского суда. В
случае обвинительного приговора апелляции не будет. После приговора я
продолжаю голодовку еще на 10 дней. Через 10 дней я объявляю сухую
голодовку, и тогда у России есть 10 дней, чтобы перевести меня в Украину»,
– сказала она.
Также Н. Полозов сообщает, что Донецкий городской суд отказался
выдавать разрешения на посещение украинки Н. Савченко до 21 марта. По
его словам, суд отказался выдать разрешение на свидание сестре и матери
Н. Савченко, украинским медикам для обследования, а также не допустил к
Н.
Савченко
украинских
консулов
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 9.03).
***
В Министерстве иностранных дел России отрицают освобождение
украинской летчицы и депутата Н. Савченко согласно с минскими
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соглашениями. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ
М. Захарова на своей странице в Facebook, комментируя заявление
госсекретаря США Д. Керри, что содержание Н. Савченко противоречит
обязательствам
Москвы
в
рамках
минских
соглашений
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3639774-myd-rf-v-mynskykhsohlashenyiakh-net-rechy-o-savchenko).
«Не может Д. Керри не знать, что в минских договоренностях ни слова
не говорится о Н. Савченко и ни под один описанный там случай ее дело не
подпадает», – написала российская чиновница.
«Прошло 20 месяцев, как ее задержали в Украине и переправили в
Россию. За это время она, как сообщается, испытала допросы, одиночное
заключение и принудительные “психиатрические экспертизы”. Ее судебный
процесс и удержание в неволе демонстрируют неуважение Россией
международных стандартов и ее нежелание соблюдать условия минских
соглашений», – говорилось в заявлении Д. Керри.
Отметим, в минских соглашениях есть пункт, обязывающий обменять и
освободить всех заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу
«всех на всех» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 8.03).
***
В Киеве пикетировали Посольство РФ с требованием освободить
Н. Савченко.
Около 200–300 человек 9 марта пикетировали в Киеве Посольство
Российской Федерации. Как передает корреспондент агентства «ИнтерфаксУкраина», участники акции требовали освободить украинскую летчицу,
народного депутата Н. Савченко, которая находится в тюрьме в РФ.
Организовала
акцию
партия
«Всеукраинское
объединение
“Батьківщина”». Под посольство приехала лидер партии Ю. Тимошенко.
В среду акции в поддержку Н. Савченко проходят также и в других
городах Украины. В частности, в Одессе на митинг в поддержку депутата
вышел глава областной государственной администрации М. Саакашвили
(Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2016. – 9.03).

ЕКОНОМІКА
Національний банк України спростив умови розрахунків за
операціями з імпорту енергетичних товарів. Це передбачено постановою
правління регулятора, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
«Наразі уповноважені банки зобов’язані здійснювати авансові платежі в
іноземній валюті за імпорт товару за зовнішньоекономічним договором,
загальна вартість якого перевищує 500 тис. дол. США (в еквіваленті),
виключно з використанням акредитивної форми розрахунків», – ідеться в
повідомленні.
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Вказано, що досі виняток в дії цієї вимоги було зроблено для життєво
необхідних товарів, перелік яких було встановлено Законом України від
28.12.2014 р. № 73-VIII «Про заходи щодо стабілізації платіжного балансу
України відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі
1994 року». Зокрема, до них належали й товари енергетичного імпорту. Але
виняток перестав застосовуватися з 1 січня 2016 р., коли Закон втратив
чинність.
Повідомляється, що з огляду на це Національний банк передбачив
перелік товарів, до яких зможе застосовуватися виняток. «Відтепер вимога не
поширюється на операції з купівлі таких енергетичних товарів, як нафти, газу
природного, електроенергії, бензину, дизпалива тощо. Запровадження цих
змін є результатом спільної роботи Національного банку та Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України, спрямованої на забезпечення
належних умов для безперебійного постачання енергетичних товарів в
Україну», – сказано в повідомленні.
Також з огляду на рекомендації, отримані від Ради бізнес-омбудсмена,
Національним банком, як зазначається, запроваджено аналогічний виняток
для реалізації проектів, що фінансуються за рахунок коштів міжнародних
фінансових організацій.
Постанова набрала чинності з 5 березня 2016 р. (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 8.03).
