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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент П. Порошенко підписав указ, яким увів у дію Рішення
Ради національної безпеки і оборони «Про Доктрину інформаційної
безпеки України» та затвердив Доктрину.
Документ набирає чинності з дня його опублікування.
Як зазначається у документі, необхідність прийняття Доктрини
інформаційної безпеки України зумовлена виникненням актуальних загроз
національній безпеці в інформаційній сфері, а також потребою визначення
інноваційних підходів до формування системи захисту та розвитку
інформаційного простору в умовах глобалізації і вільного обігу інформації.
Метою Доктрини є уточнення засад формування та реалізації державної
інформаційної політики, насамперед щодо протидії руйнівному інформаційному
впливу Російської Федерації в умовах розв’язаної нею гібридної війни.
Документ визначає національні інтереси України в інформаційній сфері,
загрози їх реалізації, напрями і пріоритети державної політики в інформсфері.
Його правовою основою є Конституція України, закони України, Стратегія
національної безпеки України, затверджена Указом Президента від 26 травня
2015 р. № 287, а також міжнародні договори, згода на обов’язковість яких
надана Верховною Радою України.
Для реалізації Доктрини РНБО має здійснювати координацію діяльності
органів виконавчої влади щодо забезпечення національної безпеки в
інформаційній сфері. Зважаючи на особливі умови і ведення проти нашої
держави агресивної інформаційної війни не лише на її території, але й у світі,
забезпечення реалізації Доктрини можливе лише за умови належної координації
заходів, здійснюваних усіма державними органами. Рада нацбезпеки також
визначатиме ключові заходи, відповідно до положень документа.
Кабінет Міністрів України забезпечуватиме здійснення інформаційної
політики держави, фінансування програм, пов’язаних з інформбезпекою,
спрямовуватиме і координуватиме роботу міністерств, інших органів
виконавчої влади у цій сфері.
На Міністерство інформаційної політики України покладаються
організація та забезпечення моніторингу засобів масової інформації та
загальнодоступних ресурсів вітчизняного сегмента мережі Інтернет з метою
виявлення
інформації,
поширення
якої
заборонено
в
Україні.
Мінінформполітики також здійснюватиме моніторинг загроз національним
інтересам і національній безпеці в інформаційній сфері.
Крім того, міністерство має формувати поточні пріоритети державної
інформаційної політики та здійснювати контроль їх реалізації, координувати
діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері
забезпечення інформаційного суверенітету України, урядових комунікацій,
кризових комунікацій, зокрема під час проведення антитерористичної операції
та в особливий період.
Також на нього покладається завдання вироблення і впровадження
стратегії інформаційного забезпечення процесу звільнення та реінтеграції
тимчасово окупованих територій.
Крім того, Міністерство інформполітики має сприяти Міністерству
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закордонних справ України у донесенні та представленні офіційної позиції
України в іноземних засобах масової інформації.
Доктриною також покладається ряд завдань на Міністерство закордонних
справ, Міністерство оборони, Службу безпеки України, Державну службу
спеціального зв’язку та захисту інформації, розвідувальні органи, Національний
інститут стратегічних досліджень.
Участь у забезпеченні захисту українського інформаційного простору від
пропагандистської аудіовізуальної та друкованої продукції держави-агресора;
розробці пріоритетів і стимулів розвитку українського кіно, телевізійного
контенту, книгодрукування, зокрема щодо висвітлення героїчного спротиву
українського народу російській агресії також братимуть Міністерство культури
України, Державне агентство України з питань кіно, Національна рада України з
питань телебачення і радіомовлення, Державний комітет телебачення і
радіомовлення України відповідно до їхньої компетенції (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
25.02).

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

Акції протесту у третю річницю Майдану на тлі
«немайданних» настроїв суспільства
З 18 по 22 лютого в Україні відбулися заходи, приурочені до третьої
річниці перемоги Майдану та Дня героїв Небесної Сотні. Цьогоріч вони
супроводжувалися досить тривожними очікуваннями, які зумовила заява
Служби безпеки України про те, що частина масових заходів у роковини
Майдану буде керована з Росії та може бути використана для дестабілізації
ситуації. Як повідомив начальник апарату голови СБУ О. Ткачук, у підготовці
восьми з 18 запланованих заходів спецслужби зафіксували ознаки можливого
використання насильницьких сценаріїв, при цьому з цих восьми три заходи
координуються з території Росії (http://www.radiosvoboda.org/a/28315050.html).
О. Ткачук оприлюднив результати аналізу соціальних мереж, де українців
закликали виходити на «третій Майдан». Зокрема, праворадикальний рух
«Наждак» оголосив про намір провести акцію протесту на столичному Майдані
вранці 20 лютого. На сторінці організації у Facebook було опубліковано заклик
приносити із собою зареєстровану зброю, ставити намети на Майдані і
здійснити ходу на Банкову до будівлі Адміністрації Президента з вимогою
перевиборів до парламенту та імпічменту П. Порошенка. Новину про це
активно публікували російські і проросійські ЗМІ. З огляду на це, з 18 по
22 лютого МВС посилило заходи безпеки в Києві. До забезпечення
правопорядку було підключено близько 6 тис. правоохоронців. На усіх восьми
в’їздах до Києва проводилися перевірки, у місцях масових акцій було
встановлено металошукачі.
Президент України П. Порошенко вшанував пам’ять героїв Небесної Сотні
16 лютого, на два дні раніше початку офіційних заходів. Це було пов’язано з
його від’їздом у Мюнхен на конференцію з безпеки. П. Порошенко поклав квіти
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на місця загибелі учасників Революції гідності, виступив з промовою, у якій
анонсував спорудження меморіалу Небесної Сотні, а також пообіцяв особисто
взяти участь у спонсоруванні його будівництва.
Прес-служба Президента опублікувала звернення П. Порошенка з нагоди
Дня героїв Небесної сотні. «Доленосні події, які сталися три роки тому в самому
серці України, сколихнули весь світ. Перемога Революції Гідності зірвала давно
виплекані плани Москви щодо упокорення України, поступового перетворення
її в підімперську колонію і подальшої експансії», – заявив глава держави. За
словами П. Порошенка, самовідданість і жертовність «лицарів Майдану»
пробудила патріотичний дух народу і показала, що існують цінності, які є
дорожчі за власне життя. «Завдяки героїчному вчинку цих людей ми живемо
вже в іншій державі, повністю усвідомлюємо себе великим, гордим народом.
Герої не вмирають!» – резюмував Президент.
У третю річницю Майдану в центрі Києва відбулося майже 20 масових
заходів. Зокрема, «Самооборона Майдану» разом з іншими громадськими
організаціями 18 лютого провела пам’ятну ходу від Українського дому до алеї
Небесної Сотні з подальшим покладанням квітів і молебнем. Опівдні відбулося
народне віче. В Українському домі відбулися виставки фотографій, концерти і
презентації книг про Революцію гідності. На місці розстрілів – алеї героїв
Небесної Сотні – 20 лютого відбулася акція «Запали вогонь пам’яті» – уздовж
алеї запалили лампадки.
