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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Відбулося перше засідання Міжнародної дорадчої ради
Президент України П. Порошенко під час відкриття першого засідання
Міжнародної дорадчої ради висловив сподівання, що поради та рекомендації
учасників ради – визнаних міжнародних політиків і експертів – допоможуть
побудувати сильну та процвітаючу Україну. «Впевнений, що ця рада
допоможе нам пройти період драматичних подій, і Україна стане
сильнішою», – звернувся до учасників засідання П. Порошенко.
Президент зазначив, що учасники Міжнародної дорадчої ради є
справжніми друзями України з усього світу. Глава держави наголосив, що
для України дуже корисною є ініціатива збирати таких визначних осіб, які
могли б допомогти у проведенні реформ і подоланні безпекових викликів.
Він подякував учасникам за їхні зусилля й готовність підтримати Україну.
П. Порошенко підкреслив, що українці вже кілька разів за новітню
історію своєї держави доводили відданість демократії та демонстрували
готовність боротися за своє європейське майбутнє. «Україна має хороші
перспективи для реформ, і Україна буде країною, де є незалежна судова
система, верховенство права, демократія і гарний інвестиційний клімат,
безпека. Україна матиме процвітаюче майбутнє», – переконаний Президент.
Глава держави зазначив, що рекомендації й поради Міжнародної
дорадчої ради допоможуть нам побудувати саме таку Україну.
Президент повідомив учасникам засідання про перебіг реформ в Україні.
Україна залишається відданою реформам – боротьбі з корупцією, побудові
системи верховенства права й реформи судочинства, упровадженню
децентралізації та усім необхідним крокам для повернення України у Європу.
«Кожен з вас у вашій власній країні був свого часу “батьком певного
дива” – економічного, демократичного. І ви – дійсно друзі України. Тому
хотів би об’єднати наші зусилля, щоб досягти результатів та привнести в
Україну позитивні речі», – зазначив глава держави.
Також Президент П. Порошенко зазначив, що для захисту України й
повернення українського суверенітету над окупованими територіями
надзвичайно важлива єдність і скоординована позиція всього світу.
Глава держави наголосив, що одним з найбільших викликів для України
залишається агресія Росії, яка триває вже майже два роки. Президент
підкреслив, що для захисту України важливо зберегти міжнародну
солідарність і єдність, оскільки Росія продовжує вести гібридну війну,
поєднуючи відкриту військову операцію з психологічною війною –
пропагандою та терористичними атаками. «Скоординована позиція всього
світу, “великої сімки” та ЄС щодо санкцій життєво необхідна. Ми віддані
виконанню мінських домовленостей та наполягаємо, щоб Росія виконувала
всі пункти», – сказав Президент.
Глава держави наголосив, що санкції потрібні як механізм тиску на
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Росію, щоб стимулювати її сісти за стіл переговорів і змусити вивести
російські війська та всю зброю з України, повернути контроль над кордоном,
забезпечити умови для вільних і чесних виборів, відновити український
суверенітет на окупованих територіях. Глава держави додав, що поради
представників Міжнародної дорадчої ради в цьому питанні дуже важливі для
України.
У свою чергу екс-прем’єр-міністр Австралії (2013–2015 рр.) Т. Ебботт
відзначив боротьбу українців за своє національне виживання й можливість
іти обраним шляхом. «Українці зробили вибір, щоб йти на Захід, а не на Схід.
На жаль, одній впливовій людині в Росії це не подобається, і вона
втручається в цей вибір, щоб зруйнувати його», – зазначив він.
Т. Ебботт наголосив на важливості підтримки іншими країнами
Української держави, зокрема нагадав про допомогу Австралії. «У нас є чітке
відчуття, що це і наша боротьба, бо коли свободу притискають в одній
частині світу, то, значить, вона притискається в усьому світі. Якщо зухвала
поведінка допускається в одній частині світу, то вона потім буде мати місце в
іншій частині світу. Те, що відбувається в Україні, має значення для всього
світу», – зазначив він.
Т. Ебботт також зазначив, що дипломати багатьох країн світу
констатують, що за два останні роки Україна зробила більше реформ, ніж за
всю історію своєї незалежності – це дуже успішний період часу в розвитку
держави.
Екс-маршал Сейму Польщі (2014–2015 рр.), екс-міністр закордонних
справ Польщі (2007–2014 рр.) Р. Сікорський зазначив, що Україна вже
перемогла В. Путіна. «Однією з його цілей було повернення впливу на
Україну і це йому не вдалося»,– сказав він.
Р. Сікорський наголосив на важливості для України зосередитися на
реформах і продовжувати ефективну боротьбу з корупцією.
Керівник Комітету Європейського парламенту у закордонних справах
Е. Брок наголосив на важливості забезпечення комунікації між Україною і
європейськими країнами. За його словами, мінські домовленості змогли
стримати агресію Росії, однак не забезпечили вирішення питання. «Нам
потрібно зберігати чітке розуміння того, що агресія має дорого коштувати
агрессору. А це можливо тільки шляхом санкцій», – зазначив він.
Е. Брок зауважив, що Україна повинна продовжувати проводити
реформи, які підтвердять її спроможність бути успішною державою.
Екс-прем’єр-міністр Словаччини (1998–2006 рр.) М. Дзурінда відзначив
важливість збереження санкцій проти РФ і збереження політики відкритих
дверей для України з боку ЄС та НАТО.
До складу Міжнародної дорадчої ради увійшли, зокрема, екс-прем’єрміністр Австралії (2013–2015 рр.) Т. Ебботт, екс-заступник прем’єр-міністра
Польщі (1989–1991, 1997–2000 рр.), автор реформ Л. Бальцерович, керівник
Комітету Європейського парламенту у закордонних справах Е. Брок, експрем’єр-міністр Словаччини (1998–2006 рр.) М. Дзурінда, екс-прем’єрміністр Литви (1999–2000, 2008–2012 рр.) А. Кубілюс, екс-маршал Сейму
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Польщі (2014–2015 рр.), екс-міністр закордонних справ Польщі
(2007–2014 рр.) Р. Сікорський, екс-перший заступник міністра фінансів
(1989–1990 рр.) М. Домбровський (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 19.03).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
М. Закіров, ст. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Децентралізація: завдання, перші успіхи і сподівання
Серед центральних тем, до яких прикута увага українського
суспільства, експертного середовища, ЗМІ та більшості наших закордонних
партнерів, є реформування різних сфер життя нашої держави. Перелік
започаткованих, або принаймні вже продекларованих реформ, доволі
значний і охоплює широкий спектр різноманітних напрямів. Аналіз
інформаційного простору засвідчує, що висвітлення процесу реформування
не завжди відображає реальну значущість чи стан реформування.
Найбільшого розголосу отримують або ті реформи, що можуть бути швидко
помічені завдяки своїй наочності, на кшталт впровадження нової поліції, чи
такі, що безпосередньо і відчутно впливають на гаманець пересічного
українця, на кшталт підвищення комунальних тарифів як складової реформи
житлово-комунального господарства. У той самий час в Україні вже
протягом року триває реформа, про необхідність якої у тій чи іншій мірі
говорили всі політичні сили протягом новітньої історії незалежної України.
Мова йде про децентралізацію державної влади, яка передбачає
послідовне і глибоке реформування системи публічної влади з урахуванням
позитивного досвіду розвинутих демократичних країн і вимог Європейського
Союзу. Головна мета реформи децентралізації полягає у передачі значної
частини повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого
самоврядування. Для цього пропонується створити нову трирівневу систему
адміністративно-територіального устрою країни, що включатиме 27 регіонів,
120–150 районів і 1500–1800 громад. Розмежування повноважень має
відбутися не лише між центральними і місцевими органами виконавчої
влади. Головна ідея реформи – розмежувати повноваження між органами
місцевого самоврядування та виконавчою владою і між органами місцевого
самоврядування різних рівнів з метою передачі найбільш важливих
повноважень на найближчий до людей рівень.
Проте відомо, що будь-яка влада і будь-які повноваження потребують у
першу чергу ресурсів. Для вирішення цього завдання планується оновлення
бюджетної системи, у результаті чого громади повинні отримати власні
бюджети і можливості об’єднувати як зусилля, так і фінанси. Але головним
успіхом і гарантом незворотності реформи має стати становлення
громадянського суспільства внаслідок створення дієвого механізму
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підзвітності органів місцевого самоврядування перед виборцями і державою,
механізму реального впливу людей на дії і рішення місцевої влади.
Саме збільшення доходів та можливість раціонально використовувати
отримані кошти – це головні чинники, з якими пов’язують надії на успіх
керівники новостворених територіальних громад Тернопільщини. Область є
лідером з впровадження децентралізації в Україні. Тут вже створено
26 об’єднаних громад, і головним стимулом для об’єднання стало обіцяне
збільшення бюджетних доходів. Як зазначає голова Теребовлянської громади
С. Поперечний, «цього року ми очікуємо отримати 31 млн доходів завдяки
тому, що 60 % податку з доходів фізичних осіб залишатиметься в бюджеті
громади. Минулого року міська рада Теребовлі отримала 8 млн грн доходу.
Тепер дохід суто міста буде на рівні 22-23 млн. Різниця суттєва». Слід
зазначити, що Теребовлянська громада є прикладом, коли центром громади
стає місто, навколо якого об’єднуються прилеглі села. У дану громаду
об’єдналися 26 сіл, чисельність громади стаановить 32 тис. осіб. З них
населення суто Теребовлі – 13,8 тис. Наочним прикладом позитивних змін
реформи є розпочате вирішення нагальних питань у соціальній сфері.
«Наприклад, на заміну вікон та покрівлі у школі Могильниці ми заклали
570 тис. грн. Самостійно там такого ремонту не зробили б, адже річний дохід
села складав близько 300 тис. грн», – пояснює переваги від об’єднання в
громаду для сіл С. Поперечний.
Причому непогані результати демонструють і суто сільські громади
Тернопільщини. Так, у громаді Великих Гаїв Тернопільського району
об’єдналися 15 сіл із загальною чисельністю 11 тис. жителів. Об’єднаний
бюджет громади на 2016 р. очікується на рівні 35 млн грн, що дає підстави
вже цього року зробити суттєві кроки на покращення життя людей. «Хочемо
істотно покращити якість медичного обслуговування. На 14 ФАПів плануємо
скерувати 2,4 млн грн, зробити ремонт, закупити медикаменти. Також
плануємо забезпечити належне сполучення з центром громади,
відремонтувати дороги. Окрім цього – забезпечити належне освітлення. Деякі
села вже освітили, цьогоріч освітимо ще 4», – зазначає голова громади
Великих Гаїв О. Кохман.
Голова Тячівської об’єднаної громади Закарпатської області І. Ковач
вважає головною перевагою сьогоднішньої реформи те, що місцевому
самоврядуванню крім повноважень дали і фінансовий ресурс. Крім 60 % від
ПДФО, що для очолюваної ним громади становить солідну суму у
15 млн грн, до держбюджету на поточний рік закладено ще 1 млрд грн на
розбудову інфраструктури об’єднаних громад і ще 3 млрд передбачено в
Державному фонді регіонального розвитку, куди вже створені об’єднані
громади мають пріоритетне право подавати свої пропозиції. «Цю можливість
ми обов’язково використаємо. Цього року подали шість проектів. Як і було
обіцяно, проекти подали також з кожного села громади. Це закінчення
будівництва спортивного комплексу; добудова дитсадка по вулиці Вайди;
закінчення робіт з очистки русла “Голубого Дунаю”, які ми розпочали цього
року за свої кошти; закінчення будівництва дорожнього покриття дороги
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Тячів-Округла; капітальний ремонт дитсадка та вулиці Карпатській у
Руському Полі. Я свідомий того, що не всі вони профінансуються, але якщо
хоча б два – то буде чудово», – наголошує І. Ковач.
Слід зауважити, що реформа системи управління має не лише місцевий
чи регіональний вимір. Директор Інституту розвитку територій Ю. Ганущак
підкреслює вирішальне значення, яке має успішна децентралізація для
збереження цілісності нашої країни. «У нас зараз у державі відбувається
дуже швидка регіоналізація. Фактично розпад країни на феодальні удільні
“князівства”. Наприклад, те ж саме Закарпаття практично не кероване з
центру. Якщо ми не зробимо децентралізацію, то країна буде мати дуже
погані перспективи. Децентралізація сьогодні фактично рятує країну.
Президент і спікер ці питання теж чудово розуміють, тому і наполягають на
них», – наголошує експерт.
З огляду на це, абсолютно безпідставними є маневри деяких
політичних сил довкола питання децентралізації. Як зауважує Ю. Ганущак,
«децентралізація за означенням не може нашкодити країні. Вона означає
передачу повноважень і відповідальності за прийняття рішень...
децентралізація передбачає передачу локальних повноважень, серед яких
немає силових структур. І в той же час державна влада в особі префектів
звільняється від тиску місцевої еліти. Це є важливим елементом
децентралізації і проти нього надзвичайно протестують деякі наші фракції...
Якщо всі позиції децентралізації не будуть впроваджені, нас чекає розпад
держави». Отже, загроза цілісності держави дійсно існує, але її джерелом є не
реформа децентралізації, а навпаки, зволікання з її впровадженням.
Поточний стан проведення реформи дає певні підстави для оптимізму.
Так, за словами директора з науки та розвитку Інституту громадянського
суспільства А. Ткачука, «... за три місяці в Україні сім відсотків громад
об’єдналися. Це рекорд всіх часів і народів – жодна країна Європи так
швидко це не робила. У них добровільний етап закінчувався за десять років
чотирма-п’ятьма відсотками». На думку експерта, за умов нормальної роботи
і збереження набраного темпу на реалізацію реформи піде два роки.
Причому, чим краще будуть успіхи, тим більше країна отримуватиме
допомоги. «Ніхто не міг повірити в те, що Україна це зробить. Буквально
минулого тижня я мав дуже високі зустрічі в Європейському Союзі, я почув
дуже хорошу ідею, посил такий для України: ми виділимо вам додаткові
гроші, дуже великі гроші, але це не найбільші гроші, на які ви можете
розраховувати, тому що ми до вас будемо застосовувати принцип: більше для
більшого. Чим більше ви будете просуватися в реформах, тим більше
ресурсів ми вам будемо давати. Оце ще додатковий стимул, який нас
мотивує, щоб ми йшли вперед», – підкреслює А. Ткачук.
Проте слід враховувати, що успішне проведення реформи напряму
залежатиме від того, як буде організований процес створення громад, і
наскільки швидко відчують люди реальні позитивні зрушення. Як зауважує
директор Офісу реформ у Дніпропетровській області О. Тертишна, «в основі
формування об’єднаних громад – бажання жителів і можливості територій».
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Перспективним планом в області планувалося створення 89 громад, але під
час обговорення Перспективного плану були враховані аргументовані
побажання жителів окремих сільрад і кількість ОТГ була збільшена. «Але
збільшення кількості громад – явище тимчасове, – впевнена О. Тертишна. –
Щоб досягти кращого результату, треба навпаки укрупнятися. Ті громади, які
об’єднали більшу кількість територій з більшою кількістю людей, мають
досить гарний власний бюджет». Водночас збереження довіри людей на
початковому етапі реформи дуже важливе, аргументує свої висновки
О. Тертишна: «Ми поважаємо й захищаємо добру волю людей, а це стимулює
децентралізацію на територіях і господарів у селах. І формуємо ці моделі на
основі бажання жителів, а також економічних, політичних, суспільних
можливостей територій. Взяти, наприклад, найменшу Ляшківську громаду у
Царичанському районі, яку створили Ляшківська і Залеліївська сільські ради.
Так, вони замалі за кількістю населення, проте їхнє прагнення до об’єднання
оцінили, і зараз вони мають прямі відносини з Державним бюджетом, хоча
попередньо ця модель не увійшла у перелік затверджених Кабміном громад.