***
НБУ зарегистрировал новую платежную систему.
Национальный банк Украины внес в реестр внутригосударственную
платежную систему PayPong. Согласно сообщению на сайте НБУ, платежной
организацией новой системы выступает Европейская платежная система
(Киев), которая зарегистрирована 9 марта 2016 г. (http://korrespondent.net/
business/financial/3640334-nbu-zarehystryroval-novuui-platezhnuui-systemu).
Расчетным банком PayPong является столичный банк «Народный
капитал».
По данным НБУ, PayPong стала 11 внутригосударственной платежной
системой, созданной небанковскими учреждениями. Участниками новой
системы могут быть банки Украины и небанковские финансовые
учреждения, имеющие лицензию на перевод средств без открытия счетов и
которые, на основании договора с платежной организацией, предоставляют
услуги пользователям PayPong по переводу средств с помощью этой
системы.
«Платежная система PayPong создана для осуществления переводов
наличных или безналичных переводов в национальной валюте от физических
лиц в пользу физических лиц или юридических лиц в пределах Украины», –
добавили в НБУ.
Как сообщал «Корреспондент.net», в феврале НБУ выбрал название и
логотип для национальной платежной системы Украины (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 9.03).
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***
Аграрии посеяли 70 тыс. га ячменя и 18 тыс. га гороха.
В Украине идет посевная. На сегодня яровым ячменем засеяно
71,1 тыс. га (4 %), овсом – 1,7 тыс. га (1 %), пшеницей – 0,4 тыс. га, горохом –
18,5 тыс. га (10 %). Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной
политики и продовольствия Украины.
По состоянию на 4 марта аграрии четырех областей Украины засеяли
ранними яровыми зерновыми культурами 91,6 тыс. га, что составляет 4 % от
плана.
В том числе в Одесской области ранние яровые посеяны на 35,5 тыс. га
(22 %), Херсонской – на 25,4 тыс. га (14 %), Николаевской – на 24,1 тыс. га
(15 %), Запорожской – на 6,6 тыс. га (3 %).
Подкормка озимых зерновых проведена на площади 3,27 млн га, или
50 % к прогнозу (в 2015 г. – 2,67 млн га), кроме того, озимый рапс
подкормлен на 303,6 тыс. га, или 52 % (342 тыс. га) (Инфоиндустрия
(http://infoindustria.com.ua/agrarii-poseyali-70-tyis-ga-yachmenya-i-18-tyis-gagoroha). – 2016. – 9.03).
***
Аграрії почали активно збувати пшеницю.
Минулого тижня на ринку зросла кількість пропозицій великих партій
пшениці. Про це повідомляє «Інфоіндустрія».
«Оператори ринку повідомляють про активізацію торгівлі в цьому
секторі – на березень вже заявлено на експорт близько 500 тис. т пшениці.
Найбільш активно торгується фуражне зерно. Також прогнозується, що в
поточному місяці значно зросте пропозиція пшениці на внутрішньому ринку
– фермери намагатимуться максимально продати запаси з метою вивільнення
оборотних коштів», – зазначають аналітики компанії.
Щодо вартості пшениці, то за період 29 лютого – 5 березня експортні
ціни продовжували знижуватися на тлі понижувальних світових тенденцій.
«У короткостроковій перспективі серйозних цінових змін не очікується при
збереженні валютної ситуації», – прогнозують в «Інфоіндустрії».
За даними компанії, ціни, станом на 2 березня, перебували в діапазоні:
3950–4250 грн/т, EXW франко-елеватор; 4000–4350 грн/т, CPT-завод;
4200–4500 грн/т, CPT-порт (Agravery (http://agravery.com). – 2016. – 9.03).
***
Переробка сої в Україні в 2015/2016 МР зросте на 30,4 % – до
1,5 млн т порівняно з минулим сезоном, експорт знизиться на 13 % – до
2,1 млн т. Про це говорять прогнози ДП «Держзовнішінформ».
Через низькі експортних цін на цю культуру, як відображення низьких
світових цін на сировинних ринках, також знизиться і вартість експорту в
поточному році. Разом з тим останні кілька років потужності з переробки сої
всередині країни зростають, збільшується виробництво соєвого масла і
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шроту.