19 лютого на майдані Незалежності провели мітинг прихильники
припинення економічних відносин із зоною АТО, після чого під керівництвом
народних депутатів від «Самопомочі» С. Семенченка і Є. Соболєва рушили в
урядовий квартал. За словами організаторів, головна мета протесту полягала в
тому, щоб змусити парламент і Президента ухвалити й підписати закон про
статус окупованих територій, який передбачає припинення обміну товарів з
«ДНР/ЛНР».
«Завдання Верховної Ради – стати на бік людей. І 20 лютого ми просимо
прийти на Майдан киян. Бо нині було лише кілька тисяч. Нам треба більше
людей, щоб ситуація змінилася. Щоб нова поліція не поводилася, як старий
“Беркут”, щоб у парламенті ухвалили закон, який заборонить торгівлю на крові.
Щоб Президент не боявся наметів, а пишався тим, що очолює державу
настільки активних і вільних громадян», – заявив Є. Соболєв.
За словами депутата, у парламенті від 2014 р. лежить законопроект про
статус окупованих територій. Цей документ покладе на Росію відповідальність
за утримання цих територій і за дотримання прав людини на них, а також
заборонить будь-який рух товарів через лінію зіткнення. Є. Соболєв уточнив,
що йдеться і про припинення постачання вугілля з ОРДЛО. Виняток, за його
словами, законопроект, поданий «Самопоміччю», передбачає для продуктів
харчування та гуманітарної допомоги.
За оцінками організаторів протесту, на Банкову вийшло кілька тисяч
українців, хоча відомо, що в заявці на акцію протесту вказувалася цифра
100 тис. осіб. Протестувальники, частина з яких донедавна брала участь у
торговельній блокаді окупованих районів на Сході України, спробували
встановити військовий намет перед Адміністрацією Президента, аналогічний до
тих, які ставлять на коліях біля лінії зіткнення учасники блокади. Це
закінчилося сутичкою, і зрештою правоохоронці забрали намет.
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«Ми хотіли, щоби схожий “редут”, як називають хлопці свої табори на
рейках, нагадував Президенту про необхідність припинити покривати цю
торгівлю і разом з його фракцією в парламенті підтримати закон, що її
забороняє. Мітинг розігнано, намет подраний на шматки. Блискуча перемога
нової поліції разом з Нацгвардією», – прокоментував події Є. Соболєв.
Кілька сутичок виникло під час того, як протестувальники спускалися від
АП до Європейської площі. Біля встановленого там пункту пропуску кілька осіб
почали провокувати правоохоронців і зламали металеву рамку. Під час сутички
поліцейські затримали кількох активних учасників, у тому числі комбата
добровольчого батальйону ОУН М. Коханівського. В управлінні Нацполіції
повідомили, що під час сутичок з протестувальниками постраждали троє
правоохоронців.
Попри заклики окремих громадських активістів до чергової революції та
«третього Майдану», недільні події не мали продовження. На наступний ранок
на Майдані залишилося менше 10 протестувальників, затриманих активістів
відпустили з відділку Нацполіції, у місті було доволі спокійно. Дії лідерів
протесту не лише не отримали підтримки в суспільстві, а й викликали підозри у
частини людей, що вся історія з блокадою була від початку заточена на
київський протест під конкретні дати. Адже і про потоки контрабанди, і про
неприпустимість торгівлі з терористами говорили давно, але діяти нардепи
почали чомусь саме під кінець зими. Цю точку зору підтримує, зокрема,
журналіст авторитетного видання «Тиждень» Б. Буткевич. За його словами,
акція, очолювана предствниками «Самопомочі», показала, що за Є. Соболєвом і
С. Семенченком є від сили 50–60 «реально заряджених людей». Ще 70–80
залишилися на Донбасі. Простіше кажучи, у них нема армії прихильників, яку
було
анонсовано
раніше
(http://espreso.tv/article/2017/02/20/chomu_v_nas_kradut_rokovyny_maydanu;
http://zik.ua/news/2017/02/20/sotsmerezhi_zreaguvaly_na_mutni_dvizhuhy_u_rokov
yny_rozstriliv_na_maydani_1046967).
Однак тема торгівлі з ОРДЛО не зникла з київських вулиць. Уже
наступного дня до акції вирішила долучитися партія «УКРОП». Разом з
прихильниками С. Семенченка вони вийшли під Верховну Раду. Проте, якщо
судити зі зростання у соцмережах кількості пропозицій, спрямованих на платне
залучення громадян до протестних заходів, запланованих на 20–22 лютого в
Києві, частину цих людей найняли за гроші. Що, звісно ж, спростували
організатори.
Тим часом події в українській столиці підхопив ряд російських медіа.
Частина з них навіть встигла повідомити про «повсталих націоналістів», які вже
чи то заблокували, чи то взяли під контроль усі українські аеропорти, аби не
дати політикам утекти з країни.
Частина українських експертів засудила блокадні протести через обраний
для них час. Зокрема, політолог Є. Магда стверджує, що ініціювання будь-яких
політичних і протестних акцій у річницю загибелі Небесної Сотні може бути
свідченням особливого цинізму. «Бачимо прагнення окремих політиків
використати “енергію пам’яті”, пов’язану з подіями 2014 р., для того щоб
отримати додатково людський ресурс для своїх протестів. У мене є багато
запитань до того, як здійснюється ця блокада і ким здійснюється, але я розумію,
що її ініціатори розраховують на настрої суспільства, – пояснює аналітик. –
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Значною мірою наше суспільство все-таки втомлене за три роки гібридної війни
з Росією. Воно втомлене від того, що реформи не завжди є ефективними, і тому
в
суспільства
є
попит
на
швидкі
рішення»
(http://www.radiosvoboda.org/a/28320029.html).
Є. Магда не бачить логіки в діях блокувальників. За його словами, дефіцит
вугілля, яке надходить через лінію зіткнення, ослаблює Україну, але водночас
блокада не впливає на трафік зброї, яка надходить з Росії в непідконтрольні
райони Донбасу.
Гнівно відреагувала на акції, влаштовані депутатами «Самопомочі» на
майдані Незалежності у річницю розстрілів героїв Небесної Сотні, віце-спікер
українського парламенту І. Геращенко. Особливо різко вона відгукнулася про
одного з організаторів блокади Донбасу та протестних акцій на Майдані
С. Семенченка.
«Севастопольський самозванець, лжеполковник, чи хто він там, у
поминальні дні влаштував брудні провокації і бійки. Безумовно, високолобі і
дуже набожні ідеологи блокад… сидять в його фракції, але невже фракція,
начебто ж європейська і інтелектуальна, проукраїнська, з купою нових облич
поділяє це кощунство: влаштувати бійки і пародію на Майдан саме в
поминальні дні, коли тисячі людей йдуть вшанувати пам’ять справжніх. Але ТБ
тепер на Україну і весь світ транслює не кадри нашої пам’яті і скорботи, а ось
цих – потішних. І як би ці потішні і їхня фракція не ставилася до Президента чи
влади, вони не мали права топтатися по пам’яті справжніх і влаштовувати своє
гнусне шапіто саме в ці поминальні дні», – написала віце-спікер на своїй
сторінці
у
Facebook
(http://zik.ua/news/2017/02/20/vitsespiker_parlamentu_nazvala_vchorashni_aktsii_na
_maydani_gnusnym_shapito_1047019).