Статус спроможної дозволяє громаді розраховувати на приєднання до своєї
території сусідніх рад, бо економічні можливості тут дуже хороші: працюють
гарні сільськогосподарські підприємства – лідери області. Отже, вихід один –
розширяти свою практику господарювання і приєднувати до себе інші
території». Тож створення економічно спроможних громад з урахуванням
побажань місцевих жителів має бути пріоритетним напрямом впровадження
децентралізації в Україні.
Зі свого боку уряд намагається стимулювати створення потенційно
більш спроможних громад, у яких сільські території об єднатимуться навколо
міст. Як зазначив віце-прем’єр-міністр України, міністр регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Г. Зубко, «у Державному бюджеті на 2016 рік передбачено субвенцію
1 млрд грн на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад.
Ці кошти розподілятимуться в залежності від площі сільської території та
сільських жителів – чим більша кількість сільських жителів та площа
сільської території, тим більший обсяг субвенції для об’єднаної
територіальної громади».
За даними моніторингу проектного офісу Національної ради реформ,
на сьогодні в кожній області відкриті регіональні офіси реформ. Обласними
держадміністраціями за підтримки регіональних офісів реформ та Асоціації
міст України при активній участі громад розроблено Перспективні плани
формування територій громад областей. Станом на кінець 2015 р. із
24-х областей перспективні плани 23-х областей схвалено обласними радами
та затверджено Кабінетом Міністрів України. Процес об’єднання ініційовано
у понад 6300 територіальних громад (більше половини від існуючих).
Добровільно об’єднались 794 сільських, селищних, міських рад, створивши
159 спроможних об’єднаних громад. За постановою Центральної виборчої
комісії у цих 159 об’єднаних територіальних громадах відбулися перші
вибори депутатів сільських, селищних, міських рад та сільських, селищних,
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міських голів, з яких 21 міська, 45 селищних та 93 сільських. Ще
40 новоутворених громад, до яких увійшли близько 170 громад, наполягають
на проведенні у них перших виборів.
Як вже зазначалося, під реформу децентралізації підведений
фінансовий фундамент. Завдяки змінам до Бюджетного та Податкового
кодексів обсяги власних ресурсів органів місцевого самоврядування у 2015 р.
зросли майже на половину. У цілому зростання доходів місцевих бюджетів у
минулому році відбулося на 42,5 % – 80 млрд грн проти 56,2 млрд грн у
2014 р. Це ті кошти, якими місцеве самоврядування спільно з
територіальними громадами розпоряджаються самостійно. Оскільки система
забезпечує автономність прийняття місцевих бюджетів і децентралізацію, то
в майбутньому такі зміни дадуть синергетичний ефект і доходи місцевих
бюджетів зростуть у два-три рази.
Слід зазначити, що зазначений синергетичний ефект спрацює не лише
всередині громад у напрямі збільшення їхніх доходів. Він матиме значно
ширший і глибший ефект. Як зазначив Г. Ванзуряк, голова Глибоцької
селищної громади Чернівецької області, «бюджет ОТГ зріс з 4,8 млн грн до
32 млн ... Наш позитивний приклад може підштовхнути і інші громади до
об’єднання». Тобто
вже перші успіхи новостворених громад
продемонструють реальну ефективність реформи, і вона дуже швидко
набуватиме наростаючого характеру. Згодом децентралізація стане
запорукою системної перебудови і світоглядної трансформації суспільства,
завдяки якій буде подолана суттєва вада розвитку, що залишилася Україні у
спадок ще від радянської системи.
Як зазначив В. Куйбіда, колишній міністр регіонального розвитку та
будівництва, який на початку 2000-х років стояв у витоків реформи
територіальної організації влади, «...у Радянському Союзі... все
централізовано. Головне було вчасно народитися і померти, решта всім
іншим займалася держава... Коли ми не маємо децентралізації, тоді,
фактично, ми не можемо включити у суспільний розвиток різні соціальні
групи з їхніми інтересами, з їхньою соціальною енергією. Без діалогу влади і
суспільства ми не можемо вирішити ті проблеми, які накопичились впродовж
багатьох десятків років».
На перші паростки пробудження соціальної енергії звернули увагу
учасники науково-практичного форуму «Децентралізація: перший рік
об’єднання територіальних громад», що пройшов 1–2 березня 2016 р. у
Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка. Зокрема,
народний депутат України 8-го скликання О. Єднак, говорячи про лідерів
новостворених громад, підкреслив: «Ті першопрохідці, які взяли цей ризик,
об’єдналися, пройшли через вибори, вони є надзвичайно прогресивними і
сильними особистостями... Немає тих, хто з ними розробляє і стратегує, але
це вони теж вирішують. Зокрема, у Заболотцях (Львівська область. –
Прим. авт.) з поляками спільно розробляли стратегію розвитку громади, і це
я вважаю фантастично. Тому що сама лідер громади каже, що: “Без стратегії,
без розуміння як нам розвиватись, куди далі йти, ми не виживемо”».
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Загалом зараз головне – не втратити темп. Одним з важливих елементів
є своєчасне й всебічне інформування населення країни про хід і результати
реформ. Як зазначив О. Єднак, «держава провалила одну з основних речей,
елементів реформи – це комунікацію, комунікацію з народом, комунікацію з
суспільством. І, на превеликий жаль, ініціатори реформи не донесли суть її
до суспільства, не створили запит у суспільстві на цю реформу. Те, чим
почали зловживати різні політичні сили, почалися різного роду маніпуляції».
Отже, децентралізація вже почалася. Вже є перші результати і успіхи, а
за оцінками окремих експертів, взятий і непоганий темп. Запорукою
подальших успіхів має стати широка інформаційна кампанія, спрямована як
на роз’яснення суті реформи, так і пропагування її позитивних досягнень.
Саме за таких умов багаторічні розмови і політична полеміка, нарешті,
переросте у реальне перетворення України в ефективну сучасну
демократичну країну з розвинутим громадянським суспільством.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман упевнений, що втілення в
життя рекомендацій Європейського парламенту щодо внутрішньої
реформи Верховної Ради дасть змогу перезавантажити систему,
забезпечити прозору роботу парламенту та формування якісного
законодавства країни. Про це Голова парламенту заявив після прийняття за
основу та в цілому проекту Постанови № 4219 «Про заходи з реалізації
рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної
спроможності Верховної Ради України».
«Ми можемо обирати 150 раз будь-який парламент, але якщо ми з вами
не змінимо системи українського парламенту за прикладом Європейського
парламенту, цей бардак буде продовжуватися вічно. Тому дуже важливо,
щоби ми не тільки взяли і зробили ці рекомендації, а щоби ми їх і втілили в
життя і змогли зробити перезавантаження самої системи. Тоді будемо
працювати публічно, відкрито, більш якісно і будемо формувати якісне
законодавство нашої прекрасної держави», – заявив В. Гройсман.
Спікер Верховної Ради подякував європейським партнерам за
організацію роботи місії Європейського парламенту з оцінки потреб щодо
внутрішньої реформи Верховної Ради на чолі з П. Коксом і допомогу у
формуванні цих завдань. «Ми багато сьогодні накопичили досвіду, у тому
числі негативного, нашої спільної роботи. Треба систему змінювати. Я у
цьому глибоко переконаний, тому і виступав з ініціативою саме цієї
спеціальної місії», – зауважив В. Гройсман і подякував колегам – народним
депутатам за розуміння й підтримку кроків щодо внутрішньої реформи
Верховної Ради. «Це лише початок масштабної реформи, яку ми маємо
зробити за прикладом кращих європейських практик і Європейського
парламенту», – заявив спікер Верховної Ради.
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В. Гройсман також закликав парламентарів узяти безпосередню участь у
напрацюванні рішень, які стануть основою зміни системи роботи Верховної
Ради
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.03).
***
В. Гройсман зазначив, що буде створено робочу групу з
доопрацювання проекту закону щодо внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України щодо звернення в дохід держави засобів і
доходів, отриманих злочинним шляхом, до ухвалення вироку суду.
Голова Верховної Ради України В. Гройсман доручив створити робочу
групу, яка доопрацює законопроект щодо внесення змін до Кримінального
процесуального кодексу України щодо звернення в дохід держави засобів і
доходів, отриманих злочинним шляхом, до ухвалення вироку суду до другого
читання. Про це Голова парламенту заявив після прийняття у першому
читанні відповідного проекту закону № 4057.
«Після голосування за основу ми створюємо робочу групу
розпорядженням Голови Верховної Ради України, куди запросимо народних
депутатів, фахівців з міжнародного права, і ЄСПЧ, якщо буде потрібно,
Європейського Союзу і міжнародних організацій і напрацюємо спільний
проект закону, як тут було сказано, консенсусний, щоб до другого читання
цей закон відповідав інтересам України і українського народу і не був
поставлений під сумнів у будь-яких міжнародних судах. Це є дуже важливо»,
– заявив В. Гройсман.
Голова парламенту наголосив, що остаточне рішення щодо прийняття
цього законопроекту має бути прийняте шляхом консенсусу після його
підготовки до другого читання за повною процедурою.
«Ні в кого немає дискусії про те, що кошти, які вкрадені у громадян
України, потрібно повернути в бюджет. Ні в кого. Єдине є застереження, щоб
не зробити таким чином, що сьогодні ми їх повернемо, а завтра їх хтось
забере через судове рішення на користь знову ж таки тих, хто їх вкрав. Тому
юридично це має бути зроблено дуже вивірено і чітко», – заявив В. Гройсман
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 17.03).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман провів зустріч із
представниками вугільної промисловості, на якій обговорив нагальні
проблеми галузі й можливості розширення її державної підтримки.
Голова парламенту зазначив, що необхідно знайти можливості для
відродження, розвитку й системної підтримки вугільної промисловості
України.
Представники шахтарів окреслили ряд головних проблем промисловості.
Зокрема, учасники обговорення повідомили, що Державним бюджетом на
2016 рік не передбачено положень державної підтримки галузі, що ще більше
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загострює ситуацію у вугільній промисловості.
Серед інших проблем, які потребують розв’язання, за їхніми словами, –
затримки з виплатами заробітних плат, необхідність їх підвищення до
належного рівня і проведення модернізації шахт. У зв’язку з цим
представники галузі закликали ухвалити ряд зареєстрованих у Верховній
Раді законопроектів, необхідних для розв’язання зазначених проблем.
Сторони домовилися 22 березня провести зустріч за участі
представників Міністерства фінансів, Міністерства соціальної політики,
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства, а також Міністерства енергетики та вугільної промисловості
України для фахового й детального обговорення проблем галузі та
зареєстрованих законопроектів (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.03).
***
В. Гройсман обговорив з фермерами та урядовцями питання
підтримки аграрного сектору України.
У п’ятницю, 18 березня, за ініціативи Голови Верховної Ради України В.
Гройсмана відбулася нарада щодо підтримки аграрного сектору за участі
представників асоціації фермерів, профільних міністерств, Держгеокадастру,
Державної фіскальної служби та комітетів парламенту, на якій було
обговорено питання оподаткування й земельних відносин в аграрному
секторі України.
В. Гройсман зазначив, що в аграрній сфері накопичилося багато питань,
«на які потрібно швидко знайти відповіді», зокрема проблеми оподаткування
та земельних відносин. Голова Верховної Ради також наголосив на
необхідності залучення інвестицій до аграрного сектору.
Керівник парламенту підкреслив, що базовим питанням галузі є
підтримка розвитку фермерського господарства, що забезпечить, зокрема,
створення робочих місць, збільшення виробництва продукції та розширення
її асортименту. Учасники обговорення погодилися, що аграрний сектор
України перебуває у кризовому стані.
Голова Верховної Ради виступив за напрацювання системного підходу
та побудову стратегічного бачення розв’язання наявних проблем. «Нам треба
на два-три роки чітко окреслити, які цілі ми бачимо, куди ми рухаємося, –
підкреслив він. – Якщо ми хочемо реально підтримувати фермерів, аграрний
сектор, село, маємо дуже чітко сформувати програму дій на коротко- та
довгострокову перспективу, яка дозволить вивести село з того стану, де воно
сьогодні знаходиться».
Разом з тим учасники обговорення погодилися, що при напрацюванні
рішень щодо подолання проблем в аграрному секторі потрібно враховувати
міжнародні зобов’язання України.
Сторони також обговорили ряд інших проблем і заходів, які доцільно
вжити для стабілізації ситуації в аграрній сфері, серед них урегулювання
питання продажу землі, спеціального режиму ПДВ, удосконалення методики
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оцінювання землі та реєстрації, спрощення бюрократичних процедур,
надання повноважень управління кадастрами об’єднаним територіальним
громадам
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.03).
***
В. Гройсман обговорив з комісаром Європейського Союзу з питань
гуманітарної допомоги та управління кризами Х. Стиліанідесом
актуальні питання гуманітарної сфери України.
Голова Верховної Ради України В. Гройсман провів зустріч з комісаром
Європейського Союзу з питань гуманітарної допомоги та управління кризами
Х. Стиліанідесом і обговорив ситуацію в гуманітарній сфері України у
зв’язку з російською агресією, питання двосторонньої співпраці та
перспективи лібералізації Європейським Союзом безвізового режиму для
України.
Голова парламенту подякував Х. Стиліанідесу за його особисту роль у
вирішенні ряду важливих питань для України. Спікер Верховної Ради
зауважив, що Україна повністю віддана виконанню мінських домовленостей і
закликає Європейський Союз зберігати єдність у питанні протидії російській
агресії.
Голова парламенту зазначив, що український парламент демонструє
здатність приймати ефективні рішення. Зокрема, напередодні був ухвалений
останній «безвізовий закон», а також створені механізми, спрямовані на
боротьбу з корупцією, поінформував В. Гройсман.
В. Гройсман також повідомив, що напередодні відбувся Український
тиждень у Європейському парламенті. За його словами, ця безпрецедентна
подія надихнула народних депутатів переосмислити підходи до
парламентаризму. Верховна Рада дала старт внутрішній реформі,
затвердивши 52 рекомендації, напрацьовані спеціальною місією
Європейського парламенту з оцінки потреб на чолі з П. Коксом на виконання
меморандуму про взаємодію, зазначив Голова парламенту.
У свою чергу Х. Стиліанідес запевнив у солідарності Європейського
Союзу з народом України, особливо з громадянами, які потерпають від
конфлікту на Сході України. На підтвердження такої підтримки Європейська
комісія прийняла рішення про виділення Україні 20 млн євро додаткової
гуманітарної допомоги, повідомив він.
Комісар Європейського Союзу з питань гуманітарної допомоги та
управління кризами зауважив, що Європейський Союз не визнає та ніколи не
визнає анексії Російською Федерацією Криму. Х. Стиліанідес поінформував,
що напередодні відвідав території Сходу України поблизу лінії
розмежування. За його словами, гуманітарна ситуація в регіоні продовжує
викликати занепокоєння, саме тому «необхідно зосередитися на
довгострокових потребах людей та дати людям економічну перспективу».
З цією метою, на його думку, варто ухвалити законодавчі рішення,
спрямовані на спрощення доставки гуманітарної допомоги та розв’язання
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проблем внутрішньо переміщених осіб.
У свою чергу В. Гройсман погодився в доцільності створення рамкового
законодавства, яке дасть змогу системно вирішувати зазначені питання, і
нагадав, що парламент прийняв декілька необхідних законів щодо спрощення
процедур доставки гуманітарної допомоги. Комісар подякував Верховній
Раді за зусилля, здійснені в цьому напрямі.
Сторони також позитивно оцінили рішення про проведення спільного
саміту Україна – ЄС 19 травня, прийняте напередодні у Брюсселі за
результатами зустрічі Президента України П. Порошенка з президентом
Європейської ради Д. Туском і президентом Єврокомісії Ж.-К. Юнкером.