Як уточнюють у «Держзовнішінформі», на сьогодні українську соєву
олію купує Китай, ЄС, Єгипет, Індія, шрот – країни ЄС, Азії. Основними
споживачами українських соєвих бобів є країни ЄС, Азії, Північної Африки і
СНД. У 2015 р. найбільшими країнами-імпортерами стали Туреччина, Іран,
Італія, Єгипет (Agravery (http://agravery.com). – 2016. – 9.03).
***
Обсяг реалізованої промпродукції збільшився в січні 2016 р. на 25,5 %.
Обсяг реалізованої промпродукції збільшився в січні 2016 р. порівняно із
січнем 2015 р. на 25,5 % – до 119,7 млрд проти 95,4 млрд грн, передає УНН з
посиланням на дані Держстатистики.
За даними Держстатистики, обсяг реалізованої промпродукції в січні
2016 р. становив 119,7 млрд грн, у тому числі за кордон було реалізовано
промпродукції на 25,9 млрд грн.
Зокрема, у загальному обсязі реалізованої промпродукції найбільша
частка приходилася на постачання електроенергії, газу, пари й
кондиційованого повітря – 33,6 %, виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів – 20,7 %, металургійне виробництво і виробництво
готових металевих виробів – 12,7 %, добувну промисловість і розроблення
кар’єрів – 11,7 %.
Як повідомляв УНН, обсяг реалізованої промпродукції збільшився в
2015 р. на 25,5 % (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2016. – 4.03).
***
В Украине существенно возросли продажи автобусов.
Продажа автобусов в Украине на первичном рынке по итогам февраля
составила 135 ед., сообщает ассоциация «Укравтопром», информирует
еizvestia.com.
В то же время относительно предыдущего месяца автобусные продажи
снизились на 37 % (http://news.eizvestia.com/news-markets/full/676-v-ukrainesushhestvenno-vyrosli-prodazhi-avtobusov).
Новая техника заняла 72 % рынка (97 новых автобусов). Такой объем
продаж новой техники в четыре раза превзошел результат годичной
давности. Однако в сравнении с январем текущего года продажи новых
автобусов упали на 9 %.
В общем объеме реализации новых автобусов более 40 % пришлось на
продукцию украинского завода «Черкасский автобус» – автобусы Ataman.
Производителю удалось реализовать на внутреннем рынке 39 автобусов.
«Черкасский автобус» увеличил свой февральский показатель прошлого года
почти в 10 раз.
На втором месте по объемам продаж также продукция отечественного
производства – автобусы часовоярского завода марки «Рута». Эти автобусы в
количестве 15 шт. (+67 % к февралю 2015 г.) охватили почти 16 %
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февральского рынка новых автобусов.
Замыкают тройку лидеров автобусы марки ГАЗ – 12 автобусов. Такая
реализация в шесть раз превзошла их февральский результат прошлого года.
Всего за первые два месяца текущего года на первичном рынке Украины
было зарегистрировано 349 продаж автобусов, что в 2,1 раза більше, чем за
аналогичный период 2015 г. Из этого количества новых автобусов 204 ед.,
или 58 %, а подержанных 145 ед., или 42 % соответственно.
Таким образом, по сравнению с прошлым годом февральский результат
в части новой техники возрос в три раза, а в сегменте автобусов с пробегом –
в 1,5 раза (Экономические известия (http://news.eizvestia.com). – 2016. –
9.03).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Министерство экономического развития и торговли Украины
снизило прирост ВВП в первом полугодии 2016 г. Об этом говорится в
отчете МЭРТ, опубликованном на официальном сайте министерства.
«В целом, мы ухудшаем наши ожидания относительно динамики ВВП в
первом полугодии до 0 % “плюс-минус” 0,5 п. п.», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в январе 2016 г. сокращение сводного индекса
производства товаров и услуг составило 2,8 %, а падение ВВП – 2,1 %.
«Состояние развития экономики в ближайшие полгода будет
определяться действием разнонаправленных факторов: экономическую
деятельность будет сдерживать неблагоприятная внешнеэкономическая
среда, в то время как внутренние условия будут более благоприятными для
экономической системы, чем в прошлом году», – говорится в отчете.