Кульмінацією лютневих протестів стала спільна акція правих – Марш
національної гідності, на який зібралися ВО «Свобода», «Правий сектор» і
партія «Національний корпус» (НК), яку створили ветерани батальйону «Азов».
Прикметно, що зовсім недавно, 14 жовтня, ці політсили проводили свої заходи
окремо і свідомо не перетиналися одна з одною. Як зазначив «свободівець»
А. Іллєнко, «ця акція, по своїй суті, є унікальною, тому що це спільна акція
провідних націоналістичних сил, які спільно координують свої зусилля. І це
дуже великий показник, тому що в новітні часи, фактично з часу протистоянь на
Майдані, такий формат задіюється вперше».
Акцію приурочили до третьої річниці втечі В. Януковича з Києва. Марш
національної гідності стартував від пам’ятника Небесній Сотні, вирушивши
спершу до Банкової, а потім до будівлі Верховної Ради. Біля Адміністрації
Президента координатори протесту виступили з короткою промовою, у якій
звинуватили Президента П. Порошенка в тому, що він «ставить інтереси бізнесу
вище від інтересів держави», зокрема сприяє торгівлі з Росією та з окупованими
районами Донеччини і Луганщини. Після цього хода продовжила свій рух до
парламенту, скандуючи патріотичні гасла.
Попри побоювання частини представників медіа та гострі звинувачення на
адресу чинної влади, жодних сутичок між учасниками маршу національної
гідності та правоохоронцями не було. Марш націоналістів урядовим кварталом
супроводжувало лише 300 поліцейських, оскільки учасники ходи не вдавалися
до провокацій, пояснив перший заступник начальника управління патрульної
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поліції Києва О. Чувілкін. За його оцінками, на марш вийшло 4 тис. осіб, тоді як
українські медіа та безпосередньо організатори ходи оцінили кількість
учасників у межах від 5 до 30 тис.
Кінцевою точкою ходи була будівля Верховної Ради. Тут так само не було
сутичок із правоохоронцями, однак учасники маршу запалили фаєри та димові
шашки. Під стінами парламенту слово взяли лідери протесту. Так, керівник
об’єднання «Свобода» О. Тягнибок наголосив, що Революція Гідності не
закінчилася, оскільки вона досягла лише однієї з поставлених цілей – повалення
режиму В. Януковича. При цьому докорінних змін у державі не відбулося,
добробут українців погіршився і «ризик проросійського реваншу великий, як
ніколи», заявив О. Тягнибок. Він запропонував окреслити «червоні лінії», які
українська влада не має права переходити.
Озвучив спільні вимоги до влади і лідер «Національного корпусу»
А. Білецький. Користуючись статусом народного депутата, він зробив це з
трибуни парламенту. «Ми, українські націоналісти, єднаємо зусилля для того,
щоби протистояти озброєному окупанту на сході та фінансовому диктату з
заходу, але головне – для того щоб знищити цю владу, яка помилково зветься
українською», – заявив А. Білецький. Він звинуватив керівництво держави у
надто високих комунальних тарифах, у безробітті, в узурпації влади «купкою
мільярдерів» та у «здачі українських територій Росії». Серед інших вимог –
розірвання дипломатичних відносин з Росією, відмова від приватизації
стратегічних підприємств, ухвалення законів про імпічмент Президента та про
відкликання депутатів парламенту. Однією з вимог стала відмова від ідеї
створення ринку аграрних земель. У разі невиконання цих вимог, попередив
А. Білецький, націоналістичні організації будуть здатні змусити Верховну Раду
оголосити про саморозпуск.
Частина експертів вбачають у спільній ході кількох націоналістичних сил
підготовку для об’єднання на майбутніх парламентських виборах. Натомість
критики ймовірного націоналістичного союзу вбачають у гаслах Маршу
національної гідності популізм і технологію, покликану забезпечити картинку
на екрані.
Поширеною є думка про те, що в суспільстві є запит на радикальне
об’єднання і праворадикали на нього реагують. «Націоналісти почали
підготовку до парламентських виборів. Вони показують, що у них є підтримка.
Але у них надто багато популістських гасел, а реальної сили немає», – вважає
політолог О. Палій.
На думку експерта В. Карасьова, рано говорити про об’єднання як
доконаний факт. «Це був пристрілювальний мітинг. Не можна сказати, що вони
склеїлися між собою. Але їх об’єднує те, що поодинці ніхто з цих партій не
пройде в Раду: “Свобода” на межі, а у “Правого сектора” і “Нацкорпусу”
рейтинг
близько
нуля»,
–
говорить
В. Карасьов
((https://novosti.chernovtsy.ua/poroshenko-krichali-bandu-get-shho-viddilyayeukra%D1%97nu-vid-tretogo-majdanu).
Згоден з ним і політолог К. Бондаренко: «Вже втратив рахунок, скільки
разів об’єднувалися прáві. Але як тільки справа доходить до розподілу
портфелів, вони розходяться і починають шукати чергового покровителя».
Політолог О. Солонтай зі свого боку наголосив, що не всі українські
радикальні сили показують свою спільну позицію. «Радикали О. Ляшка
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вирішують інші проблеми, пов’язані з членством у своїй фракції депутата
А. Артеменка. “УКРОП” провів свою акцію у Києві, але окремо, днем раніше.
Об’єднатися мусили ті прáві, які не зможуть окремо пройти до парламенту. І це
дуже добре: усвідомлюють, що взаємопоборювання їм не допоможе. На базі
кого саме вони об’єднаються, невідомо, адже до виборів ще далеко. Це була
така собі “пристрілка”. Варто сказати: ці політичні сили є не лише
націоналістичними, а й націонал-соціалістичними. Крім класичних правих,
ультраправі завжди експлуатують і соціальну проблематику: і про відмову від
продажу землі, і про тарифи, і навіть про питання приватизації», – констатує
політолог (http://voi.com.ua/news/615445).
О. Палій теж побачив «соціалізм» і «популізм» у вимогах Маршу
національної гідності. «Націоналістам було б доречно згадати, що С. Бандера
вважав дрібну земельну власність українських селян економічною основою
української нації. Було б корисно подумати, що без співпраці з міжнародними
фінансовими інституціями курс гривні був би зовсім іншим, включно із
“соціальним захистом”, який би, швидше за все, зводився до підніжного корму з
городів. Можливо, націоналістам було б корисно уявити, що б зробив
С. Бандера з тими, хто б наважився розхитувати “запілля”», – зауважує
О. Палій. Водночас він вважає безпосередньо факт об’єднання зусиль різних
націоналістичних сил в Україні позитивним явищем, яке може «додати щирості
в політику і ліквідувати подрібленість, яку вороги насичують своїми агентами».
Серед ультиматумів владі, які висунули організатори Маршу національної
гідності, на часі є вимога прийняти новий закон про вибори, зазначив директор
Агентства моделювання ситуацій В. Бала. На думку експерта, потрібно
повертатися до прийняття виборчого кодексу, про який говорили ще в 2011 р.
Його слід вписати в тіло Конституції, щоб будь-яка влада не мала змоги
змінювати виборче законодавство, переписуючи його кожний раз під себе.