Х. Стиліанідес також повідомив, що у квітні Європейська комісія внесе
до Європейського парламенту пропозиції щодо лібералізації Європейським
Союзом безвізового режиму для України, які будуть негайно розглянуті.
«Після цього буде справа за країнами-членами ЄС», – зазначив він,
висловивши переконання, що усі процедури будуть швидко завершені
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 18.03).
***
В. Гройсман наголосив, що маємо докласти всіх зусиль для того, щоб
політична криза не спричинила ще більшого поглиблення проблем в
Україні. Про це він заявив під час інтерв’ю телеканалу «Рада» в п’ятницю, 18
брезня.
«Політична криза нікуди не ділася і потребує свого вирішення і
розуміння серед ключових політичних сил. Але, з одного боку, є політична
криза, яка викликана різними чинниками, а з іншого боку, треба все зробити
для того, щоби ця криза не спричинила ще більшого поглиблення проблем у
нашій країні», – заявив В. Гройсман.
Голова Верховної Ради зазначив, що політичні консультації цього тижня
були «більш конструктивними, ніж усі попередні, що є добрим сигналом, що
все ж таки можливо знайти вихід із ситуації, яка склалася, стабілізувати
політичну ситуацію, стабілізувати економічну ситуацію і почати боротися з
тими негативними наслідками, які сьогодні є у житті кожного українця»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 18.03).
***
Рішення щодо розв’язання проблем вітчизняного аграрного сектору
повинне бути знайденим у «чотирикутнику» аграрії – уряд – парламент –
міжнародні фінансові організації. Про це заявив Голова Верховної Ради
України В. Гройсман під час інтерв’ю телеканалу «Рада» в п’ятницю,
18 брезеня.
«Я вважаю, що треба знайти розуміння у “чотирикутнику” аграрії –
фермери – уряд – парламент, і це має бути узгоджена позиція з нашими
міжнародними фінансовими партнерами. Це абсолютно очевидно, тому що
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Україна брала на себе зобов’язання у минулому році. Якщо вони є, ці
зобов’язання, і вони підписані владою, зокрема урядом, ми маємо їх
виконувати. Це є принципова позиція», – заявив В. Гройсман.
Голова парламенту зазначив, що макрофінансова підтримка
Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних фінансових
організацій спрямована на підтримку країни в нинішніх складних умовах і
дає можливість уберегти її «від подальших потрясінь в економічному плані».
«З одного боку, ми маємо отримувати цю підтримку Міжнародного
валютного фонду і наших західних партнерів, з іншого боку,
використовувати цей час, коли ми маємо цю підтримку, для структурних,
системних реформ», – наголосив В. Гройсман.
Керівник парламенту наголосив, що аграрний сектор є локомотивом
розвитку української економіки й необхідно шукати вихід зі складної
ситуації, що склалася в галузі. Особливі зусилля мають бути направлені на
підтримку фермерських господарств – «на той реальний сектор, який може
бути дуже-дуже успішний», зазначив В. Гройсман. Зокрема, за його словами,
необхідно створити передумови для того, щоб фермери збільшували свою
продукцію, асортимент, мали вихід не лише на внутрішній, а й на зовнішній
ринок. «Це все є конкурентне середовище, у якому маємо створити
передумови зростання і розвитку українського фермерства, а, як наслідок, і
села», – зазначив спікер Верховної Ради.
Голова парламенту також поінформував, що в результаті розпочатої
фінансової децентралізації на місця надійшло більше фінансових ресурсів.
«Поєднання цих двох чинників дасть колосальний ресурс для розвитку села»,
– наголосив В. Гройсман.
Керівник Верховної Ради зазначив, що в парламенті зареєстровано ряд
законодавчих ініціатив, що торкаються проблем аграрної сфери та повинні
бути розглянутими. У зв’язку з цим Голова парламенту закликав політичні
сили утриматися від популізму під час напрацювання відповідних рішень
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 18.03).
***
В. Гройсман за значив, що упровадження рекомендацій Європейського
парламенту щодо внутрішньої реформи Верховної Ради забезпечить
якісний законодавчий процес.
Упровадження Плану дій та рекомендацій Європейського парламенту
щодо внутрішньої реформи Верховної Ради України дасть можливість
забезпечити якісний законодавчий процес у країні. Про це заявив Голова
парламенту В. Гройсман під час інтерв’ю телеканалу «Рада» в п’ятницю.
«Цей план з 52 рекомендацій дасть можливість після його впровадження
будувати якісний законодавчий процес за кращими стандартами
європейського парламентаризму», – заявив В. Гройсман.
Голова Верховної Ради зауважив, що рекомендації щодо внутрішньої
реформи українського парламенту були розроблені в рамках Меморандуму
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про взаємодію, підписаного 3 липня 2015 р. між В. Гройсманом і
президентом Європейського парламенту М. Шульцем, та презентовані під
час Українського тижня в Європейському парламенті у Брюсселі, візит до
якого В. Гройсман здійснив 29 лютого.
Керівник парламенту зазначив, що система всередині Верховної Ради є
законсервована та гібридно радянська. «Систему треба змінити. Скільки б ми
виборів не проводили, якщо ми не змінимо систему на кшталт європейської
системи парламентаризму, нічого не буде змінюватися», – заявив він.
В. Гройсман також поінформував, що є попереднє рішення європейських
партнерів на упровадження окремої технічної місії, яка допомагатиме
впроваджувати зміни, передбачені внутрішньою реформою Верховної Ради.
«Я переконаний у тому, що за декілька місяців можливо досягти значного
прогресу щодо реформування українського парламенту», – висловив
сподівання Голова Верховної Ради (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.03).
***
Верховна Рада України 240-ма голосами підтримала постанову про
заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи й підвищення
інституційної спроможності Верховної Ради України.
Рішення підтримали всі фракції парламенту. Під час обговорення
проекту постанови лідери фракцій наголосили на необхідності імплементацій
положень «дорожньої карти», яка була представлена у Брюсселі.
Перший заступник голови Комітету з питань Регламенту і організації
роботи Верховної Ради П. Пинзеник повідомив, що на засіданні комітету
15 березня попередньо було розглянуто постанову Верховної Ради України
про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та
підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України, внесену
народними депутатами України В. Гройсманом, А. Парубієм, О. Сироїд та
іншими народними депутатами, головами депутатських фракцій і груп.
Зазначеним проектом пропонується визнати рекомендації місії
Європейського парламенту як основу для внутрішньої реформи та
підвищення інституційної спроможності Верховної Ради.
Проект постанови внесено керівництвом Верховної Ради, депутатських
фракцій і груп, що засвідчує єдину думку українських парламентарів щодо
імплементації європейського курсу в українську державність.
П. Пинзеник повідомив, що комітет запропонував Верховній Раді
підтримати зазначений проект постанови, а узагальнення пропозицій,
підготовку їх для внесення на розгляд Верховної Ради України доручити
Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради.
Під час обговорення проекту постанови народні депутати висловилися за
необхідність посилення парламентаризму, покращення дисципліни народних
обранців щодо їхньої законодавчої роботи.
Народний депутат Т. Острикова заявила, що «засідання погоджувальної
ради не повинні бути ареною для бурхливих політичних пристрастей». Це, на
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її думку, повинен бути робочий майданчик. Також політик наголосила на
необхідності встановлення парламентського контролю за діяльністю уряду.
Народний депутат С. Матвієнков заявив під час обговорення про
необхідність забезпечення прав парламентської опозиції.
В. Чумак наголосив на необхідності прийняття цієї постанови, бо «і
парламент, і Регламент потребують змін». «Постійні переголосування і
постійне ламання парламентарів через коліно не може сприйматися як прояв
європейського парламентаризму, – сказав він. – Парламент – це трибуна для
прийняття серйозних рішень, для обговорення серед депутатів, а не десь,
кулуарно».
Голова Верховної Ради України В. Гройсман подякував європейським
партнерам за допомогу й зазначив, що без змін Верховної Ради за прикладом
Європейського парламенту «неможливе перезавантаження усієї системи»
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 17.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення зміни
до статті 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та
правовий режим на тимчасово окупованій території України” (щодо
забезпечення права на здобуття освіти)».
Законом внесено ряд змін до Закону України «Про забезпечення прав і
свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території
України», пов’язаних з особливостями здобуття освіти громадян України та
іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, осіб,
яким надано статус біженця в Україні, осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту, та осіб, яким надано статус закордонного українця, які
перебувають в Україні на законних підставах і проживають на тимчасово
окупованій території.
Закон розроблено з метою вдосконалення механізму здобуття освіти для
осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, а також заохочення
осіб, які здобували освіту на тимчасово окупованій території, до
продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів
України.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 3832 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.03).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про заходи з реалізації
рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної
спроможності Верховної Ради України».
Верховна Рада України постановила:
1. Визнати рекомендації місії Європейського парламенту (додаються) як
основу для внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності
Верховної Ради України.
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2. Рекомендувати Голові Верховної Ради України:
а) створити за участі голів депутатських фракцій (груп) робочу групу для
підготовки і сприяння реалізації у співпраці з Європейським парламентом
плану заходів, спрямованих на забезпечення впровадження рекомендацій
місії Європейського парламенту;
б) утворювати (за потреби) допоміжні групи за пропозиціями
депутатських фракцій (груп);
в) затвердити план заходів, спрямованих на забезпечення впровадження
рекомендацій місії Європейського парламенту. Вирішити в установленому
порядку питання фінансово-матеріального забезпечення проведення
відповідних заходів.
3. Комітетам Верховної Ради України з урахуванням предметів відання
підготувати законодавчі пропозиції, спрямовані на забезпечення
впровадження рекомендацій місії Європейського парламенту.
4. Кабінету Міністрів України вжити заходи, необхідні для:
а) імплементації рекомендацій місії Європейського парламенту;
б) посилення співробітництва між міністерствами і відповідними
профільними комітетами Верховної Ради України.
5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Відповідний проект зареєстровано за № 4219 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.03).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про проведення
парламентських слухань на тему: “Стратегія реінтеграції в Україну
тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста
Севастополь: проблемні питання, шляхи, методи та способи”».
Постановою визначено провести парламентські слухання на тему:
«Стратегія реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території
Автономної Республіки Крим та міста Севастополь: проблемні питання,
шляхи, методи та способи» 15 червня 2016 р. о 15:00і в залі пленарних
засідань Верховної Ради України.
Проект зареєстровано за № 4065 (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.03).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо соціального
захисту постраждалих осіб».
Законодавчим актом частково відновлюється дія пунктів і статей Закону
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», зміни до яких внесені Законом
України від 28.12.2014 р. № 76-VІІІ «Про внесення змін та визнання такими,
що втратили чинність, деяких законодавчих актів України».
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Закон прийнято з техніко-юридичними правками профільного комітету.
Законопроект зареєстровано за № 2093 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 17.03).
***
18 березня у Верховній Раді України відбулася «година запитань» до
уряду.
На запитання депутатських фракцій і груп відповіли члени Кабінету
Міністрів України.
Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Г. Зубко відповів на кілька
запитань народних депутатів стосовно розвитку міжнародного економічного
співробітництва, зокрема з Ісламською Республікою Іран, поінформував про
відновлення після 12 років відносин з Іраном під час нещодавнього візиту
української урядової делегації до Ірану.
Г. Зубко також відповів на запитання стосовно децентралізації
управління державою, про підтримку з боку уряду об’єднаних
територіальних громад, про стан бюджетів місцевих громад, співпрацю з
міжнародними партнерами.
Віце-прем’єр-міністр привернув увагу до законодавчої роботи. Він
зазначив, що у Верховній Раді є кілька урядових законопроектів, і звернувся
до народних депутатів з проханням розглянути їх найближчим часом.
На запитання народних депутатів також відповіли міністр освіти і науки
С. Квіт, міністр енергетики та вугільної промисловості В. Демчишин, міністр
соціальної політики П. Розенко, заступник міністра закордонних справ
В. Пристайко, в. о. міністра екології та природних ресурсів Г. Вронська
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 18.03).
***
Парламентская фракция «Народного фронта» призвала Президента
и фракцию БПП официально заявить о кандидатуре на должность главы
украинского правительства. Об этом говорится в заявлении фракции
партии Премьера А. Яценюка, обнародованном в понедельник
(http://korrespondent.net/ukraine/3654223-narodnyi-front-trebuet-nazvat-novohopremera).
«Фракция «Народный фронт» в Верховной Раде официально
обращается с просьбой к Президенту П. Порошенко и парламентской
фракции БПП наконец публично и официально заявить о кандидатуре на
должность Премьер-министра Украины, которую глава государства и БПП
планируют внести на рассмотрение Верховной Рады», – говорится в
сообщении.
В документе отмечается, что ежедневно в стране объявляют новые
варианты решения выхода из кризиса. «Народный фронт» также в очередной
раз подчеркивает, что каждый день неопределенности в отношении
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правительства – это потерянное время.
«Именно поэтому мы призываем наших коллег из БПП, Президента
Петра Порошенко решиться и взять на себя всю полноту ответственности
или убрать политические амбиции, заполнить вакансии в нынешнем
правительстве, которые пустуют уже не один месяц, и совместно работать на
Украину», – заявляет фракция.
«Безответственно оставить государство без правительства на
неопределенный срок», – подчеркнули во фракции (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 21.03).
***
«Народный фронт» в новом Кабмине может получить пять
министерских кресел.
Ради отставки нынешнего правительства президентская фракция готова
поделиться рядом высших государственных должностей и министерских
портфелей с «Народным фронтом». В частности, БПП готов уступить
НФ пять кресел в правительстве, должность Генерального прокурора и место
главы парламента. Об этом рассказал в интервью журналистам один из
близких соратников Президента Украины.
Так, по его словам, в частности, фракция А. Яценюка в новом
правительстве может сохранить за собой должности глав МВД и Минюста, а
также
получить
Мининфраструктуры,
Минрегионстрой
и
Минэкономразвития. При этом «Народный фронт» «готов отдать»
А. Яценюка за должность Генпрокурора, а в окружении Президента готовы
также отдать им пост спикера Верховной Рады. «Скорее всего, это будет
либо вице-спикер А. Парубий, либо лидер фракции М. Бурбак. Но шансы
первого я расцениваю повыше», – сообщил источник издания.
Напомним, как сообщал «УРА-информ», Ю. Луценко заверил, что
переговоры по новому правительству идут и днем, и ночью. По его словам,
на сегодняшний день уже сам Премьер-министр А. Яценюк и его фракция
«Народный фронт» осознали, что правительство является недееспособным.
Сейчас речь идет лишь о следующем формате правительства (УРА-Информ
(http://ura-inform.com). – 2016. – 21.03).
***
Фракция «Блок П. Порошенко» выступает за назначение Премьерминистром нынешнего министра финансов Н. Яресько. Об этом в эфире
телеканала «Интер» сообщил глава фракции БПП Ю. Луценко
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3653682-blok-poroshenko-nazvalkandydata-na-post-premera).
«Первый вариант, который поддерживает наша фракция, общество и
наши западные партнеры, – формат технократического правительства во
главе с Н. Яресько», – заявил он. По словам Ю. Луценко, она может
сформировать внепартийное правительство, которое ускорит проведение
реформ. При этом, по его словам, такой вариант Кабмина не поддерживает
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фракция «Самопомочі».
Ю. Луценко отметил, что за новый Кабмин необходимо проголосовать
как можно скорее, чтобы остановить бездеятельность нынешнего состава
правительства.
Он также выразил надежду, что внеочередное заседание ВР будет
проведено 24 марта. «Могу высказать надежду, что... приблизительно в
четверг мы можем провести внеочередное заседание, на котором
проголосуем за нового Премьера, новое правительство, новую программу
действий», – заявил Ю. Луценко.