Напомним, падение ВВП Украины в 2015 г. по сравнению с 2014 г.
составило 10 % (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2016. – 9.03).
***
Минфин вдвое ухудшил прогноз по экономике Украины.
Прогноз роста ВВП Украины в 2016 году ухудшен с 2 % до 1 %. Об этом
сообщила министр финансов Н. Яресько в ходе 12-й ежегодной
инвестиционной конференции, организованной инвесткомпанией Драгон
Капитал, в Киеве в четверг, 10 марта (http://korrespondent.net/ukraine/3640632mynfyn-vdvoe-ukhudshyl-prohnoz-po-ekonomyke-ukrayny).
Н. Яресько отметила, что необходимо пересмотреть бюджет за первые
два месяца 2016 г. и проанализировать, как он согласовывается с
реальностью. Глава Минфина отметила, что ее «не радует состояние дел в
агросекторе и металлургии», и она ожидает снижения сборов в бюджет по
причине снижение цен на товарную продукцию.
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Напомним, ранее Нацбанк вдвое ухудшил прогноз роста ВВП на 2016 г.
до 1,1 % с 2,4 % (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
10.03).
***
Киев не признает исковые требования России о долге.
Украина в четверг, 3 марта, подала в Высокий суд Англии
подтверждение о получении ею процессуальных документов, в котором
заявила о своем намерении возражать против всех исковых требований по
задолженности перед Россией. Об этом говорится в сообщении украинского
Минфина (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3638072-kyev-ne-pryznaetyskovye-trebovanyia-rossyy-o-dolhe).
«Тем самым Украина вновь подтверждает свое ранее заявленное
намерение решительно защищать свою позицию по делу», – говорится в
сообщении.
Согласно ему, для представительства Украины в этом производстве
Минфин привлек Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan – ведущую
международную
юридическую
фирму,
специализирующуюся
на
представительстве в судах.
Россия подала иск к Украине в Высокий суд Лондона по поводу долга в
3 млрд дол. 17 февраля.
Украина должна была ответить на иск до 4 марта.
Также сообщается, что 26 февраля в России снова заявили о готовности
договариваться
по
долгу
вне
суда
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 3.03).
***
Япония даст Украине 300 млн дол.
Украина и Япония ратифицировали кредитное соглашение о займе на
сумму в 300 млн дол. Деньги пойдут на экономические реформы. Об этом
заявила министр финансов Н. Яресько на совместной пресс-конференции с
послом Японии Ш. Суми.
Министр надеется получить кредит в апреле. Он будет направлен в
Общий фонд Госбюджета.
Кредит будет предоставлен на 20 лет со льготным периодом в шесть лет.
Процентная ставка – Libor+0,5 %. Текущее значение Libor отрицательное
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 4.03).
***
НБУ снова подкорректировал потери банков.
Убыток работающих украинских банков, без учета неплатежеспособных,
за январь 2016 г. составил 890 млн грн. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Регулятор пересчитал потери украинских банков и назвал
опубликованные ранее данные по показателям на 1 февраля 2016 г. не
соответствующими действительности из-за технической ошибки.
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В связи с этим Нацбанк обновил данные на корректные.
4 марта 2016 г. НБУ сообщил об убытке работающих банков в
1,15 млрд грн, что на 260 млн грн больше опубликованного показателя
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 9.03).
***
Активы банков возросли за январь на 40 млрд грн.
Активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных
финансовых учреждений, за январь текущего года возросли на 40 млрд грн,
или на 3,2 %, – до 1,295 трлн грн по состоянию на 1 февраля. Об этом
сообщает Национальный банк Украины, пишет УНИАН.
По оценкам НБУ, общие активы работающих банков, не
откорректированные на сумму резервов, за месяц возросли на 54 млрд грн,
или на 3,4 %, – до 1,625 трлн грн на 1 февраля.
Обязательства работающих банков в январе возросли на 29 млрд грн,
или на 2,5 %, – до 1,179 трлн грн, капитал – на 11,650 млрд грн, или на
11,2 %, – до 115,363 млрд грн.
Также сообщается, что за январь количество работающих банков в
Украине, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, не
изменилось
и
составляет
117
финучреждений
(УкрРудПром
(http://www.ukrrudprom.ua). – 2016. – 4.03).