Виборчий кодекс має складатися з трьох законів: про вибори до Верховної Ради,
вибори
Президента
та
місцеві
вибори
(http://24tv.ua/odna_iz_vimog_uchasnikiv_marshu_gidnosti_ye_nadzvichayno_aktua
lnoyu__ekspert_n785167).
Марш національної гідності – це своєрідна самореалізація для
представників правих сил, вважає політолог О. Решмеділова. За її словами,
якщо дивитися на події третьої річниці Майдану, їх співставляти і дивитися на
реакцію українців, то можна помітити, що багатьом це не подобалося, вони не
хотіли підвищення суспільного градусу. Дехто ж, навпаки, невдоволений діями
влади і підтримує будь-які радикальні угруповання.
Зрозуміло, коли відбувається така хода, вона за своєю суттю є досить
радикалізованою, тобто можна чекати провокацій, зазначила політолог. Однак
право людей збиратися, проводити певні мітинги – це демократична практика.
При цьому зрозуміло, що така хода може бути негативною для України в тому
плані, що транслюватиметься різними медіа в РФ і за кордоном. За словами
О. Решмеділової, виходячи з того, що наразі дещо змінилася ситуація у
відносинах з Польщею, з їхнього боку цей марш може бути також негативно
інтерпретований щодо України, стати своєрідною «червоною ганчіркою» і
дратувати
польську
сторону
(http://24tv.ua/tse_chervona_ganchirka_dlya_nashih_susidiv__politolog_pro_marsh_
gidnosti_n785128).
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Водночас проведення маршу під час меморіальних заходів на Майдані
В. Карасьов назвав спробою радикалізації і дестабілізації й без того напруженої
ситуації у країні. Він вважає подібні акції діяльністю, спрямованою проти
інтересів країни. «Радикальні гасла і дії націоналістів тільки підвищуватимуть
градус суспільного невдоволення, працюватимуть проти становлення правового
порядку в державі, блокуватимуть пошук компромісу в рамках мінських
домовленостей», – написав політолог на своїй сторінці у Facebook
(http://glavcom.ua/publications/marsh-nacionalnoji-gidnosti-chomu-hvilyuyutsya-nabankoviy-i-u-moskvi--399505.html).
У подібному руслі висловився й політолог, керівник центру «Ейдос»
В. Таран. Він вважає, що головне завдання спільного маршу «Азова»,
«Свободи» та ПС – підвищити градус ескалації і призвести до провокацій, у
результаті яких правоохоронні органи змушені будуть використати силу. Але
якщо сила буде надмірною, то це одразу буде використано для радикальних дій
самими
організаторами
маршу,
зазначив
політолог
(https://www.slovoidilo.ua/2017/02/22/pogljad/polityka/marsh-proty-vlady-chymnebezpechnyj-spilnyj-mitynh-svobody-azova-ta-ps).
Не стало несподіванкою й те, що об’єднаний марш «Свободи»,
«Національного корпусу» і «Правого сектору» викликав чергову істерику в
російських ЗМІ. За їхнім трактуванням, «напіввійськові організації українських
націоналістів зібралися на марш, аби повалити Президента Порошенка і
розпустити парламент», а це «путч», «третій Майдан», «хаос і агонія
Української держави».
На
думку
політичного
експерта
О. Яхно,
активізація
теми
«націоналістичної загрози» в російських ЗМІ пов’язана з політичними втратами
Кремля на міжнародній арені, зокрема в питаннях виконання мінських
домовленостей. «Ухвалення резолюцій міжнародними організаціями або рішень
щодо санкцій у російських ЗМІ завжди супроводжується темою “нацистів”,
“фашистів-бандерівців”, – каже О. Яхно. – І коли образ “бандерівця” тьмяніє,
його починають підживлювати різними факельними ходами або фактами
вандалізму»
(http://glavcom.ua/publications/marsh-nacionalnoji-gidnosti-chomuhvilyuyutsya-na-bankoviy-i-u-moskvi--399505.html).
Факт об’єднання націоналістів у російських ЗМІ використовується для
формування образу зовнішнього ворога, вважає політичний оглядач С. Руденко.
«Російські ЗМІ спотворюють інформацію. Їм вигідно говорити, що в Україні є
широкий націоналістичний, “фашистський” рух. І що більше людей вийде на
Майдан, аби вшанувати пам’ять загиблих, усіх їх російські ЗМІ запишуть у
націоналісти. Так сформують образ зовнішнього ворога, таких собі
“фашистських молодчиків”», – зазначає експерт. Разом з тим, на його думку,
«путінський режим боїться, що на зміну нинішнім керівникам України, з якими
можна домовлятися, до влади прийдуть набагато радикальніші сили, що
створить Путіну набагато більше проблем, тому акції націоналістів і подають як
загрозу державності», – пояснює експерт.
З огляду на це В. Бала не виключає, що Марш національної гідності Росія
може використати у своїх цілях, утім це не повинно стати приводом для
згортання українського націоналістичного руху. «Ми бачимо їхній рівень
пропаганди, що уже перейшла всі можливі червоні лінії і межі здорового глузду.
Тому, якщо ми постійно будемо озиратися на те, як у Росії на це зреагують, як
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Росія це прокоментує, чи зможе це Росія використати в своїх інтересах, тоді нам
треба сидіти тихо і не дихати», – наголосив В. Бала.
За великим рахунком, каже він, настав час, коли нам треба менше
озиратися і взагалі дивитися на те, що відбувається в Росії. Треба усвідомити,
що Росія – наш ворог, що загрожує не просто територіальній цілісності нашої
держави у зв’язку з окупацією частини Донбасу і анексією Криму, а з точки
зору глобальної загрози – Росія ворог існування самої Держави Україна.
У будь-якому випадку, додає В. Бала, кожна політична сила має діяти не
лише в кабінетах, а й працювати, спілкуватися з громадянами. Головне, щоб всі
дії проти влади носили конструктивний характер, з точки зору власних
пропозицій,
а
не
просто
критикували
рішення
влади
(http://24tv.ua/odna_iz_vimog_uchasnikiv_marshu_gidnosti_ye_nadzvichayno_aktua
lnoyu__ekspert_n785167).
Отже, попри тривожні очікування, що річниця Майдану стане одним з
детонаторів радикальних настроїв і протестних акцій у суспільстві, ситуацію
вдалося утримати в мирному руслі, хоча й не обійшлося без окремих гучних
протестів та навіть сутичок з представниками правоохонних органів. На цьому
тлі традиційно пожвавилися розмови про нову революцію та «третій Майдан».
Так, за оцінкою колишнього глави зовнішньої розвідки України М. Маломужа,
ситуація з настроями в українському суспільстві наразі дуже критична і схожа
на ту, яка була в листопаді – грудні 2013 р. Тому неправильна модель поведінки
влади може мати серйозні наслідки – аж до «третього Майдану».
У цьому контексті обґрунтованою видається думка директора Фонду
«Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва І. Бекешкіної, яка зазначила, що
протестні настрої в Україні були високими всі 25 років незалежності. При цьому
не завжди спостерігалася пряма кореляція між високим рівнем готовності до
протестів і реальними протестами. Наприклад, найвищими були протестні
настрої у 1997–1998 рр., коли людям роками не виплачували зарплату. Але тоді
не було самих протестів. Так само «підскочили протестні настрої» до 40 %, коли
обвалилася гривня на початку 2015 р. і різко зросли ціни. Але теж не було акцій
протесту. Тарифи піднялися, але теж масових протестів не було. Було істотне
невдоволення усім, але протестів не було. Протести стали проявлятися в
іншому. Наприклад, протест проти підвищення тарифів – у несплаті цих
тарифів.