Также он исключил, что действующий Премьер А. Яценюк может
остаться на третий срок, и сообщил, что в настоящее время проходят
консультации по формату будущего Кабмина.
Ранее глава Администрации Президента Украины Б. Ложкин заявил, что
основными кандидатами на должность Премьер-министра Украины являются
министр финансов Н. Яресько и спикер Верховной Рады В. Гройсман
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 21.03).
***
Парламентская фракция «Самопомочі» устранилась от участия в
переговорах по назначению нового правительства. Сейчас переговоры
ведутся между четырьмя фракциями – «Блок Петра Порошенко», «Народный
фронт», «Батьківщина» и «Радикальная партия». Об этом в понедельник,
21 марта, в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава фракции
«Блок Петра Порошенко» Ю. Луценко.
Он также отметил, что в среду будет предложено представление не
менее двух кандидатов на должность Премьера. Это должен быть человек,
который сможет покончить с олигархией и партийным бизнесом. «Мне
безразлично от какой именно партии он будет, главное чтобы он выполнил
эту задачу», – заявил Ю. Луценко (УРА-Информ (ura-inform.com/ru). –
2016. – 22.03).
***
«Угода про асоціацію, коли вона буде ратифікована і повністю набуде
чинності, є вигідною для всіх – і для України, і для Європи, і, зокрема, для
Голландії», – зазначила заступник Голови Верховної Ради України
О. Сироїд.
Заступник Голови Верховної Ради України О. Сироїд під час зустрічі з
депутатами палати представників парламенту Нідерландів, чий візит в
Україну відбувається вперше, зазначила, що для українського народу дуже
важливо отримати підтримку голландського народу під час проведення
референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію. «Це є історичний візит,
це перший візит парламентарів з Комітету у закордонних справах до України,
і це дуже добре, що ми зараз такі стосунки налагоджуємо. Особливо це
важливо в переддень референдуму», – наголосила політик.
Під час зустрічі були обговорені питання щодо двосторонньої співпраці
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на рівні парламентів, зокрема, у частині поглиблення міжпарламентського
діалогу, у сфері економіки та щодо результатів розслідування катастрофи
літака МН-17, яка сталася у 2014 р.
Депутати парламенту Нідерландів висловили свою підтримку
українському народу у його прагненні стати повноправним членом
європейської спільноти. Вони запевнили у проведенні широкої
інформаційної кампанії напередодні референдуму. Зокрема, вони нагадали,
що 26 жовтня 2015 р. у МЗС Нідерландів створено робочу групу з підготовки
референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію та призначено її
керівником посла Х. Доктера. На переконання політиків, головне – «зберегти
стабільність в країні і на фінішній прямій підтримати Україну».
О. Сироїд зазначила, що «ця підтримка вкрай важлива для нас».
«Українці сьогодні об’єднані великим прагненням піднятися до європейських
стандартів», – підкреслила вона, зауваживши, що наша країна не створить
проблем Європі. «Попри величезну кризу, яку ми маємо, пов’язану із війною,
Україна самостійно дає собі раду із внутрішньо переміщеними особами,
фактично із біженцями з окупованих територій, яких є вже понад 1,5 млн, але
ніхто не відчуває загрози від цих людей, тому що ці люди віддані все одно
Україні, – сказала О. Сироїд. – Українцям євроінтеграція потрібна для
внутрішнього зростання, для наявності європейських стандартів всередині
країни, а не для втечі».
Крім того, заступник Голови Верховної Ради зазначила, що Угода про
асоціацію, коли вона буде ратифікована і повністю набуде чинності, є
вигідною для всіх – і для України, і для Європи, і, зокрема, для Голландії.
«Беззастережно, є величезна кількість прикладів для можливих інвестицій з
Голландії, напрямів для взаємодії», – сказала вона.
О. Сироїд також висловилася за якомога швидше завершення
кримінального розслідування злочину, пов’язаного з катастрофою літака
МН-17, та за те, щоб винні в цьому страшному злочині не уникнули
відповідальності
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 21.03).
***
Учасники першого установчого засідання Моніторингового комітету
з питань Декларації відкритості парламенту узгодили план дій щодо
реформування діяльності Верховної Ради України.
18 березня у стінах Верховної Ради України відбулося перше установче
засідання Моніторингового комітету з питань Декларації відкритості
парламенту. Учасники засідання узгодили план дій, спрямованих на
реформування діяльності Верховної Ради України відповідно до Декларації
відкритості парламенту.
Головуючим Моніторингового комітету (МК) обрано народного
депутата України С. Заліщук, яка зазначила, що «приєднання до Декларації
відкритості парламенту передбачає введення в дію нових механізмів
звітності, залучення громадськості до законодавчих процесів, відкриття
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даних, тощо».
За її словами, необхідно зосередитися на напрацюванні конкретних
пропозицій щодо реалізації положень Декларації відкритості, затвердити
план дій на квартал, напрацювати першочергові завдання. Одним з важливих
кроків є створення технічного регламенту, відповідальність учасників МК за
ділянку роботи, надання пропозицій щодо складу робочої групи з
напрацювання положень кодексу етики народного депутата.
Під час обговорення також порушувалися питання уніфікації сайту
Верховної Ради України, сторінок комітетів і фракцій, а також формату
оприлюднення даних фінансово-господарської діяльності парламенту.
Також пропонувалося як стимулювання та мобілізація народних
депутатів проводити щотижневі рейтинги парламентарів.
«Ефективна реалізація реформ дозволить заснувати новий рівень
комунікації між головним законодавчим органом країни та громадянами, –
зазначила С. Заліщук. – Для цього потрібна людина з політичною волею і
технічна підтримка для втілення задуманого».
Голова Комітету з питань свободи слова та інформації В. Сюмар
наголосила на необхідності розробки медійної стратегії. Зокрема, вона
зосередила увагу на необхідності визначення змісту інформації на сторінках
комітетів, у тому числі і від громадських організацій, максимального
спрощення доступу до інформації та переходу парламенту до більш
публічного формату роботи. «У середньостроковій перспективі мають бути
визначені канали комунікації, цільові аудиторії, планування на три-п’ять
років», – сказала вона.
Народний депутат І. Попов зауважив, що право розробки кодексу етики
належить виключно народним депутатам. Тому, на його переконання,
парламент має створити робочу групу, а громадські організації можуть
контролювати, радити, бути залучені до співпраці тощо (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.03).
***
Комітет з питань економічної політики розглянув проект закону
України «Про внесення змін до Закону України “Про ціни і
ціноутворення”».
Законопроект № 4038 розроблено на виконання Стратегії сталого
розвитку «Україна-2020», з метою скорочення контрольно-наглядових
функцій у сфері ціноутворення.
Метою прийняття проекту закону «Про внесення змін до Закону України
“Про ціни і ціноутворення”» є нормативно-правове врегулювання відносин,
пов’язаних із здійсненням статистичних спостережень у сфері ціноутворення.
Документом передбачається внести зміни до Закону України «Про ціни і
ціноутворення», згідно з якими виключаються норми щодо повноважень
органів державного контролю (нагляду) у сфері ціноутворення щодо
здійснення державного спостереження (моніторингу) цін.
Обговорення законопроекту викликало жваву дискусію. Народні
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депутати наголосили, що під виглядом дерегуляції у запропонованій редакції
законопроекту скасовуються функції уповноважених органів «запобігання
порушенням у сфері ціноутворення».
Члени комітету, погодившись із запропонованою концепцією щодо
врегулювання відносин, пов’язаних зі здійсненням статистичних
спостережень у сфері ціноутворення, звернули увагу на неприпустимість
вилучення із Закону України «Про ціни і ціноутворення» функції
уповноважених органів «запобігання порушенням у сфері ціноутворення».
Підбиваючи підсумки розгляду документа, голова комітету А. Іванчук
звернув увагу присутніх на послаблення ролі Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України в реагуванні на ціноутворення і привів ряд
прикладів, коли ціни за місяць могли зрости на 100 % і вище, що
унеможливлює, на думку А. Іванчука, скасувати запропоновані в
законопроекті норми Закону.
За підсумками обговорення члени комітету підтримали пропозицію
голови комітету щодо підтримки законопроекту в першому читанні і
виключення з нього положень щодо ст. 17 і 19 Закону України «Про ціни і
ціноутворення»
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 21.03).
***
Парламентський Комітет з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування і Всеукраїнська
асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»
об’єднують зусилля для прискорення процесу децентралізації влади в
Україні.
16 березня на засіданні комітету підписано двосторонній меморандум
про узгодження мети діяльності щодо впровадження реформи місцевого
самоврядування. Сторони уклали меморандум, виходячи з необхідності
поєднання зусиль для формування спроможного місцевого самоврядування
та дбаючи про досягнення міжнародних стандартів у процесі надання послуг
населенню.
Мета угоди – співпраця між сторонами щодо прискорення процесу
децентралізації влади в Україні та створення сприятливого середовища для
проведення реформ системи місцевого самоврядування в Україні.
АМУ та парламентський комітет співпрацюватимуть у питаннях
формування правового поля реформи місцевого самоврядування за
напрямами: напрацювання, обговорення, забезпечення прийняття проектів
законодавчих актів для розвитку місцевого самоврядування та дотичних
галузей; підвищення фахового рівня посадових осіб органів місцевого
самоврядування щодо застосування нового законодавства на практиці.
Для реалізації цих пріоритетів асоціація:
– організовуватиме та сприятиме участі посадових осіб органів
місцевого самоврядування і галузевих експертів у засіданнях робочих груп з
напрацювання
законодавства
для
реалізації
реформи
місцевого
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самоврядування й дотичних галузей;
– організовуватиме спільні заходи для народних депутатів,
представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та
посадових осіб місцевого самоврядування для впровадження політики,
направленої на розвиток місцевого самоврядування;
– проводитиме навчання, сприятиме впровадженню інструментів
муніципального менеджменту;
– розроблятиме для органів місцевого самоврядування практичні
рекомендації та модельні рішення із застосування нового законодавства на
практиці.
У свою чергу, комітет бере зобов’язання:
– першочергово розглядати на своїх засіданнях проекти законодавчих
актів, направлених на реформування місцевого самоврядування;
– брати участь у створенні робочих груп з напрацювання і фахового
обговорення законопроектів;
– сприяти участі народних депутатів України – членів комітету та
працівників секретаріату комітету в робочих групах з напрацювання
секторального законодавства, а також у виїзних засіданнях комітету, які
проводяться в рамках засідань професійних спілок і секцій, що об’єднують
галузевих фахівців місцевого самоврядування.
Сторони очікують, що об’єднання їхніх зусиль сприятиме формуванню
належного правового поля розвитку місцевого самоврядування й дотичних
галузей, створенню правової основи для надання якісних публічних послуг
населенню, підвищенню рівня професійної кваліфікації працівників органів
місцевого самоврядування щодо реалізації нових повноважень, що
виникають під час впровадження децентралізаційної реформи.
Меморандум діятиме до 31 грудня 2016 р. (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 21.03).
***
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення рекомендує Верховній Раді прийняти за основу
законопроект щодо нового порядку збільшення пенсії.
Члени комітету розглянули законопроект «Про внесення змін до статті
28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування”» щодо відновлення протиправно скасованого порядку
збільшення пенсії № 3596 на засіданні 16 березня.
Законопроектом пропонується змінити порядок обчислення розміру
доплати за понаднормовий стаж. Зокрема, відповідно до проекту закону, з
1 січня 2017 р. за кожний повний рік страхового стажу планується
збільшувати розмір пенсії за віком на 1 % мінімального розміру пенсій за
віком. Такі зміни стосуватимуться тих 7 млн пенсіонерів, у яких основний
розмір пенсії менше мінімального розміру пенсії, встановленого на рівні
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Проектом також передбачено встановити, що такий порядок збільшення
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розміру пенсії поширюватиметься на осіб, яким пенсії призначені до
набрання чинності закону в разі його прийняття.
Крім того, у законопроекті зазначено, що для осіб, яким пенсії були
призначені до 1 жовтня 2011 р., збільшення пенсії здійснювати за кожний рік
страхового стажу понад 25 років у чоловіків і 20 років у жінок, крім тих,
яким здійснювався перерахунок пенсії з урахуванням зарплати за періоди
страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 18.03).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
запровадження кримінальних проступків».
Під час засідання комітету зазначалося, що метою законопроекту № 2897
є реалізація державної політики з гуманізації кримінальної відповідальності,
наслідком якої стане істотне зменшення кількості судимих осіб і осіб, які
позбавлятимуться волі.
Основними завданнями проекту закону є:
– продовження гуманізації кримінального права шляхом перетворення
окремих нетяжких злочинів на кримінальні проступки;
– отримання обвинуваченими у вчиненні кримінальних проступків усіх
процедурних прав і гарантій кримінального процесу, яких наразі особи
позбавлені в процедурі щодо адміністративних правопорушень. З іншого
боку, до осіб, які вчинили кримінальні проступки, не застосовуватимуть
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;
–
припинення
неправомірного
використання
результатів
адміністративного провадження при розслідування кримінальних справ
(рішення Європейського суду з прав людини у справі «Доронін проти
України»). Нині у провадженні щодо адміністративних порушень дозволено
застосовувати велику кількість втручальних заходів (затримання особи,
особистий огляд та огляд речей, вилучення речей та документів тощо) без
належного – як правило, будь-якого – судового контролю. За допомогою цих
дій можуть бути отримані докази, важливі для певного кримінального
провадження. Запровадження кримінальних проступків істотно скоротить
обсяг втручальних заходів у адміністративному провадженні;
– гарантування судового захисту прав особи у справах про кримінальне
обвинувачення
(щодо
конфіскації
майна,
виправних
робіт,
короткострокового арешту тощо) на підставі вимог ст. 6 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод. Жоден інший державний орган, крім
суду, не може приймати рішення про застосування до особи зазначених
покарань;
– реалізація вимог Конституції України (ст. 41) про можливість
конфіскації майна лише на підставі рішення суду;
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– необхідність додержання міжнародних зобов’язань України.
Законопроектом пропонується запровадити у Кримінальному кодексі
поняття «кримінальні правопорушення», яке охоплює всі кримінально-карані
діяння, що поділяються на злочини та кримінальні проступки та описуються
в окремих «книгах» Особливої частини КК.
При цьому ряд діянь, які нині визнаються адміністративними
правопорушеннями та містяться у Кодексі України про адміністративні
правопорушення та Митному кодексі, «переносяться» до Кримінального
кодексу та отримують «статус» кримінальних проступків (порушення
порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і
проведення референдуму з використанням засобів масової інформації (ст.
212-9 чинного КУпАП), порушення обмежень щодо ведення передвиборної
агітації, агітація в день проведення референдуму (ст. 212-10 чинного
КУпАП), порушення митних правил (ст. 468-485 Митного кодексу України)
та ін.).
Проектом до категорії кримінальних проступків пропонується перевести
деякі злочини невеликої тяжкості (умисне легке тілесне ушкодження,
незаконне розголошення лікарської таємниці тощо); запровадити дві системи
кримінальних покарань – за вчинення злочинів і за вчинення проступків та
диференційовану систему розмірів штрафів, які будуть кратні «штрафним
ставкам».
Документом також передбачається доповнити Кримінальний кодекс
Додатком 2 «Визначення термінів», у якому містяться 75 термінів, що
використовуються в цьому Кодексі.
Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого приведе
законодавство України у відповідність до практики Європейського суду з
прав людини з урахуванням досвіду країн Західної та Східної Європи та
сприятиме створенню ефективної системи протидії кримінальним
правопорушенням, додержання прав і свобод осіб, які притягуватимуться до
відповідальності
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 21.03).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко назвав щирим другом України
комісара ЄС з питань гуманітарної допомоги та реагування на кризи
Х. Стиліанідеса.