***
Золотовалютные резервы Украины возросли на 238 млн дол.
По предварительным данным международные резервы Украины на
1 марта 2016 г. составили 13,538 млрд дол. в эквиваленте. Об этом говорится
в сообщении регулятора.
Как отмечается, за первые два месяца года объем резервов увеличился на
1,8 %, или на 238 млн дол. По сравнению с февралем 2015 г. резервы
возросли в 2,4 раза.
«Наращиванию резервов в течение последнего месяца года
способствовало размещение облигаций внутреннего государственного займа,
деноминированных в долларах. Это обеспечило поступления в пользу
правительства средств в сумме 431,3 млн дол.», – говорится в сообщении.
Кроме того, регулятор отметил, что рост резервов произошел несмотря
на необходимость Нацбанка осуществлять валютные аукционы для
сглаживания чрезмерных колебаний курса гривни.
С этой целью в течение месяца было куплено валюту объемом
22,2 млн дол. и продано валюту объемом 181 млн долл
Чистая продажа валюты Нацбанком в ходе аукционов за февраль
составила 158,8 млн долларов.
По результатам месяца объем международных резервов Украины
покрывает 3,4 месяца импорта и является достаточным для выполнения
обязательств и текущих операций правительства и Национального банка
(УкрРудПром (http://www.ukrrudprom.ua). – 2016. – 4.03).
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***
Денежные переводы из-за границы в Украину сократились.
Объем переводов из-за границы в Украину заметно упал. В течение
2015 г. через систему переводов денег в Украину было переведено
2,5 млрд дол. в эквиваленте, из Украины – 431 млн дол., в пределах Украины
– 75 млрд 466 млн грн. Об этом говорится в сообщении НБУ.
В 2014 г. украинцы перевели из-за рубежа в Украину 3,9 млрд дол.
2 марта 2016 г. Национальный банк упростил процедуру денежных
переводов за пределы Украины. Регулятор разрешил украинцам
предоставлять в банк подтверждающие документы, распечатанные из
Интернета, и определил, кого можно официально считать родственником
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 4.03).
***
Остановка железнодорожного сообщения с Донбассом ударит по
украинскому экспорту.
Полная остановка железнодорожного сообщения с Донбассом лишит
Украину 110 млн дол. валютной выручки ежемесячно. Кроме того, Украина
потеряет
связь
со
значительной
частью
предприятий
горнометаллургического комплекса, что обернется существенными потерями как
для отечественной промышленности, так и для бюджета и экономики страны
в целом. Об этом говорится в письме на имя Президента П. Порошенко,
Премьер-министра А. Яценюка, глав СНБО, СБУ и Министерства
инфраструктуры, которое подписали гендиректор ПрАО «Донецксталь – МЗ»
С. Зинченко, исполнительный директор «ДТЭК Энерго» Д. Сахарук,
гендиректор «Метинвест-шипинг» И. Лямцева и гендиректор «ЮМГТрейдинг»
С.
Мельниченко
(http://korrespondent.net/business/economics/3638422-ostanovka-zhdsoobschenyia-s-donbassom-udaryt-po-ukraynskomu-eksportu).
Согласно постановлению Кабмина № 200, с 1 марта 2016 г. должно
прекратиться грузовое железнодорожное сообщение с временно
оккупированными районами Донецкой и Луганской областей. На сегодня
составы еще идут, но вскоре произойдет полная остановка движения.
«Предприятия, которые расположены на неконтролируемой территории,
действуют в соответствии с действующим законодательством Украины и
отчисляют налоги в государственный бюджет Украины. Предприятия горнометаллургического
комплекса,
работающие
на
неконтролируемой
территории, обеспечивают для бюджета Украины ежемесячно более
110 млн дол. валютной выручки», – говорится в письме.
Кроме того, более 3,5 млрд грн получает от грузоперевозок на
неконтролируемой территории бюджет «Укрзалізниця».
Авторы обращения отмечают, что на сегодня железнодорожное
сообщение с Донбассом позволяет обеспечивать энергетическим углем
украинские электростанции, а также отправлять на экспорт продукцию
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металлургического комплекса, кокса, флюсо-доломитной продукции.