За словами І. Бекешкіної, для того щоб протестні настрої перетворилися на
реальні протести, потрібні три речі. По-перше, якась подія, яка обурить разом
велику масу людей. Під час Євромайдану це було побиття студентів, під час
помаранчевої революції – фальсифікація виборів. По-друге, повинні бути люди,
які здатні вивести маси на протести. Так, під час Євромайдану лідери опозиції
користувалися високим рівнем довіри – близько 40–50 %. Політики ж, які
вирішили вивести людей на Майдан цього річ, – це люди, які або невідомі
широкому загалу, або просто не користуються довірою.
По-третє, люди повинні бачити, яким буде наслідок цих протестів – це
найголовніше. Під час помаранчевої революції було зрозуміло, що наслідком
мають стати перевибори задля перемоги В. Ющенка. Під час Революції гідності
– зміна влади. Нинішнє гасло щодо припинення торгівлі з окупованими
територіями сприймається у суспільстві неоднозначно, єдиної думки з цього
приводу немає (http://nv.ua/ukr/publications/richnitsja-majdanu-681263.html).
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Термін «третій Майдан», на думку І. Бекешкіної, неправильний. Адже і
перший, і другий Майдан – це були повстання проти диктатури, якої на сьогодні
немає. Експерт вважає, що «нинішні події, навпаки, показують відсутність
централізованої влади: дії депутатів, суперечки всередині органів влади, події в
Києві. Вони показують, що є тенденції до такої собі махновщини і до охлократії.
Загрози для демократії з боку якоїсь такої диктатури нема. Тому слова про
третій Майдан – перекручення».
Акції протесту ж, натомість, дійсно є. Вони можуть бутим пов’язані з
різними речами: соціально-економічний стан, дії влади, ситуація на фронті
тощо. Їх здебільшого використовують для того, аби вийти з правового поля і
дестабілізувати ситуацію. «Я думаю, якраз те, що періодично відбувається в
центрі столиці, працює радше на нашого зовнішнього ворога та на
дестабілізацію ситуації в столиці», – переконана І. Бекешкіна.
Показовим, на переконання соціолога, є відсутність масової підтримки
протестних акцій. Це говорить про те, що ними займається досить вузька група
людей. Водночас це не означає, що в країні немає приводів для протесту.
Насправді ситуація дуже складна, бо в суспільстві великі настрої розчарування.
Кожного разу, коли приходять до влади інші політичні сили, на них покладають
надії. І щоразу повторюється одна і та ж сама ситуація, що спричиняє, власне,
повторення динаміки настроїв. Спочатку певні надії, потім – розчарування. І на
цю ситуацію можна дивитися в контексті всіх попередніх соціальних проблем.
Сьогодні до них додається ще війна, яка й стримує багатьох людей у тому, щоб
знову вийти на Майдан.
На переконання політолога, керівника центру «Ейдос» В. Тарана, наразі
ситуація є відносно стабільною й поки немає підстав для масштабних протестів.
«Українці можуть бути незадоволені тарифами, обурені діями влади, але
виходити через це на Майдан не будуть. Люди вийдуть на вулицю тоді, коли
зійдуться дві умови – посягання на справедливість та розуміння. У 2014 р. люди
вийшли, щоб підписали Угоду про асоціацію, покарали за студентів та
відправили уряд Азарова у відставку», – пояснює експерт. Більше того, уточнив
він, має бути принаймні якась альтернатива. У 2004 р. виходили за В. Ющенка,
у 2014 р. казали про Ю. Тимошенко, А. Яценюка чи когось іншого. Зараз люди
зневірилися, а виходити заради того, щоб просто вийти, громадськість не
готова. «В 1999–2000 рр. ситуація була гіршою: віялові відключення, різке
зростання курсу з 1,7 до 5 грн/дол. Але на вулиці вийшли лише тоді, коли вбили
Гонгадзе»,
–
резюмував
В. Таран
(https://www.slovoidilo.ua/2017/02/22/pogljad/polityka/marsh-proty-vlady-chymnebezpechnyj-spilnyj-mitynh-svobody-azova-ta-ps).
Населення не готове кожен рік виходити на вулиці і в такий радикальний
спосіб, як у 2014 р., змінювати владу, погоджується директор аналітичного
центру «Політика» М. Давидюк. Коментуючи можливість масових протестів
українців, експерт зазначив, що вони навряд чи активізуються, хоча українці
тиснутимуть на владу на місцях, окремо на Президента, парламент, уряд. Проте
небезпека закликів до «третього Майдану» у тому, вважає М. Давидюк, що
Росія це може використати для провокацій, аби показати, що в Україні «режим
придушує». Однак політолог переконаний, що нині не та ситуація, коли люди
починають іти на протести (http://transkarpatia.net/ukraine/78029-ukrayinczlyatsya-ale-vlashtovuvati-maydan-ne-gotov-ekspert.html).
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Як зазначає голова правління Центру соціологічних та політологічних
досліджень «Соціовимір» С. Таран, «заклики до третього Майдану – це
провокація, адже під час війни ніякі майдани не організовуються. Якщо це,
звичайно, не на користь ворога». Під час війни, наголошує С. Таран, важливо
об’єднати всі зусилля – політичних сил і громадян. «Якщо ми станемо
розхитувати ситуацію всередині і грати за московським сценарієм, то Майдан
буде, але держави – ні», – підкреслює С. Таран, з яким важко не погодитися.
Очевидно, що усвідомлення цього, попри нинішнє апелювання до
цінностей Майдану політичними силами, що намагалися репрезентувати акції
протесту в центрі Києва, як вияв всенародної підтримки і ледь не як початок
«третього Майдану», не підняло широкі маси на протест. Отже, поки не час для
революції. Та, зважаючи на величезну ціну Революції Гідності й значно менший
від очікуваного її результат, хочеться сподіватися на досягнення позитивних
змін в Україні мирним, але гарантовано результативним шляхом. Саме цю
налаштованість суспільства на конструктивізм і результативність черговий раз
продемонстрували останні події, присвячені річниці Революції гідності. Отже,
незважаючи на відмічений експертами протестний потенціал, ситуація в країні і
надалі залишається контрольованою і такою, що сприятиме поступовому
впровадженню реформ і зміцненю української державності.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій перебуває з робочим
візитом у Японії.
Програмою візиту передбачено ряд зустрічей високого рівня, зокрема зі
спадкоємцем імператорського престолу принцем Нарухіто, державним
міністром оборони Японії В. Кенджі, спікером палати радників парламенту
Японії Я. Масакі, спікером палати представників парламенту Японії
О. Тадаморі, головою Комітету закордонних справ та оборони палати радників
парламенту Японії У. Такаші, заступником президента JICA (Японська агенція
міжнародної співпраці) К. Кадзухіко, головою Комітету закордонних справ
палати представників парламенту Японії М. Норіо.
Голова Верховної Ради прочитає лекцію в Інституті міжнародних
відносин, відвідає базу Морських сил Самооборони Японії «Йокосука»,
поспілкується з представниками японських медіа.