«Щиро вдячний вам, пане комісаре, за величезний особистий внесок у
гуманітарну допомогу Україні. Наша співпраця у цьому напрямі є
важливою», – сказав П. Порошенко під час спільного брифінгу з
Х. Стиліанідесом.
Президент подякував за рішення Європейської комісії про виділення
додаткових 20 млн євро на гуманітарну допомогу, включаючи потреби
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внутрішньо переміщених осіб, надання допомоги потерпілим на Донбасі та
лікування поранених.
П. Порошенко наголосив, що за весь час агресії щодо України загальна
сума допомоги на гуманітарні потреби становила понад 649 млн дол. Глава
держави зазначив, що міжнародна фінансова підтримка надходила з різних
інституцій і країн, серед яких Європейський Союз, Сполучені Штати
Америки, Організація Об’єднаних Націй, Міжнародний комітет Червоного
Хреста, Канада, Австралія, Японія, Швейцарія, інші країни ЄС.
«Левова частина цих коштів була спрямована на гуманітарну місію на
окупованих територіях. Без цієї допомоги жахлива гуманітарна катастрофа,
яка зараз є на окупованих територіях, була б ще більш разючою для тих
українців, які опинились у тих районах», – підкреслив П. Порошенко.
Президент ще раз наголосив, що розв’язання всіх зазначених проблем
можливе лише через повну імплементацію мінських угод. Україна
відповідально ставиться до виконання кожного пункту домовленостей, яких
було досягнуто в Мінську, та закликає Росію до їх виконання.
«В іншому випадку, і про це також було домовлено під час...
переговорів у Брюсселі, ми маємо обов’язково продовжити санкції проти
Росії як єдиний ефективний інструмент спонукання її до того, щоб
вирішувати проблеми за столом переговорів», – сказав П. Порошенко.
Глава держави також укотре нагадав, що анексія Криму, агресія з боку
Росії проти України на Сході спричинили запровадження санкцій і зняти їх
можна буде лише у випадку повного виведення російських військ з
української території та встановлення повного контролю над ділянкою
українсько-російського кордону з українського боку та завершення
політичного врегулювання ситуації.
У свою чергу комісар ЄС з питань гуманітарної допомоги та реагування
на кризи наголосив на тому, що Європейський Союз і надалі солідарний з
Україною, її народом і особливо з тими українцями, які потерпіли під час
конфлікту на Сході. «Україна не може і не буде забута. Відбудова України
для нас залишається пріоритетом», – сказав Х. Стиліанідес.
Єврокомісар підтвердив, що ЄС виділяє додатково 20 млн євро на
гуманітарні потреби України у 2016 р. Він зазначив, що під час поїздки
17 березня у Семенівку та Костянтинівку (Донецька область) на власні очі
переконався в необхідності продовження допомоги потерпілим.
Водночас він звернув увагу на необхідність удосконалення української
правової бази для полегшення надання гуманітарної допомоги в постраждалі
регіони України.
Х. Стиліанідес також висловив повну й незмінну підтримку з боку
Євросоюзу необхідності абсолютної імплементації мінських угод і
продовження процесу реформ в Україні (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 18.03).
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***
Президент України П. Порошенко під час зустрічі з командирами
Збройних сил України середньої військової ланки управління наголосив, що
кампанія комплектування армії контрактниками дає позитивні
результати.
«Щойно перевірив останні цифри укладання контрактів, які відбулися з
початку поточного року. Вони дають нам всі підстави для оптимізму», –
повідомив Президент.
Глава держави зазначив, що у тренувальних і навчальних центрах вже
проходять підготовку 13 тис. військовослужбовців, які уклали контракт в
цьому році.
«Це дає можливість значно посилити і мотивацію, і якість підготовки, і
відповідним чином скоротити плани по мобілізації», – переконаний
Президент.
Глава держави ще раз висловився за подальше скорочення кількості
мобілізованих та збільшення осіб, що служитимуть у війську на контрактній
основі. «Ми проаналізуємо і суттєво скоротимо плани по мобілізації. Ще раз
наголошую – моє завдання, аби левова частина комплектації відбувалася
через контрактну складову, тому темп укладання контрактів наказую не
збавляти, а лише нарощувати», – підкреслив П. Порошенко.
Президент повідомив, що має намір вже найближчими днями підписати
Указ про демобілізацію військовослужбовців, які були мобілізовані до лав
Збройних сил України в особливий період під час четвертої хвилі.
П. Порошенко зазначив, що всі етапи процесу комплектування армії –
від військкомату до конкретного підрозділу – мають бути під особистим
контролем командирів, «щоб у гонитві за кількісними показниками не
повторювали минулих помилок».
Президент переконаний, що якісний підхід до комплектації українського
війська сприятиме підвищенню його професійного рівня.
П. Порошенко також підкреслив, що грошове забезпечення
військовослужбовців вже істотно збільшено. Всередині 2014 р. мобілізовані
бійці, які були на фронті, отримували 500-600 грн на місяць. Глава держави
нагадав, що з першого січня 2015 р., за його дорученням, першим
пріоритетом є забезпечення Збройних сил України і грошове забезпечення
військовослужбовців.
«Наступного року, я впевнений, відбудеться подальше його зростання,
щоб підвищити не лише моральну, але й матеріальну привабливість
військової служби», – сказав П. Порошенко.
За словами глави держави, дуже важливо, що підвищення мотивації
військовослужбовців позитивно вплинуло і на контрактну складову
формування Збройних сил України (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 22.03).
***
Глава держави передав удові загиблого журналіста Г. Гонгадзе
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Мирославі нагороду Героя України.
«Майже через 16 років після трагічної загибелі маю високу честь і
велику відповідальність передати Вам і вашій родині вищу державну
нагороду, яка по праву належить Г. Гонгадзе», – сказав Президент під час
передачі нагороди дружині загиблого журналіста М. Гонгадзе.
Глава держави відзначив величезний внесок Г. Гонгадзе в розбудову
незалежної України, боротьбу за свободу слова та розвиток незалежних ЗМІ.
«Своє життя Георгій віддав за Україну. Він є прикладом того, яким має бути
справжній українець», – сказав П. Порошенко.
Президент також наголосив, що сьогодні звання Героя України у
воюючий країні набуло своєї справжньої цінності і протягом двох останніх
років усього кілька десятків українців удостоєні честі носити його.
У свою чергу М. Гонгадзе наголосила: «Гія завжди був готовий віддати
життя за Україну. І, якщо б він сьогодні був живим, він був би там – на
східних кордонах. Якщо б він був живий, він би пишався цією нагородою».
Президент подякував М. Гонгадзе за те, що вона не пориває зв’язків з
Батьківщиною і, фактично, працює послом доброї волі, шляхом народної
дипломатії зміцнюючи стратегічне партнерство між Україною та США,
особливо важливе для протидії російській агресії (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 21.03).
***
Президент України П. Порошенко своїм розпорядженням від
21 березня доручив протягом 2016 р. досконально вивчити діяльність
обласних і районних державних адміністрацій у п’яти областях України.
«Визнати доцільним проведення в 2016 р. в Миколаївській, Одеській,
Полтавській, Херсонській, Чернігівській обласних державних адміністраціях,
районних державних адміністраціях Миколаївської, Одеської, Полтавської,
Херсонської, Чернігівської областей поглибленого вивчення їхньої діяльності
щодо забезпечення виконання на відповідній території актів і доручень
Президента, взаємодії з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади щодо виконання завдань, визначених актами та
дорученнями Президента», – ідеться в розпорядженні.
Забезпечити проведення в 2016 р. поглибленого вивчення діяльності
адміністрацій доручено главі Адміністрації Президента Б. Ложкіну
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 21.03).
***
18 березня Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з комісаром
ЄС з питань гуманітарної допомоги та реагування на кризи
Х. Стиліанідесом.
Глава українського уряду висловив вдячність за надання Європейською
комісією нового пакета гуманітарної допомоги з бюджетом 20 млн євро для
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підтримки українських громадян, які постраждали на Сході України, і високо
оцінив особисті дії Х. Стиліанідеса. «Ми відчуваємо, що Європейська комісія
підтримує український народ, допомагаючи вирішити безпекові та
гуманітарні виклики, які постали перед нами: Росія розв’язала агресію проти
України, під тимчасовою окупацією знаходяться Крим, Донецьк і Луганськ»,
– підкреслив А. Яценюк і нагадав, що сьогодні в Україні – понад 1 млн
переміщених людей.
Європейський комісар запевнив у солідарності ЄС з українським
народом. Хоч на порядку денному Євросоюзу стоїть чимало серйозних
загроз, пов’язаних із ситуацією в Сирії та проблемою біженців, допомога
Україні, запевнив єврокомісар, залишається пріоритетом.
У ці дні, коли минає два роки з часу анексії Криму, Х. Стиліанідес
наголосив, що Європейська комісія не лишається осторонь цієї міжнародної
проблеми й дотримується незмінної позиції: не визнає незаконної анексії
Криму, вважає її порушенням міжнародного права та підтримує резолюцію
Генеральної Асамблеї ООН з цього питання (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 18.03).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив Мінсоцполітики
терміново підготувати постанову Кабінету Міністрів про підвищення
соціальних стандартів на 6 %, яка передбачатиме автоматичне
підвищення зарплат і пенсій без зайвих бюрократичних процедур. Про це
йшлося під час позачергового засідання уряду в понеділок, 21 березня.
А. Яценюк нагадав, що уряд прийняв рішення про проведення першого
етапу підвищення соціальних стандартів з 1 травня – на 6 %. Парламент,
нагадав глава уряду, підтримав це рішення Кабінету Міністрів.
«На жаль, процедура настільки забюрократизована і така затягнута, що
минулого року, коли ми підвищували пенсії та заробітні платні на 13 і 19 %
відповідно, багато тижнів пішло на те, щоб випустити десятки чи й сотні
наказів, щоб люди отримали підвищені соціальні стандарти», – наголосив А.
Яценюк.
З огляду на це глава уряду доручив міністрові соціальної політики
України П. Розенку терміново підготувати постанову Кабінету Міністрів
України про підвищення соціальних стандартів на 6 %: «Ця постанова має
передбачати автоматичне підвищення соціальних стандартів без підписання
сотень різних наказів профільними міністерствами. Міністерство фінансів
має відповідні ресурси в державному бюджеті для того, щоби вже з травня
почати виплачувати підвищені соціальні стандарти громадянам країни. Це
перший етап. А загалом протягом року у нас буде підвищення на 12 %»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 21.03).
***
«За рахунок коштів державного бюджету та коштів міжнародних
організацій ми плануємо збудувати та відремонтувати понад 1700 км
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доріг». Про це заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у «10 хвилинах» у
неділю, 20 березня.
Він нагадав, що днями уряд прийняв рішення виділити понад 6 млрд грн
на реконструкцію та ремонт доріг: «Це виключно та сума, яка іде з
державного бюджету. Окремо кошти йдуть від міжнародних фінансових
організацій. Загальна сума фінансування ремонту, відновлення та
будівництва нових доріг – це 14 млрд грн».
3,5 млрд грн буде спрямовано на поточний ремонт автомобільних доріг
загального користування, а 2,5 млрд грн – на дрібний ремонт на
експлуатацію та утримання доріг (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua).
– 2016. – 20.03).
***
«Сподіваюсь, ...Верховна Рада доведе справу до кінця та ухвалить у
цілому закон, що дає змогу конфіскувати 1,5 млрд дол., вкрадених
режимом Януковича». На цьому наголосив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк у «10 хвилинах» у неділю, 20 березня.
А. Яценюк нагадав, що нещодавно за наполяганням фракції «Народний
фронт» та уряду України в парламенті в першому читанні ухвалено закон, що
дає змогу конфіскувати 1,5 млрд дол., які були вкрадені режимом
В. Януковича та його оточенням. «Ці кошти понад рік тому були
заарештовані урядом, але до сьогоднішнього дня не конфісковані», – нагадав
він.
Після ухвалення цього закону в цілому, підкреслив глава уряду,
українська правоохоронна та судова система зможуть провести законну
конфіскацію цих коштів: «Вони повинні бути спрямовані на фінансування
української армії та підвищення соціальних стандартів у країні» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.03).
***
Прибутки 17 найбільших держкомпаній становили за минулий рік
загалом 2,6 млрд грн. При цьому за минулі періоди їхні збитки вимірювалися
в 7,4 млрд. Вони покращили фінансовий результат загалом на 10 млрд грн,
наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у «10 хвилинах» у неділю,
20 березня.
Глава уряду наголосив, що за минулий рік виручка таких компаній
зросла майже на 40 %, а прибутки становили загалом 2,6 млрд грн. При
цьому за минулі періоди їхні збитки становили 7,4 млрд: «Тобто ми
покращили фінансовий результат на 10 млрд грн».
Так, компанія «Енергоринок» покращила свій фінансовий результат на
1,6 млрд грн, Адміністрація морських портів України – на 2,3 млрд грн.
«Одеський припортовий завод, який взагалі вперше за декілька років став
прибутковим, покращив фінансовий результат майже на півмільярда
гривень».
НАК «Нафтогаз України» продемонстрував покращення фінансового
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результату на 65 млрд грн: «Ця компанія, яка була завжди збитковою та
годувальницею для олігархів, які сиділи на темних газових схемах, нарешті
виходить на прибутковість і прозорість».
Водночас він підкреслив, що позитивних результатів не
продемонстрували компанії «Центренерго», «Укрспирт» та «Укрнафта».
«Чим краще працюють державні компанії, тим більше вони будуть
сплачувати податків до державного бюджету, тим більше у нас можливостей
підвищувати соціальні стандарти, заробітні платні та пенсії, будувати нові
дороги, школи та лікарні», – наголосив А. Яценюк (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.03).
***
18 березня, під час позачергового засідання уряду, де відбувся звіт за
результатами перевірки фінансово-економічних показників найбільших
державних компаній, Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до
членів номінаційного комітету та Міністерства економічного розвитку і
торгівлі прискорити оголошення конкурсів на посади керівників
державних компаній та завершення вже оголошених конкурсів.
А. Яценюк нагадав, що уряд визначив політику призначення незалежних
ефективних менеджерів на найбільших 50 державних компаній у країні: «Для
цього уряд уперше в історії Кабінету Міністрів прийняв рішення передати
функції з призначення керівників державних компаній на незалежний
номінаційний комітет».
Половина складу номінаційного комітету, зазначив він, – це члени
Кабінету Міністрів, а 50 % – незалежні члени конкурсної комісії, які
представляють міжнародні фінансові організації, бізнес, «тобто ті люди, які
знають, як управляти державними компаніями».
Під
час
засідання
уряду
також
порушувалося
питання
ПАТ «Турбоатом», яке, як повідомила голова Державної аудиторської
служби Л. Гаврилова, не допустило відповідальні органи до перевірки
фінансово-економічної діяльності підприємства.
Заступник голови Фонду державного майна України Д. Парфененко
зазначив, що керівництво ФДМУ неодноразово зверталося до «Турбоатому»
допустити ДФІ до перевірки, проте така можливість надана не була. Він
нагадав, що державі належать 75,22 % статутного капіталу «Турбоатому».
А. Яценюк звернувся до Фонду державного майна в разі недопущення
перевіряючих органів на підприємство в найкоротші терміни скликати збори
акціонерів і вжити відповідних заходів щодо звільнення керівництва
підприємства (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 18.03).
***
За результатами звіту з перевірки фінансово-економічних показників
найбільших державних компаній, який відбувся на позачерговому
засіданні уряду 18 березня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив
підготувати повторне звернення до Національного антикорупційного
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бюро та органів прокуратури щодо розслідування фактів зловживань на
державних компаніях і порушення кримінальних проваджень проти
керівників цих підприємств.