«Через 20 дней после остановки железнодорожного сообщения
полностью остановит работу Луганская ТЭС, которая является
безальтернативным источником энергии для 1 млн жителей Луганской
области», – говорится в письме.
Также под угрозой окажется стабильное электроснабжение всей
территории Украины, поскольку от поставок энергетического угля марок «А»
и «Т», который добывается на Донбассе, зависит работа семи из
14 украинских ТЭС.
Авторы письма просят от руководителей страны поддержать
отечественную промышленность. Для этого нужно ввести мораторий на
ликвидацию госпредприятия «Донецька залізниця» до завершения АТО в
восточных регионах, а также разрешить «Укрзалізниці» финансовые
взаимоотношения с «Донецькою залізницею» и определить порядок
организации железнодорожных перевозок на неконтролируемой территории
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 4.03).
***
Связь в Украине за два месяца подорожала более чем на 14 %.
Тарифы на услуги почты и связи в Украине для предприятий,
учреждений и организаций в январе – феврале 2016 г. возросли на 14,2 % по
сравнению с аналогичными периодом 2015 г. Об этом свидетельствуют
данные Государственной службы статистики Украины. В частности, по
данным Госстатистики, в январе – феврале текущего года по сравнению с
аналогичным периодом 2015 г. тарифы на почтовую связь возросли на 20 %,
местную телефонную связь – на 8,4 %, междугородную и международную
связь – на 5,1 %, на мобильную связь тарифы возросли на 16,4 %. Как ранее
сообщал «УРА-Информ», в столице в декабре 2015 г. цены на услуги связи
стали ниже на 0,1 % по сравнению с ноябрем 2015 г. (УРА-Информ
(http://ura-inform.com). – 2016. – 9.03).
***
Транзит через порти зменшився на 20 %.
Потоки транзитних перевезень через порти України зменшилися більше
ніж на 20 %, а обсяги контейнерних перевезень впали майже на 30 %. Про це
під час прес-конференції в Одесі поінформував голова державного
підприємства «Адміністрація морських портів України» А. Амелін, пише
Оdessit.ua.
За його словами, скорочення транзиту пов’язано з тим, що основні
вантажопотоки становлять російські вантажі, які сьогодні мають тенденцію
до зниження.
Разом з тим у Адміністрації портів України відзначають зростання
вантажопереробок за деякими показниками. За експортним напрямком
зростання становить 0,9 %, в основному за рахунок зернових і рудних
вантажів. По імпорту перевезення зросли на 12,7 %. Основну частину
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імпорту становлять вугільні поставки. На 98 % зросли каботажні
перевезення, що пов’язано з проблемами в залізничній структурі України.
«В основному це порт “Маріуполь”, де було пошкоджено залізничне
полотно, і вантажі для забезпечення металургійних комбінатів доставлялися
морем», – зазначив А. Амелін.
Усього за 2015 р. порти України перевалили 144,6 млн т вантажів, що на
1,3 % вище за результат попереднього року. Загальний дохід підприємства
становив 8,7 млрд грн, що майже в два рази вище за торішній показник.
Збільшення викликане в основному курсовою різницею, так як основні
доходи підприємства становлять валютні надходження (Agravery
(http://agravery.com). – 2016. – 4.03).
***
Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Д. Липтон
предупреждает о рисках глобального экономического краха, если страны
не примут меры для стимулирования спроса. Об этом сообщает Financial
Times.
Д. Липтон заявил, что мировая экономика подошла к точке, когда
экономический спад может стать повседневностью, если государства не
примут необходимые меры для стимулирования роста спроса.
Среди факторов, которые вызывают наибольшую обеспокоенность,
Д. Липтон отметил сокращение глобальных потоков капитала и торговли в
2015 г.
В частности, он отметил падение экспорта и импорта в Китае. В
долларовом эквиваленте в феврале 2016 г. экспорт рухнул на 25,4 %, что
является наибольшим падением с 2009 г. Импорт сокращается 16 месяц
подряд и в феврале достиг отметки в 13,8 % – с 18,8 % в январе.
Д. Липтон призывает все страны принять срочные меры в ответ на
замедление экономического роста и новые угрозы, которые создают
колебания цен на сырьевых и финансовых рынках (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2016. – 9.03).

49