«Японія для України є дуже важливим стратегічним партнером, –
зазначив А. Парубій у п’ятницю 24 лютого. – Україна відчувала величезну
підтримку від Японії, особливо під час головування її серед країн “великої
сімки”. І ми продовжуємо відчувати підтримку у всіх сферах – фінансової
допомоги, в економічній. Інвестиції з Японії продовжують зростати і зростати».
Він додав, що, крім того, «Японія дуже добре розуміє проблеми України, бо має
подібні з тією ж Російською Федерацією, бо відчуває на собі агресивну політику
Путіна і Росії».
Голова парламенту нагадав, що проголошений рік Японії в Україні – це
«дуже важлива подія і для японських колег, і для нашої більш щільної
взаємодії».
А. Парубій висловив сподівання, що «візит до Японії дозволить скріпити
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і зробити більш динамічними не лише міжпарламентські, а й міждержавні
відносини»
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 24.02).
***
Голова Верховної Ради закликав українських громадян, які
перебувають на окупованих територіях, не брати бандитських паспортів
«ЛНР/ДНР», бо «це шлях, який ще більше відрізає їх від України».
Торкаючись питання визнання Російською Федерацією паспортів
самопроголошених «республік», А. Парубій в інтерв’ю телеканалу «РАДА»
зазначив, що «немає сенсу, немає необхідності і жодної потреби бути власником
бандитського паспорта». «Перш за все, ми можемо ще раз підтвердити перед
світом, що Путін цим фактом визнає російську агресію і визнає свою участь у
цій агресії, – наголосив Голова парламенту. – Визнання паспортів
бандформувань тільки підтверджує, що він є організатором агресії і вторгнення
на територію нашої країни».
Голова Верховної Ради закликав українських громадян, які перебувають
на окупованих територіях, не йти на правила, нав’язані В. Путіним, не брати тих
бандитських паспортів «ЛНР/ДНР», бо це шлях у нікуди, це шлях, який ще
більше відрізає їх від України. «Я впевнений, що на окупованій території
лишилась величезна кількість наших громадян, які підтримують Українську
державу, які розуміють і чекають, коли їхні землі будуть звільнені, і їм треба
дати впевненість, що цей час буде незадовго».
На його переконання, «немає сенсу, необхідності і жодної потреби бути
власником бандитського паспорта, бо це може бути тільки проблемним, а не
позитивним фактором у вирішенні конфлікту і звільненні окупованих
територій» (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 24.02).
***
«У Верховній Раді більшість народних депутатів дуже активні, дієві і
працездатні», – наголосив Голова парламенту А. Парубій.
Торкаючись питання щодо дисципліни, обов’язку парламентарів бути
присутніми під час голосування та ефективності Верховної Ради України,
Голова Верховної Ради зазначив, що «не можна узагальнювати, тому що у
Верховній Раді більшість народних депутатів є дуже активними, дієвими,
працездатними». «Багато з тих законопроектів, які підготували депутати,
дозволили нам провести реформи у багатьох сферах», – підкреслив він.
Водночас, за його словами, є певні парламентарі, які не сумлінно
ставляться до своїх обов’язків, «тому довелось досить жорстко вказати на це».
«Я висловився з трибуни Верховної Ради, що відсутність депутата на робочому
місці – це підло і це є зневага до наших бійців, які на фронті захищають нашу
країну», – нагадав він.
А. Парубій також зазначив, що, «хоча цей тиждень був дуже непростий,
зважаючи на протестні заходи, було ухвалено 65 постанов, чотири закони у
першому читанні, чотири в цілому і три законопроекти були відправлені на
повторне перше або друге читання». «Але попри те що була непроста
атмосфера, попри те що були дискусії і довелось закликати депутатів до зали,
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тим не менше, цього тижня, як і у попередні тижні, була активна, результативна
і системна робота Верховної Ради», – підкреслив Голова Верховної Ради
України
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 24.02).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко
виступила на Міжнародному форумі «Крим в умовах окупації: наслідки для
України та світу».
Віце-спікер парламенту І. Геращенко підкреслила, що після трьох років
окупаційного режиму на території Автономної Республіки Крим Російська
Федерація намагається усіма можливими способами легітимізувати крадіжку
української території, зокрема діючи через міжнародні організації, членом яких
є Росія.
Під час форуму політик звернула увагу на той факт, що в Остаточному
звіті ОБСЄ/БДІПЛ, оприлюдненому в грудні 2016 р., за результатами
спостереження на виборах до Державної думи Російської Федерації було
повністю проігноровано факт незаконної анексії Криму, а також інформацію,
що голосування відбувалося з використанням списків виборців, які були
попередньо сфальшовані шляхом включення до них громадян України, які
проживають на тимчасово окупованій території.
Перший віце-спікер поінформувала, що 23 лютого 2017 р. Верховна Рада
України ухвалила звернення до країн-членів ОБСЄ з ініціативою вдосконалення
процедури моніторингу виборів цією організацією. Вона також наголосила, що
у Звіті відсутня інформація щодо утворення в Криму чотирьох одномандатних
округів. Це означає, що вибори до Державної думи були проведені на території
іноземної держави, на яку не поширюється суверенітет Російської Федерації.
«Постановою парламенту ми закликаємо негайно розробити нову
методику підготовки звітів ОБСЄ , які б враховували сучасні виклики, у тому
числі агресію країни-члена ОБСЄ проти іншої держави», – зазначила
І. Геращенко.
Представник гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи
також зауважила, що, відповідно до мінських угод, саме ОБСЄ мають
моніторити можливі вибори на Донбасі, і в цьому випадку процедура
моніторингу тим більше потребує вдосконалення. І. Геращенко поінформувала,
що через критичну безпекову та гуманітарну ситуацію нині політична підгрупа
в Мінську обговорює лише питання модальностей майбутніх виборів.
Політик зауважила, що сьогодні українська влада має докласти усіх
зусиль для того, щоб причетні до здачі Криму понесли відповідальність.
Під час виступу перший заступник Голови Верховної Ради наголосила,
що Російська Федерація продовжує систематично порушувати права людини на
півострові, внаслідок чого страждають місцеві жителі. За її словами, сьогодні на
території Російської Федерації незаконно утримується 17 осіб, з яких 10 є
кримчанами.
Виступаючи на міжнародному форумі, народний депутат України,
уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу
М. Джемілєв також наголосив на необхідності підвищення інформаційної
обізнаності у світі щодо ситуації з правами людини у Криму. «Ми маємо
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негайно вжити усіх заходів для інформування світової спільноти щодо
реального стану з правами людини в Криму та активніше протистояти
пропаганді Російської Федерації», – зауважив він.
Під час форуму міжнародні партнери України висловили солідарну
позицію щодо необхідності протидії агресії Росії, що триває.
«Незважаючи на відносини Туреччини та Росії, позиція щодо Криму
залишається незмінною», – наголосив під час виступу посол Туреччини в
Україні.