А. Яценюк нагадав, що раніше передав до правоохоронних органів
інформацію щодо розслідувань фінансово-економічної діяльності державних
компаній: «Мною передано загалом 42 матеріали по державних компаніях з
тією метою, щоби були початі кримінальні провадження».
Він підкреслив, що звернеться до Генерального прокурора, голови
Національного антикорупційного бюро та інших відповідальних органів
провести з цього питання окрему зустріч.
А. Яценюк також наголосив на обов’язковості проведення аудиту в
державних компаніях. Він доручив членам Кабінету Міністрів попередити
керівників держкомпаній, які не розпочали процедуру тендера з аудиту
підприємства, що «або буде незалежний аудит, або зміна керівників».
Глава уряду звернувся до Міністерства економічного розвитку та
торгівлі України внести на розгляд Кабінету Міністрів кандидатури
керівників державних компаній, яких необхідно змінити за результатами
звіту.
А. Яценюк окремо звернувся до парламенту України підтримати
пропозицію Кабінету Міністрів про надання уряду права розривати
контракти з тими керівниками державних компаній, які не справляються зі
своїми обов’язками.
Глава уряду також наголосив на важливості того, аби всі держкомпанії
перейшли на систему електронних закупівель ProZorro. Найкоротший шлях
до цього, за його словами, внести зміни до контрактів з керівниками
державних компаній, де передбачити, що керівник підприємства бере на себе
відповідальність впровадити систему ProZorro: «Це найбільш правильний
шлях і це єдиний законний шлях. Таким чином ми запровадимо на
державних компаніях дійсно прозору систему закупівлі та продажу товарів і
послуг».
Крім того, А. Яценюк звернувся до керівників державних компаній
подати фінансові плани підприємств.
Глава уряду доручив розробити нову редакцію закону про перелік
об’єктів приватизації: «Рік ми приймали у Верховній Раді зміни до закону
про приватизацію. Думаю, на цей раз хоча б за півроку приймемо закон про
перелік об’єктів» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
18.03).
***
Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий
протест у зв’язку з черговим неузгодженим з Україною візитом
президента Росії та інших російських посадовців 18 березня 2016 р. на
тимчасово окуповану територію України – Автономну Республіку Крим.
Намагання відсвяткувати річницю російської агресії проти України та
віроломного захоплення Автономної Республіки Крим виглядає цинічним на
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тлі серйозних економічних, соціальних і гуманітарних проблем на півострові.
За два роки російсько-кремлівським окупантам вдалося повернути Крим у
сталінські часи авторитаризму, безправ’я та репресій. Держава-агресор
продовжує порушувати на окупованій території права людини, здійснює
терор проти незгодних. На півострові фактично відсутні свобода слова, ЗМІ
та віросповідань. Щоденно відбуваються систематичні утиски прав українців
і кримськотатарського народу.
Уся відповідальність за ці та інші порушення покладається на Російську
Федерацію як державу-окупанта відповідно до норм міжнародного права, на
її посадових осіб, а також на незаконну окупаційну владу.
Уся світова спільнота цими днями, як і два роки тому, однозначно
висловилася із засудженням безвідповідальних дій держави-окупанта.
Україна та всі демократичні держави світу подвоять спільні зусилля для того,
щоб мешканці українського півострова звільнилися від авторитарного
окупаційного режиму, а Крим знову став вільним (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 18.03).
***
17 березня у Києві міністр оборони України генерал армії України
С. Полторак і міністр з питань Збройних сил Великої Британії
П. Модант підписали Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом
Міністрів України та урядом Сполученого Королівства Великої Британії
та Північної Ірландії щодо співробітництва у сфері оборони.
Генерал армії України С. Полторак наголосив на важливості цього
документа. «Керівництво нашої держави приділяє першочергову увагу
розвитку відносин з Великою Британією, свідченням чого є сьогоднішній
візит британської делегації високого рівня», – зазначив міністр оборони
України.
Він подякував британському уряду за надання Україні допомоги та
підкреслив важливість подальшої міжнародної підтримки. «В умовах
триваючої агресії з боку Російської Федерації допомога Великої Британії є
одним з ключових елементів протидії агресору та успішного реформування
Збройних сил України у досягненні ними стандартів НАТО», – наголосив
генерал армії України С. Полторак.
Міністр оборони України також подякував за пропозиції британської
сторони щодо розширення українсько-британського співробітництва та
започаткування нових проектів, оскільки на сьогодні питання оборонного
реформування є пріоритетом у нашій державі.
Підсумком зустрічі стало підписання Меморандуму про співпрацю в
оборонній сфері (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 17.03).
***
17 березня заступник міністра інфраструктури, керівник апарату
В. Омелян і заступник міністра інфраструктури Ю. Васьков узяли
участь у робочій зустрічі з представниками бізнесових кіл Королівства
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Нідерландів. Захід відбувся в рамках візиту до України економічної місії, до
складу якої входить близько 30 нідерландських компаній, що представляють
галузі сільського господарства, продовольства, інфраструктури та логістики,
на чолі з міністром зовнішньої торгівлі та співробітництва Л. Плумен.
У своєму зверненні до бізнесу представники Міністерства
інфраструктури зупинилися на стані реформування галузі та потенційно
цікавих для голландських інвесторів проектах, а також розповіли про
можливості розвитку бізнесу в Україні. Особливу увагу було приділено
питанню реформування системи державних закупівель, яка з 1 квітня
переводиться на електронні майданчики, що спростить доступ до
співробітництва з державними компаніями та установами інфраструктурної
сфери.
Також В. Омелян запросив голландських бізнесменів до участі у процесі
днопоглиблювальних робіт: «У поточному році ми очікуємо значне
зростання експорту сільськогосподарської продукції, що поставляється
переважно через українські порти. Це стимулює нарощувати потужності
портів. Тому ми вітаємо співробітництво з днопоглиблювальними
компаніями з Нідерландів, які зацікавлені вийти на український ринок і
показати результат за європейськими цінами та якістю» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 17.03).

ПОЛІТИКА
Британия призывает Россию вернуть Крым Украине.
МИД Великобритании призвал РФ отказаться от незаконной аннексии и
вернуть Крым Украине. Об этом заявил глава МИД Британии Ф. Хэммонд,
передает
пресс-служба
британского
посольства
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3654122-brytanyia-pryzyvaet-rossyuivernut-krym-ukrayne).
Ф. Хэммонд напомнил, что ровно два года назад президент РФ В. Путин
подписал указ о «включении» Крыма в состав России. «В этот день два года
назад Россия попыталась узаконить свою незаконную оккупацию Крыма с
помощью одностороннего “договора” для “поглощения” полуострова. Но на
самом деле произошел банальный захват чужих земель», – заявил он. Глава
МИД считает, что «противоправно аннексировав украинскую землю,
нарушив территориальную целостность Украины и дестабилизировав
восточную Украину, Россия нарушила международное право и бросила
вызов мировому порядку, основанному на правилах».
«Наша позиция четкая – мы не признаем и не будем признавать
незаконный захват Россией Крыма. Но мы также не забудем жертв
российской агрессии и нарушение Россией прав человека, в частности в
отношении этнических меньшинств, особенно крымскотатарской общины,
которая продолжает страдать от действий России», – говорится в заявлении.
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Ф. Хэммонд осудил попытку РФ запретить деятельность меджлиса и призвал
положить конец нарушениям прав человека (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 21.03).
***
Євросоюз не стикався із ситуацією, яка виникла навколо референдуму
у Нідерландах щодо угоди про асоціацію Україна – ЄС. Про це після
зустрічі з представниками парламенту Нідерландів сказала народний депутат
України С. Заліщук, передає кореспондент УНН.
«Сам ЄС не стикався досі з такою ситуацією. Усі угоди про асоціацію,
які відбувались між східноєвропейськими країнами і які вдалися, згадаємо
Польщу, Балтійські країни чи навіть угоди про асоціацію з далекими
країнами – Ізраїль, Чилі, наприклад... Не було такого прецеденту», – сказала
С. Заліщук.
Вона також зазначила, що сам закон про консультативний референдум
був ухвалений у Нідерландах тільки минулого року. І так сталося, що
першим питанням виноситься Угода про асоціацію. «Угода про асоціацію –
це змішана угода. 85 % юрисдикції належать до компетенції Європейської
комісії. І країни-члени ЄС одноосібно не можуть вирішувати долі цієї Угоди.
Водночас 15 % належить саме до юрисдикції членів-країн окремо», –
говорить депутат.
У випадку, якщо народ Нідерландів скаже «ні», а парламент країни
підтримає це рішення, «то Європейська комісія разом з країнами-членами ЄС
будуть змушені виробити насправді політичне та юридичне рішення, яке на
сьогодні ще невідоме, та невідомо, яким чином буде розвиватись ситуація», –
резюмувала С. Заліщук.
Нагадаємо, 6 квітня у Нідерландах відбудеться референдум щодо долі
ратифікації європейсько-української угоди (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 21.03).
***
Депутаты Европарламента собираются изучить права русинов на
Закарпатье.
В Закарпатской области состоится выездное заседание депутатов
Европарламента от Венгрии, Франции, Германии и возможно других стран,
которые проведут исследование вопроса обеспечения прав русинов. Об этом
сообщает пресс-служба главы Закарпатской ОГА Г. Москаля
(http://korrespondent.net/ukraine/3649939-moskal-evrodeputaty-hotoviatrusynskuui-provokatsyui).
Всего ожидается около пяти депутатов, дата приезда – конец марта или
начало апреля. У Г. Москаля называют этот визит «русинской провокацией».
По данным администрации, после визита состоится доклад депутатов,
который будет вынесен на рассмотрение Европарламента.
Сообщается, что 11 февраля этого года в словацком городе Комарно
руководство Всемирного совета подкарпатских русинов уже встречалось с
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депутатской группой Европарламента по правам человека. Тогда было
принято решение о командировке на Закарпатье мониторинговой группы для
изучения «русинского вопроса».
Парламентарии также запланировали встречу с руководством области.
Как отмечено, тогда после этой встречи в чешском интернет-издании
«Парламентные листы» была размещена статья под названием «Ад на
Украине...» о якобы геноциде русинов. У Г. Москаля опасаются, что
«русинский вопрос» могут вынести как проблемный на рассмотрение
Европарламента
с
последующей
необходимостью
«неотложного
реагирования на ситуацию в регионе».
В Закарпатской ОГА называют инициаторами такой акции российскую
сторону и подчеркивают, что встреча с этими евродепутатами невозможна.
Напомним, ранее российские СМИ сообщали, что русинские
организации якобы требуют специальный статус для Закарпатья. Позже
активисты заявили, что русины Закарпатья не делали заявлений о признании
автономии края (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
18.03).
***
В ОБСЕ высказались за новые КПП на Донбассе.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ призывает стороны
конфликта на Донбассе к открытию новых контрольно-пропускных пунктов
вдоль линии соприкосновения, заявил «Интерфаксу» в воскресенье первый
заместитель
главы
СММ
ОБСЕ
в
Украине
А.
Хуг
(http://korrespondent.net/ukraine/3653709-v-obse-vyskazalys-za-novye-kpp-nadonbasse).
«СММ призывает стороны открыть больше пунктов пропуска для
гражданского населения, и эти пункты должны быть безопасными. Для этого
стороны должны прекратить огонь и отвести позиции друг от друга. Лишать
мирных жителей возможности пересечения – не выход из ситуации», – сказал
он.
Ранее замглавы миссии ОБСЕ заявлял о важности обеспечения
безопасности мирного населения в районах, где планируется открыть КПП,
как со стороны Киева, так и со стороны самопровозглашенных «республик»
Донбасса. «Обе стороны должны нести ответственность за тех людей,
которые пересекают линию фронта, – сказал А. Хуг. – Долгосрочное
закрытие этих пропускных пунктов не помогает населению».
Ранее первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Донбасс, чтобы оценить безопасность в
регионе (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 21.03).
***
Венеціанська комісія закликала змінити закон про люстрацію в
Україні.
Комісія Ради Європи «За демократію через право» (Венеціанська
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комісія) виступила за внесення змін до Закону України «Про очищення
влади». Про це заявив голова комісії Д. Букіккіо, передає УНН з посиланням
на Deutsche Welle.
«Закон у нинішньому вигляді має бути змінений, тому що він не
повністю відповідає європейським стандартам і принципу верховенства
права», – підкреслив він в ефірі одного з українських телеканалів. Основні
вимоги комісії – особиста відповідальність при застосуванні люстрації, а
також проведення люстрації суддів відповідно до окремого закону (про
відновлення довіри до юстиції), а не загального закону про люстрацію, пише
видання.
Д. Букіккіо також пояснив, що застосування закону про люстрацію у
його нинішній редакції може розглядатися національними та міжнародними
судами, у тому числі Європейським судом про права людини у Страсбурзі.
Ще в грудні 2014 р. голова Венеціанської комісії заявив, що Закон треба
радикально переробити, щоб привести його у відповідність до європейських
стандартів. При цьому, підкреслив Д. Букіккіо, Закон не має стати способом
зведення рахунків з політичними опонентами (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 21.03).
***
Люстрация может стоить Украине сотни миллионов, отмечают в
Оппоблоке.
В Оппозиционном блоке заявляют, что закон о люстрации без изменений
в соответствии с евростандартами может стоить Украине сотен миллионов
гривен, которые страна будет обязана выплатить незаконно уволенным
чиновникам
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3653861-luistratsyiamozhet-stoyt-ukrayne-sotny-myllyonov-oppoblok).
«Если изменения в закон о люстрации не будут внесены, наша страна
понесет огромные убытки, поскольку проиграет тысячи судебных дел в
Европейском суде по правам человека. Украину обяжут выплатить сотни
миллионов гривен в виде компенсаций незаконно уволенным, и эти расходы
лягут на плечи налогоплательщиков», – говорится в сообщении.
От властей требуют услышать слова председателя Венецианской
комиссии Д. Букиккио о том, что «закон в нынешнем виде не отвечает
принципам верховенства права и демократии, а также европейским
стандартам в этой сфере» и внести изменения в этот закон, приведя его в
соответствие с Конституцией и европейскими правовыми нормами.
«Главная претензия ЕС к закону о так называемой люстрации – вина
человека должна быть доказана, и всего лишь работа при предыдущей власти
не может быть виной. И сейчас комиссия публично заявляет, что такая норма
противоречит не только европейским стандартам в сфере верховенства права
и прав человека, но и Конституции Украины», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что люстрация в нынешнем виде противоречит и
таким европейским нормам, как справедливый суд и доказательство вины.
В партии отмечают, что украинская люстрация судей не соответствует
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европейским нормам. «Для этого нужен другой закон – о восстановлении
доверия к юстиции», – отмечают в Оппоблоке.
В связи с этим Оппоблок требует приостановить закон о люстрации до
внесения в него поправок в соответствии с евростандартами.
Ранее в Минюсте заявили, что люстрация в Украине сработала, но есть
исключительные, вопиющие случаи нарушений, а также остаются на своих
должностях люди, увольнение которых находится в компетенции Президента
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 21.03).
***
Украинский офицер, народный депутат Украины Н. Савченко
признана виновной в незаконном пересечении границы РФ и убийстве
российских журналистов. Об этом говорится в вынесенном российским
судом приговоре, пишет РИА «Новости».
Напомним, как сообщал «УРА-Информ», в понедельник, 21 марта, в
Донецком горсуде Ростовской области Российской Федерации началось
заседание по делу украинки Н. Савченко. На заседании присутствуют
народные депутаты Украины.
Также сообщается, что полная версия приговора украинской летчице
представляет собой документ из 200 страниц. Известно, что судьи намерены
его зачитывать в течение двух дней. Сторона обвинения требует для
кремлевской узницы 23 года тюремного заключения. Н. Савченко приговор
оспаривать не будет, если только в дело не вмешается прокуратура (УРАИнформ (http://ura-inform.com). – 2016. – 21.03).
***
ПАСЕ требует освободить Н. Савченко.
Парламентская ассамблея Совета Европы с большой озабоченностью
следит за судопроизводством и это дело является главным приоритетом. Об
этом заявил президент ПАСЕ П. Аграмунт. Он подчеркнул, что, учитывая
серьезные вопросы справедливости и законности передачи Н. Савченко на
территорию Российской Федерации, он в очередной раз призывает к ее
немедленному освобождению в соответствии с положениями Генерального
соглашения о привилегиях и иммунитетах Совета Европы и обязательств
России по минским договоренностям (УРА-Информ (ura-inform.com/ru). –
2016. – 22.03).
***
Позиция Евросоюза по делу украинской летчицы Н. Савченко
остается неизменной и после вынесения в ее отношении обвинительного
приговора, заявили в понедельник в представительстве ЕС в Москве.
Как сообщили в представительстве ЕС, в Донецком городском суде, где
рассматривается дело Н. Савченко, присутствуют дипломаты из Австрии,
Германии, Испании, Франции, Литвы, Польши, Румынии, Швеции,
Словении, Великобритании и представительства Евросоюза, а также
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представители США, Канады, Норвегии и Швейцарии. При этом собеседник
агентства отметил, что дипломаты из посольств Испании, Франции,
Румынии, Великобритании, США и Швейцарии следят за слушаниями в
специальной отдельной комнате, так как в зале суда не хватило свободных
мест. «Непосредственно в зале суда присутствуют представители Посольства
Украины», – добавили в представительстве ЕС (Четверта Влада
(http://4vlada.net). – 2016. – 21.03).
***
Ф.-В. Штайнмайер намерен обсудить в России тему Н. Савченко.
Также глава МИД планирует обсудить и конфликт на Донбассе.
Министр МИД Германии Ф.-В. Штайнмайер посетит на этой неделе
Россию с официальным визитом. В рамках встреч он намерен поднять тему
украинской летчицы Н. Савченко, сообщает пресс-секретарь МИД Германии.
Сообщается, что Ф.-В. Штайнмайер прибудет в РФ вечером 22 марта. Он
планирует провести переговоры по поводу кризиса в Сирии, а также
конфликта в Украине. Кроме того, 23 марта министр встретится с коллегой
С. Лавровым и Д. Медведевым. В рамках переговоров подниматься будет и
тема Н. Савченко (УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2016. – 21.03).
***
«Правий сектор» визначився з новим лідером.
Новим головою політичної партії «Правий сектор» став А. Тарасенко.
Про це після завершення з’їзду організації повідомив речник «Правого
сектору» А. Скоропадський, передає УНН з посиланням на радіо «Свобода».
За його словами А. Тарасенко очолив політичне крило партії,
організацією в цілому керує колегіальний орган з п’яти людей.
Як повідомляв УНН, у грудні минулого року Д. Ярош оголосив про
вихід із «Правого сектору» і створення нового руху. Тоді він зазначив, що
постала необхідність участі у процесах державотворення без радикалізму.
Перед цим, 11 листопада 2015 р., Д. Ярош оголосив про складання
повноважень провідника «Правого сектору» (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 19.03).
***
Польша направила Киеву ноту за Папу Римского.
Посольство Польши в Киеве направило МИД Украины ноту в связи с
повреждением памятника Папе Иоанну Павлу II в Дрогобыче на прошлой
неделе. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter
(http://korrespondent.net/ukraine/3653909-polsha-napravyla-kyevu-notu-za-papurymskoho).
«Посольство Польши в Украине выражает глубокую озабоченность в
связи с повреждением памятника Иоанну Павлу II в Дрогобыче – в МИД
Украины направлена нота», – говорится в сообщении.
Напомним, ночью 13 марта в Дрогобыче неизвестные злоумышленники
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изуродовали памятник Папе Римскому, который расположен у входа в костел
святого Бартоломея. Вандалы отпилили у скульптуры часть левой руки с
крестом. Фрагмент памятника был найден неподалеку от места происшествия
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 21.03).
***
Центральная избирательная комиссия на своем заседании 18 марта
зарегистрировала трех иностранных наблюдателей на внеочередных
выборах криворожского мэра.
В частности, от Посольства Соединенных Штатов Америки
официальным наблюдателем зарегистрирован Б. Дэвид, от Национального
демократического института международных отношений – Д. Квахидзе и от
Международной фундации за лучшее управление – М. Ноэль.
Соответствующие решения были приняты ЦИК единогласно («за»
проголосовали все 11 присутствующих на заседании членов комиссии).
Как сообщалось, 23 декабря Верховная Рада назначила внеочередные
выборы мэра Кривого Рога на 27 марта 2016 г.
На местных выборах 2015 г. действующий мэр Кривого Рога Ю. Вилкул
победил в первом туре, получив 45 %, за кандидата от «Самопомочі»
Ю. Милобога отдали голоса 10 % избирателей. Во втором туре Ю. Вилкул
выиграл, получив более 50 % голосов (Минпром (http://minprom.ua). – 2016.
– 18.03).
***
Мітинг під стінами Рівненської ОДА розцінили як тиск на
губернатора.
Керівництво Рівненської ОДА назвало мітинг під стінами адміністрації,
який відбувся 18 березня, тиском на губернатора області В. Чугуннікова. Про
це кореспонденту УНН повідомив голова прес-служби Рівненської ОДА
С. Мініч.
«Цю акцію протесту спровокувало звернення голови Рівненської ОДА до
міністра МВС, щоб навести лад у північних районах, де масово копають
бурштин. Мітинг ми розцінюємо як спробу тиску на голову, який не
зацікавлений у тому, щоб бурштин нелегально добували. Голова ОДА
прагне, щоб каміння добували легальні компанії та сплачували податки», –
підкреслив С. Мініч. Він зазначив, що керівник області В. Чугунніков не
ховався від мітингарів, а ще 14 березня пішов у планову відпустку.
Як повідомляв УНН, 18 березня під стінами ОДА зібралося понад
200 прихильників Радикальної партії і на чолі з народними депутатами
А. Лозовим і І. Мосійчуком вимагали звільнення керівника ОДА
В. Чугуннікова (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2016. – 19.03).
***
Шахтарі під ВР вимагають збереження вугільної галузі.
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17 березня під Верховною Радою відбувся мітинг шахтарів на підтримку
вугільної галузі України. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Активісти тримали прапори та плакати з гаслами щодо необхідності
збереження шахт і вугільної галузі України. Вони вимагали державної
підтримки українських шахт і виступають проти їхнього закриття.
Біля стін парламенту зібралося понад 100 протестувальників.
Як повідомляв УНН, шахтарі також виходили на мітинг наприкінці
грудня. Тоді вони вимагали підвищення зарплати (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 17.03).
***
Близько 50 осіб влаштували пікет, щоб заблокувати роботу
чернівецьких прикордонників.
20 березня роботі прикордонників чернівецького загону спробували
завадити 50 осіб, які пікетували поблизу облаштованого на шляхах
контрабандистів контрольного посту, передає УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ. Акція відбулася на ділянці відповідальності відділу
прикордонної служби «Красноїльськ» поблизу щойно облаштованого на
шляхах контрабандистів контрольного посту.
За попередніми даними, організатором цієї акції протесту є один з
місцевих контрабандистів, який шляхом підбурювання та іншими
незаконними методами намагається залучитися підтримкою населення
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 20.03).
***
Г. Гонгадзе похоронят спустя 16 лет после убийства.
Во вторник, 22 марта, тело убитого украинского журналиста Г. Гонгадзе
будет предано земле на территории церкви Николая Набережного в Киеве.
Об этом сообщает адвокат вдовы журналиста Мирославы В. Теличенко.
«22 марта Г. Гонгадзе будет похоронен на территории церкви Николая
Набережного. Отпевание и прощание начнется около 12:00», – сказала она.
По словам В. Теличенко, во время похоронной церемонии не предусмотрено
«никаких выступлений политиков или других светских лиц», а в церкви, где
будет проходить отпевание, будет запрещена фото- и видеосъемка
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3654166-honhadzepokhoroniat-spustia-16-let-posle-ubyistva). – 2016. – 21.03).

ЕКОНОМІКА
Приватизация с начала года принесла Украине 10 млн грн.
По состоянию на 1 марта от приватизации госимущества в Украине в
текущем году, по оперативным данным, поступило и было перечислено в
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общий фонд госбюджета 10,137 млн грн. Об этом сообщается в отчете о
деятельности Фонда госимущества Украины за январь – февраль 2016 г.
В документе указывается, что на протяжении отчетного периода был
продан 21 объект государственной собственности. При этом к 1 марта на
фондовых биржах ФГИ предложил к продаже 39 пакетов акций АО общей
номинальной стоимостью 322,44 млн грн.
Фонд также сообщает, что на середину марта поступления от аренды
государственного имущества составили свыше 258 млн грн – 42 % от всего
годового плана (615 млн грн).
Напомним, в Госбюджете Украины на 2016 г. предусмотрен доход от
приватизации в размере 17,1 млрд грн. Прошлогодний план бюджетных
поступлений от приватизации был утвержден в схожем объеме – 17 млрд грн.
По факту он был выполнен менее чем на 1 % – в украинский бюджет по
данной статье в 2015 г. поступило около 150 млн грн.
В конце января замглавы ФГИ Н. Лебедь прогнозировала получение
около 34 млрд грн от приватизации в 2016 г., если украинский парламент
примет ряд изменений в законодательство. В начале марта Президент
подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы
Украины относительно совершенствования процесса приватизации».
Эксперты увязывали принятие этого документа со стартом масштабной
приватизации в стране (Минпром (http://minprom.ua). – 2016. – 21.03).
***
Экспорт украинской пшеницы достиг рекордного значения.
В феврале 2016 г. экспорт пшеницы из Украины составил 854,7 тыс. т,
что на 31 % превышает показатель экспорта в феврале прошлого года –
650,2
тыс.
т
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/548-eksportukrainskoj-pshenicy-dostig-rekordnogo-znacheniya).
Таким образом, Украина продолжает высокими темпами экспортировать
пшеницу в текущем сезоне. С начала сезона экспорт пшеницы составил
11,842 млн против 9,097 млн т за аналогичный период 2014/2015 МГ,
информирует еizvestia.com.
Таиланд остается основным направлением экспорта в этом сезоне.
Продолжает наращивать закупки украинской пшеницы Бангладеш и Южная
Корея. В отчетном периоде Бангладеш импортировал 896 тыс. т, что на 50 %
превышает весь импортируемый объем пшеницы из Украины в прошлом
сезоне. Южная Корея нарастила закупки на 64 % (до 952 тыс. т) по
сравнению
с
прошлым
сезоном
(Экономические
известия
(http://news.eizvestia.com). – 2016. – 20.03).
***
Ринок нерухомості стабільний, хоча активність і не дуже висока.
Про це УНН повідомив експерт ринку нерухомості А. Пилипчук.
«Станом на сьогодні особливо різких змін на ринку нерухомості не
спостерігаємо, ринок більш-менш стабільний, трішечки активний, ціни
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нікуди особливо не рухаються», – вважає експерт. На думку А. Пилипчука,
вторинний ринок наразі дещо активніший, однак спричинено це заявами про
те, що ряд забудовників нібито не мають всієї документації, необхідної для
ведення будівництва.
На думку експерта, якщо ситуація в країні буде стабільною, то слід
очікувати пожвавлення на ринку нерухомості (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 21.03).
***
Украинские ГОКи за два месяца увеличили выпуск руды.
Производство товарного железорудного сырья (ЖРС) горнорудными
предприятиями Украины в январе – феврале 2016 г. составило 12,35 млн т,
что на 178 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2015 г. Об этом
сообщается в пресс-релизе ГП «Укрпромвнешэкспертиза» (УПЭ).
В сообщении отмечается, что среднесуточное производство
неподготовленного ЖРС в феврале текущего года составило 219,7 тыс. т, что
на 5,8 тыс. т больше, чем в январе. В то же время показатель среднесуточного
производства подготовленного сырья снизился на 3,6 тыс. т, или 5,1 %.
Объемы февральских отгрузок ЖРС на металлургические комбинаты
Украины со стороны отечественных горнорудных компаний составили 2854
тыс. т. Это на 26 тыс. т меньше, чем в январе, ввиду меньшего количества
дней в последнем месяце зимы. Тем не менее, с начала года общий уровень
поставок на меткомбинаты с украинских горнорудных компаний возрос на
511 тыс. т. Причина – возобновление производства на Алчевском МК и
«Донецкстали» и увеличение выплавки чугуна на «АрселорМиттал Кривой
Рог».
Негативная тенденция наблюдается в экспорте украинского ЖРС,
который в феврале 2016 г. упал на 349 тыс. т (по сравнению с январем) и
составил 3186 тыс. т. За два месяца экспорт снизился на 371 тыс. т по
сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. В разрезе
стран наибольший рост имел место при поставках в Австрию (+148 тыс. т), а
наибольшее падение продемонстрировали показатели экспорта в Чехию (–
114 тыс. т) и Польшу (–308 тыс. т).
Таким образом, делают вывод в УПЭ, прослеживается тенденция
частичной переориентации украинских поставщиков на внутренний рынок,
вместо экспортного. Очевидно, что прибыльность поставок на внутренний
рынок может быть выше за счет более низких логистических расходов на
доставку сырья потребителям, отмечают представители компании.
«Уменьшение железорудных индексов в Китае оказало негативное
влияние на цены украинского экспорта в январе. Тем не менее, это был
локальный минимум. Уже в феврале состоялся прирост экспортных
котировок. По нашим оценкам, цены украинских поставщиков для внешних
направлений в марте – апреле должны продолжить восходящее движение на
10–15 % ежемесячно», – приводится в релизе комментарий аналитика УПЭ
Д. Желтякова.
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По его оценкам, в январе цены на внутреннем рынке страны по разным
видам ЖРС демонстрировали снижение на 6–20 %. Но уже в марте
ожидается прирост внутренних цен на 90–100 грн/т из-за девальвации
национальной валюты (Минпром (http://minprom.ua). – 2016. – 21.03).
***
Запасы угля на ТЭС увеличились на 13 тыс. т.
Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) по
состоянию на 21 марта составляют 2321,5 тыс. т (из них 783,9 тыс. т
антрацита). По сравнению с данными на 18 марта они увеличились на 0,57 %,
или на 13,2 тыс. т, говорится в сообщении НЭК «Укрэнерго».
21 марта по состоянию на 10:00 в работе находилось 28 пылеугольных
энергоблоков и четыре корпуса ТЭС суммарной мощностью 5663 МВт.
Атомные электростанции работали с нагрузкой 9261 МВт. В связи с
отсутствием топлива не работал один турбогенератор ПАО «Донбассэнерго»
(мощностью 80 МВт).
Как сообщалось, 18 марта на складах украинских ТЭС находилось
2308,3 тыс. т угля (из них 795,8 тыс. т антрацита) (Минпром
(http://minprom.ua). – 2016. – 21.03).
***
Україна планує значно розширити інфраструктуру пунктів пропуску
нового «Шовкового шляху», по якому здійснюватимуться поставки
товарів з Китаю через Україну в Європу. Про це заявив голова Державної
фіскальної служби (ДФС) України Р. Насіров під час зустрічі з
представниками Китайської торговельної асоціації, повідомляє прес-служба
відомства.
«Для України Китай є найбільшим торговельним партнером, тому ця
співпраця і надалі буде посилюватися. Зокрема, це пов’язано також з
відкриттям нового “Шовкового шляху”, по якому будуть здійснюватися
поставки товарів з Китаю через Україну в Європу», – сказав Р. Насіров.