У міжнародному форумі також узяли участь: віце-прем’єр-міністр з
питань європейської та євроатлантичної інтеграції України І. КлимпушЦинцадзе, голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах
Г. Гопко, міністр інформаційної політики Ю. Стець, народні депутати України
Р. Чубаров, М. Джемілєв, посол Канади в Україні Р. Ващук, глава
представництва НАТО в Україні А. Вінніков, другий секретар Посольства
Республіки Польща А. Суханек, представник Міжнародної фундації Global
Rights Compliance В. Джордаш і провідні експерти та громадські діячі
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 24.02).
***
24 лютого Голова Верховної Ради України А. Парубій, відкривши
ранкове засідання, привітав позитивне рішення нижньої палати
парламенту Нідерландів, палати представників, щодо ратифікації Угоди
про асоціацію Україна – ЄС. Він повідомив, що за ратифікацію Угоди
проголосувало 89 із 150 депутатів палати. А. Парубій зазначив, що «це
голосування не є кінцевим кроком ратифікації. Очікуємо на рішення сенату». За
його словами, більшість членів сенату підтримують Україну. А. Парубій
повідомив, що у засіданні беруть участь члени Кабінету Міністрів на чолі з
Прем’єр-міністром В. Гройсманом.
Відбулася «година запитань до уряду». Головуючий надав слово для
виступів членам Кабінету Міністрів.
Міністр енергетики та вугільної промисловості І. Насалик поінформував
народних депутатів про заходи, які вживаються урядом у сфері енергетики.
Міністр юстиції П. Петренко доповів про здобутки міністерства у 2016 р.
у сфері захисту прав людини та про заходи щодо реформування суддівської
системи у поточному році.
Віце-прем’єр-міністр України В. Кириленко доповів про стан підготовки
України до проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017», який
відбудеться у травні у Києві.
Члени уряду відповіли на запитання народних депутатів. На цьому
«година запитань до уряду» завершилася.
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко
оголоcила депутатські запити.
Вона також оголосила про входження народних депутатів
В. Развадовського і Ю. Шаповалова до складу депутатської групи «Партія
“Відродження”» і створення у Верховній Раді двох міжфракційних
депутатських об’єднань.
Народні депутати виступили із заявами, повідомленнями, пропозиціями.
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Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко закрила
пленарне засідання (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 24.02).
***
Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства розглянув проект Національної стратегії
поводження з відходами та питання щодо формування заробітної плати в
будівельній галузі і встановлення тарифів на нестандартне підключення до
електромереж.
Народні депутати заслухали інформацію представника GIZ, керуючого
директора СDM engineering, Д. Аспліфа (презентація Національної стратегії
поводження з відходами та план її впровадження) і представника Європейського
банку реконструкції та розвитку, консультанта Ramboll Т. Омельяненко
(презентація «Стратегія управління побутовими відходами в Україні “Змінюючи
нашу поведінку”»).
Члени комітету, міністр екології та природних ресурсів О. Семерак і
міжнародні експерти обмінялися думками щодо концептуальних підходів до
формування в Україні основних аспектів стосовно поводження з твердими
побутовими відходами.
Комітетом прийнято до відома інформацію щодо представлення проекту
Національної стратегії поводження з відходами, підготовленого міжнародними
експертами за результатами роботи експертної групи та консультаційних
підгруп.
Народні депутати повторно розглянули проект закону «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення
будівельної діяльності» (реєстр. № 5587).
За результатами обговорення прийнято рішення рекомендувати
Верховній Раді прийняти законопроект за основу і в цілому, виключивши
положення підпункту 1 п. 2 та підпункти 1, 3, 4 п. 3 розд. І. Виключення
вказаних положень обумовлено їх врахуванням у прийнятому Верховною
Радою 17 січня 2017 р. Законі України № 1817-VIII «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної
діяльності».
Члени комітету також розглянули зміни до підготовленої до другого
читання редакції проекту закону «Про житлово-комунальні послуги» (реєстр.
№ 1581-д).
Комітет підтримав зміни до підготовленої до розгляду Верховною Радою
у другому читанні редакції законопроекту, які стосуються набрання чинності
положень щодо застосування пені за прострочену оплату житлово-комунальних
послуг з 1 січня 2019 р. (раніше пропонувалося з 1 січня 2018 р.).
За результатами розгляду питання «Про проблеми формування заробітної
плати в будівельній галузі» комітет визнав недоцільним встановлення
Мінрегіоном мінімального і максимального розміру кошторисної заробітної
плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, що
здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і
комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під
державні гарантії, і вирішив рекомендувати Міністерству регіонального
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розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
встановити його на рівні 5 тис. 502 грн.
За інформацією міністерства, розмір кошторисної заробітної плати, який
враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, що здійснюється із
залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств,
установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії,
пропонується встановити в граничних межах від 3 тис. 590 до 5 тис. 500 грн, які
визначено Порядком розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який
враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, із змінами,
внесеними наказом Мінрегіону від 20.02.2017 р. № 33, який подано на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Вказаним наказом Мінрегіону положення вищезазначеного Порядку
приводяться у відповідність до Закону України від 06.12.2016 р. № 1774-VIII
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» в частині
скасування застосування мінімальної заробітної плати як розрахункової
величини і встановлення нових підходів для визначення посадових окладів
працівників будівельної галузі, їхньої заробітної плати та інших виплат.
За результатами розгляду питання щодо встановлення тарифів на
нестандартне підключення до електромереж остаточного рішення комітетом не
прийнято.
Члени комітету зазначили про значне підвищення у 2017 р. плати за
нестандартне приєднання електроустановок замовників будівництва порівняно з
минулими роками, що підвищуватиме вартість будівництва.
Зазначене підвищення відбудеться після набрання чинності затверджених
постановою від 31.01.2017 р. № 148 Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики Величин питомої вартості
нестандартного приєднання електроустановок до електричних мереж на
2017 рік, які враховуватимуться під час розрахунку плати за нестандартне
приєднання електроустановок замовників будівництва згідно з Методикою
розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж,
затвердженою постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики 12.02.2013 р. № 115 (із змінами), який
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 339/22871
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 27.02).
***
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності
рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект про
оприлюднення в газетах інформації про фінансове становище банків.
Члени комітету розглянули проект закону «Про внесення змін до Закону
України “Про банки та банківську діяльність” (щодо оприлюднення в газетах
інформації про фінансове становище банків)» (реєстр. № 4249).
Проектом пропонується зобов’язати банки публікувати річну фінансову
звітність, річну консолідовану звітність, квартальний баланс, звіт про фінансові
результати банку, аудиторські висновки в газетах «Голос України» та
«Урядовий кур’єр».
Відповідні зміни передбачається внести до ст. 69 Закону України «Про
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банки та банківську діяльність».
Під час обговорення зазначалося, що поширення такої інформації «лише
на сайтах банку не виправдовує себе, створює проблеми пошуку інформації,
оскільки на сайтах банку її не так просто знайти і не всі це мають можливість
зробити. Крім того, є випадки зміни змісту звітів. Тому єдиним варіантом
реального забезпечення відкритості інформації про діяльність та стан банків є
повернення до публікації».
Голова комітету С. Рибалка зазначив: «Переконаний, що все суспільство
повинно знати про реальний стан банківської системи. Адже ситуація на ринку
банківських послуг залишається вкрай складною. А люди похилого віку, які
довіряють банкам свої заощадження, не мають доступу до Інтернету і не можуть
ознайомитися з реальним станом справ у тому чи іншому банку».