Уже відпрацьовані найбільш оптимальні маршрути. Сьогодні спільно з
європейськими країнами-сусідами Україна працює над створенням швидкого
«зеленого коридору» для товарів, які рухатимуться транзитом по цьому
шляху. «Ми готуємося до цього зараз, розуміючи, що вантажопотік
потенційно збільшуватиметься. Зокрема, навіть передбачаємо значний
розвиток інфраструктури пунктів пропуску, які будуть функціонально
оптимальними для такого транзиту товарів», – заявив глава ДФС (Agravery
(http://agravery.com). – 2016. – 21.03).
***
Частка компанії DuPont Pioneer на ринку насіння України становить
15 %. Про це повідомив регіональний директор DuPont Pioneer у Європі П.
Барбієрі на прес-конференції.
«Ми нарощуватимемо наші потужності в Україні і продовжуватимемо
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нашу роботу. Це на сьогодні вже найбільший ринок соняшнику і кукурудзи, і
ми очікуємо продовження зростання», – сказав П. Барбієрі. За його словами,
оскільки ринок в Україні звужується, для компанії важливо втримати свої
обсяги продажу.
Як повідомлялося, DuPont Pioneer у 2013 р. відкрила завод з виробництва
насіння в Полтавській області, інвестувавши в нього 40 млн дол.
Підприємство розраховано на виробництво близько 500 тис. посівних
одиниць гібридного насіння кукурудзи та соняшнику. Загальна вартість
цього проекту становить до 90 млн дол., до теперішнього часу в нього було
вкладено понад 50 млн дол., у тому числі в 2014 р. 11 млн дол. компанія
інвестувала в запуск другої лінії з виробництва гібридів насіння кукурудзи
(Agravery (http://agravery.com). – 2016. – 18.03).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Украина наполовину уменьшила дефицит бюджета.
Украина в прошлом году уменьшила дефицит госбюджета на 57,87 %.
Об этом во время презентации выполнения Госбюджета-2015 сообщила
заместитель министра финансов О. Макарова, пишет «Экономическая
правда»
(http://korrespondent.net/business/economics/3651606-ukraynanapolovynu-umenshyla-defytsyt-buidzheta).
«Впервые за много лет мы не просто выполнили бюджет 2015 г., но и
вполовину уменьшили дефицит госбюджета (на 57,87 % от уровня 2014 г.)»,
– сказала О. Макарова.
«Уменьшение бюджетного дефицита и успех фискальной консолидации
– ключевое условие для возобновления стремительного экономического
роста», – отмечают в Минфине.
Напомним, ранее Государственная фискальная служба сообщила, что
собрала 587,1 млрд грн налогов в сводный бюджет 2015 г., что на 162 млрд
грн, или на 38,1 % больше, чем в 2014 г.
Согласно проекту Госбюджета на 2016 год, прогнозируемые размеры
доходов и расходов составляют 595 млрд 081 млн 135,3 тыс. грн и 667 млрд
733 млн 507,2 тыс. грн соответственно, а в пояснительной записке – 592 млрд
грн
и
684,5
млрд
грн
соответственно
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 21.03).
***
Валовий зовнішній борг скоротився на 6 % у 2015 р.
Валовий зовнішній борг України станом на 1 січня 2016 р. у річному
вимірі зменшився на 6 %. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
За даними регулятора, станом на 1 січня 2016 р. валовий зовнішній борг
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України зменшився на 6 % і становив 118,7 млрд проти 126,3 млрд дол.
станом на 1 січня 2015 р. Зокрема, зменшили свою заборгованість депозитні
корпорації – на 31,6 % до 12,8 млрд проти 18,8 млрд дол., інші сектори
економіки – на 13,6 %, до 54,7 млрд проти 63,3 млрд дол., міжфірмовий борг
зменшився на 7,4 % – до 8,6 млрд проти 9,2 млрд дол.
Водночас борг сектору державного управління збільшився на 9,4 % – до
35,96 млрд проти 32,9 млрд дол. і заборгованість Нацбанку зросла в три рази
– до 6,7 млрд проти 2,2 млрд дол.
При цьому, за даними НБУ, валовий зовнішній борг України в IV
кварталі 2015 р. зменшився на 5,1 %.
Як повідомляв УНН, валовий зовнішній борг України у ІІІ кварталі зріс
на 0,4 % (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. –
18.03).
***
Россия насчитала Украине проценты по «бондам Януковича».
Украина, кроме «кредита Януковича», должна выплатить России
штрафные проценты за просрочку. Об этом говорится в иске, который Россия
подала в английский суд, сообщает РБК.
Ежедневно просрочка долга по «бондам Януковича» обходится в 683
тыс. дол. набегающих штрафных процентов.
На 20 марта Украина, по версии России, должна 3,137 млрд дол.
21 декабря 2015 г., когда наступил срок погашения бумаг, Украина не
выплатила 3,075 млрд дол., в результате чего нарушила договор
доверительного управления с The Law Debenture Trust, условия займа и
агентское соглашение с Citibank как платежным агентом и
реестродержателем.
Истец считает, что штрафной процент должен начисляться по ставке 8 %
(установленная законодательно ставка для долга, признанного в судебном
решении), или по ставке 5 % (как в условиях бумаг), или по альтернативной
ставке, если решит суд.
В иске сообщается, что по состоянию на 16 февраля, когда был подан
иск, Украина должна оплатить России 3 млрд 114 млн 633 тыс. дол. (при
ставке 8 %), или 3 млрд 99 млн 771 тыс. дол. (при ставке 5 %).
МВФ 17 декабря 2015 г. признал долг Украины перед РФ официальным.
3 марта 2016 г. Украина направила ответ на иск России в Высокий суд
Англии. Украина полностью отказывается признавать все требования,
которые предъявил представитель России в суде The Law Debenture Trust
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 21.03).
***
Экономика Украины обвалилась на 9,9 %.
Снижение валового внутреннего продукта Украины в 2015 г. ускорилось
до 9,9 % по сравнению с 6,8 % в 2014 г., по данным Государственной службы
статистики.
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Номинальное значение составило 1979,458 млрд грн в фактических
ценах. Поквартально спад составил 17, 14,7, 7,2 и 1,4 % к аналогичным
периодам 2014 г.
По сравнению с предыдущими кварталами, в январе – марте было
зафиксировано падение на 3,5 %, в апреле – июне – на 1,4 %. Затем начался
рост: в июле – сентябре – на 1,1 %, в октябре – декабре – на 1,4 %.
Номинальный ВВП поквартально составил 375,525 млрд грн, 455,245
млрд грн, 563,907 млрд грн и 584,781 млрд грн соответственно. Удельный
ВВП на душу населения в 2015 г. равнялся 46 201 грн.
Напомним, что по оценкам Министерства экономики ВВП Украины в
январе текущего года продолжил падение, уменьшившись на 2,1 % в годовом
исчислении. Несмотря на это, глава НБУ В. Гонтарева уверяет, что за январь
– февраль произошел рост ВВП (Минпром (http://minprom.ua). – 2016. –
21.03).
***
Стало відомо, скільки українців мають рахунки в банку.
Проникнення банківських послуг у нашій країні вкрай низьке – лише 52
% українців старше 15 років мають рахунки в банку. Водночас у Польщі цей
показник становить 78 %, США – 93 %. Про це в недавньому інтерв’ю заявив
глава Ощадбанку А. Пишний.
За його словами, капіталізація всієї банківської системи сьогодні –
усього 4 млрд дол., кредитний портфель – 67 млрд дол., тоді як у Польщі –
225 млрд дол.
«Наша банківська система при цьому колосально витратна і
низькопродуктивна. Ставлення операційних витрат до середньої величини
активів 4 % в Україні і 1,8 % у Польщі. У самій українській банківській
системі працюють 140 тис. осіб, у Польщі – 519 тис. При цьому наша
продуктивність (співвідношення операційних витрат і доходів) – це,
наприклад, тільки 16 % від продуктивності банківської системи США. Ми
перелопачуємо колосальний обсяг готівки і папірців, але 70 % персоналу
гроші фактично не заробляють, обслуговуючи лише комунальні платежі», –
заявив А. Пишний.
За його словами, у тій же Польщі 96 % усіх комунальних платежів ідуть
через Інтернет. «Ми хочемо, щоб люди потихеньку йшли від інформаційних
вікон і перетікали в Інтернет, використовували дистанційні канали.
Спрощення нашої методології – це один з проектів та оптимізація цих
процесів», – зазначив глава Ощадбанку (Finance.ua (http://news.finance.ua). –
2016. – 21.03).
***
У січні український експорт у ЄС упав майже на 12 %.
За місяць українські компанії експортували у ЄС товарів на 950,9 млн
дол. Як результат – експорт у ЄС становив 46,5 % від загального обсягу. Про
це повідомляє Finance.ua.
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Згідно з повідомленням, спад експорту в ЄС порівняно із січнем
минулого року становив 11,7 %.
Найбільшими торговельними партнерами України з європейських країн
у січні були Іспанія й Польща (експорт у кожну з цих країн становив по 6,3 %
від загального показника), Німеччина (5,4 %), Італія (5,3 %), Нідерланди (5,1
%) і Угорщина (3,6 %) (Agravery (http://agravery.com). – 2016. – 21.03).
***
Экспорт украинских товаров обрушился на треть.
В январе 2016 г. негативное сальдо торговли Украины товарами
составило 295 млн дол. по сравнению с 38,8 млн дол. в январе предыдущего
года
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/443-eksport-ukrainskihtovarov-obrushilsya-na-tret). Об этом свидетельствуют данные Госстата,
информирует еizvestia.com.
По ее данным, это связано с тем, что экспорт товаров в январе обвалился
сразу на 31,9 % – до 2,043 млрд дол., тогда как импорт снизился на 23 % – до
2,338 млрд дол.
В результате коэффициент покрытия экспортом импорта ухудшился до
0,87 с 0,99 в январе 2015 г.
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с
партнерами из 179 стран мира, однако экспорт товаров в страны
Европейского Союза составил 46,5 % общего объема экспорта, импорт – 41,2
%. Динамики торговли в ЕС существенно лучше, чем в целом: поставки в
страны Евросоюза снизились на 11,7 % к январю прошлого года, тогда как
импорт сократился на 17,2 %.
Экспорт в Россию в январе этого года обрушился на 45,1 %, а импорт –
на 57,6 %, в результате чего ее доля в структуре экспорта уменьшилась
соответственно до 7,9 %, импорта – до 11,5 %.
В разрезе других стран на долю Испании и Польши пришлось по 6,3 %
экспорта товаров, Турции – 5,9 %, Китая – 5,5 %, Германии – 5,4 %, Италии –
5,3 %, Нидерландов – 5,1 %, Египта – 4,9 %, Индии – 4,1 % и Венгрии – 3,6
%.
Наибольшие импортные поставки, не считая РФ, поступили из Китая –
11,3 %, Германии – 9,6 %, Беларуси – 7,9 %, Польши – 5,4 %, Франции – 4,7
%, США – 4,4 %, Великобритании и Турции – по 3,2 %.
Ведомство указывает, что основу товарной структуры украинского
экспорта составляли недрагоценные металлы и изделия из них – 21,8 %,
продукты растительного происхождения – 21,6 %, жиры и масла животного
или растительного происхождения – 13,9 %, механические и электрические
машины – 9,4 %, минеральные продукты – 7,5 %, готовые пищевые продукты
– 6,2 % и продукция химической и связанных с ней отраслей
промышленности – 5,5 %.
Что касается импорта, то на долю минеральных продуктов пришлось
24,2 %, продукции химической и связанной с ней отраслей промышленности
– 16,6 %, механических и электрических машин – 16,4 %, полимерных
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материалов, пластмасс и изделий из них – 6,7 %, продуктов растительного
происхождения – 6,3 %, недрагоценных металлов и изделий из них – 5,3 %,
средств наземного транспорта, летательных аппаратов, плавсредств – 5,1 %
(Экономические известия (http://news.eizvestia.com). – 2016. – 18.03).
***
Fitch подтвердило рейтинг Киева на уровне ССС.
Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта Киева в
иностранной и национальной валюте на уровне ССС и национальный
рейтинг ВВВ(ukr) со стабильным прогнозом. Об этом говорится на сайте
агентства.
Приоритетный долг столицы также остается на уровнях ССС и
ВВВ(ukr).
Свое решение агентство объясняет хрупким налогово-бюджетным
потенциалом города, рисками рефинансирования, связанными с внутренними
облигациями с погашением в 2016 г., ограниченным доступом к рынкам
долгового капитала и нестабильностью макроэкономической среды в
Украине.
Согласно предварительным оценкам операционный профицит города
увеличился до 39 % от операционных доходов к концу 2015 г., тогда как в
2014 г. этот показатель был на уровне 21 %. Рост обусловлен снижением
операционных расходов, высокой инфляцией (48 % в 2015 г.) и изменением
налогового регулирования.
Агентство отмечает, что внешний долг столицы существенно сократился
после реструктуризации еврооблигаций на 550 млн в декабре 2015 г., в ходе
которой Минфин выпустил новые облигации, что снизило давление на
баланс города.
Киев реструктуризировал внутренние облигации в 2015 г., продлив
сроки погашения по ним на один год. По состоянию на 11 марта 2016 г.
долговые обязательства города составили 2,3 млрд грн, что с учетом
потенциальной
нестабильности
финансов
подвергает
риску
рефинансирования облигаций из-за краткосрочного характера долга и
ограниченного доступа на рынки долгового капитала.
Данные риски сглаживаются ликвидностью столицы, которая
улучшилась до 1,6 млрд грн к концу 2015 г. В 2014 г. она была на уровне 647
млн грн.
Fitch ожидает годового роста экономики Украины в 2016–2017 гг. на
уровне 1–2 % в год после сокращения на 10,5 % в 2015 г. и на 6,8 % в 2014 г.,
что
сказывалось
на
экономическом
восстановлении
столицы
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 21.03).
***
Збитки Державної продовольчої зернової корпорації протягом 2013–
2015 рр. становили понад 3,5 млрд грн. Про це сказала голова Державної
фінансової інспекції Л. Гаврилова, передає кореспондент УНН.
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За словами голови Держфінінспекції, зокрема, протягом останніх трьох
років розмір збитків ДПЗКУ становив: 30,5 млн грн у 2013 р., 1,5 млрд грн –
у 2014 р. і у першому півріччі 2015 р. – майже 2 млрд грн.
Л. Гаврилова пояснила, що основною причиною збитковості корпорації є
неефективне й нецільове використання як власних, так і залучених, у тому
числі під гарантії уряду, ресурсів. Крім того, зазначила вона, перевірка
інспекції за минулий рік встановила фінансових порушень у ДПЗКУ на суму
163 млн грн і операцій, що негативно вплинули на фінансовий результат, на
суму 950 млн грн.
Нагадаємо, в. о. голови правління державного зернотрейдера Б.
Приходько у 2015 р. заявив, що у 2014 р. Державна продовольчо-зернова
корпорація України втратила понад 130 млн дол. у зв’зку з продажем зерна
чотирьом офшорним компаніям (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2016. – 18.03).
***
Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції в лютому
зросли на 12,9 %.
Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції в лютому 2016
р. зросли на 12,9 % порівняно з лютим 2015 р. Про це повідомляє Державна
служба статистики, передає УНН.
За інформацією Держстатистики, середні ціни продажу аграрної
продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами
реалізації в лютому поточного року порівняно з лютим 2015 р. зросли на 12,9
%, у тому числі продукції рослинництва – на 16 %, тваринництва – на 10,3 %.
Водночас за два місяці поточного року (січень – лютий) порівняно з
аналогічним періодом 2015 р. середні ціни реалізації аграрної продукції
сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації
зросли на 17,9 % (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2016. – 18.03).
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