За результатами розгляду комітет ухвалив рішення рекомендувати
Верховній Раді прийняти цей законопроект за основу та ретельно доопрацювати
його до другого читання, створивши відповідну робочу групу (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 27.02).
***
Комітет з питань європейської інтеграції розглянув ряд
законопроектів на відповідність європейському законодавству.
Під час чергового засідання під головуванням М. Іонової, заступника
голови Комітету з питань європейської інтеграції, було розглянуто ряд
законопроектів на їх відповідність праву Європейського Союзу, зобов’язанням
України в рамках Ради Європи та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.
Таким, що не суперечить положенням Угоди про асоціацію, було визнано
проект закону «Про внесення змін до деяких законів України у сфері
використання ядерної енергії» (реєстр. № 5550). Законопроект спрямований на
гармонізацію законодавства України з європейськими вимогами та стандартами,
що діють у сфері використання ядерної енергії, встановлення єдиних основних
норм безпеки для захисту здоров’я осіб, які перебувають під професійним,
медичним опроміненням, та населення проти небезпек, що виникають під час
іонізуючого випромінювання. Крім того, метою цього документа є врахування
вимог щодо державного регулювання питань, що стосуються поводження з
урановими рудами.
Проект закону «Про державну мову» (реєстр. № 5670) було визнаним
таким, що не суперечить зобов’язанням України в рамках Ради Європи.
Законодавча ініціатива скерована на прийняття нового системного закону, який
визначав би статус української мови як єдиної державної мови в Україні.
Таким, що не відповідає законодавству Європейського Союзу, було
визнано проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо
заборони використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів»
(реєстр. № 3871) (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 24.02).
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***
Комітет з питань запобігання і протидії корупції на своєму засіданні
22 лютого вирішив ініціювати перед Верховною Радою України відповідно до
вимог ст. 18 Закону України «Про запобігання корупції» пропозицію про
проведення 24 травня 2017 р. парламентських слухань на тему: «Стан
реалізації засад антикорупційної політики в Україні».
Також комітет розглянув проект закону «Про антикорупційні суди»
(реєстр. № 6011), поданий народними депутатами України Є. Соболєвим,
О. Сироїд та іншими, і визнав його таким, що відповідає вимогам
антикорупційного законодавства.
Завданням цього законопроекту є визначення вимог до організації
антикорупційних судів, вимог до кандидатів на посади суддів антикорупційних
судів, вимог до добору та порядку призначення цих суддів.
Законопроект визначає інстанційну систему антикорупційних судів,
вимоги до суддів антикорупційних судів та особливості добору таких суддів, а
також врегульовує особливості формування та функціонування апаратів
антикорупційних судів.
Запропонована законопроектом модель антикорупційних судів має діяти
в межах і на засадах системи судоустрою України, визначеної Конституцією
України та Законом України «Про судоустрій та статус суддів».
Загалом 206 проектів законів і 53 постанови комітет визнав такими, у
яких не виявлено корупціогенних факторів – ці проекти актів відповідають
вимогам антикорупційного законодавства.
У 17 законопроектах виявлено корупціогенні фактори – ці проекти
законів не відповідають вимогам антикорупційного законодавства.
Крім того, народні депутати України, члени комітету, заслухавши і
обговоривши інформацію за зверненням народного депутата України
І. Суслової щодо визначення представника комітету для участі у засіданні
робочої групи з розробки нової редакції Закону України «Про звернення
громадян», вирішили делегувати для участі у роботі зазначеної робочої групи
народного депутата України, заступника голови комітету І. Попова (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 24.02).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
«Ваша героїчна праця з порятунку життів воїнів відома всій
Україні», – наголосив Президент України П. Порошенко під час
нагородження
медиків
Дніпровської
обласної
клінічної
лікарні
ім. І. Мечникова і військових медиків, які надають допомогу пораненим
українським бійцям.
«Ваша героїчна цілодобова праця з порятунку життів воїнів відома всій
Україні. Я особисто чув на фронті слова подяки лікарям. Такої атмосфери
турботи та відповідальності, яку створюєте ви, щоб врятувати українських
героїв, я ніде не бачив», – подякував лікарям П. Порошенко.
Так, за значний особистий внесок у надання кваліфікованої медичної
допомоги учасникам антитерористичної операції, високу професійну
майстерність медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджено старшого лейтенанта
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медичної служби Ю. Ухача, медаллю «За працю і звитягу» – лікаря-лаборанта
385 військового госпіталю Ю. Сизоненко.
Почесне звання «Заслужений лікар України» також присвоєно
завідувачеві відділення Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. І. Мечникова
С. Мороз і заступникові головного лікаря Н. Рубан.
Старший лейтенант медичної служби Ю. Ухач неодноразово здійснював
виліт на гелікоптері до населених пунктів, де проводяться бойові дії, проводив
евакуацію поранених із зони обстрілів.
Лікар-лаборант Ю. Сизоненко з перших днів проведення АТО надає
медичну допомогу військовослужбовцям, зокрема надала допомогу понад 3 тис.
військовослужбовцям, які перебували на стаціонарному та амбулаторному
лікуванні в Дніпровському військовому госпіталі (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
27.02).
***
«Дякую за тверду патріотичну позицію», – наголосив Президент
П. Порошенко під час нагородження воїнів, які захищали Авдіївку.
Президент П. Порошенко під час відвідання Дніпровської обласної
клінічної лікарні ім. І. Мечникова зустрівся з бійцями Збройних сил України, які
проходять лікування після отриманих поранень, і вручив їм нагороди. Зокрема,
глава держави поспілкувався з військовими, які брали участь у бойових діях у
районі Авдіївки під час загострення ситуації в січні – лютому цього року.
Глава держави побажав захисникам швидкого одужання. «Хотів би
подякувати кожному з вас за бездоганне виконання воєнного обов’язку і за
тверду сильну патріотичну позицію. Впевнений: головне, що нам треба мати, –
це віра в перемогу. Бо правда з нами, народ український з нами», – зазначив
Президент. Він додав, що досвід військових, які вирішать після лікування
продовжити службу в лавах ЗСУ, дуже важливий для подальшого захисту від
агресії.
Глава держави вручив ордени «За мужність» ІІІ ступеня солдату
О. Кобилешному і старшому сержанту С. Курсову.
Старший солдат О. Кобилешний проходить службу в АТО із червня
2015 р. З листопада 2016 р. виконував бойові завдання в районі Авдіївки.
18 лютого 2017 р. під час обстрілу противником військовослужбовець отримав
осколкове поранення.
Старший сержант С. Курсов виконує завдання в зоні АТО з березня
2015 р. 16 лютого 2017 р. військовий під час бою отримав поранення.
Також медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджено молодшого сержанта
О. Борисова, солдата Є. Гальченка та солдата М. Ніку. Військові нагороджені за
особисту мужність, проявлену в захисті державного суверенітету та
територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Крім того, Президент вручив цінні подарунки пораненим військовим.
Глава держави також відвідав волонтерський штаб допомоги пораненим.
Штаб було створено у травні 2014 р. та одним з перших почав приймати
поранених бійців із зони АТО. За весь час існування цього центру допомогу тут
отримали 14 тис. бійців, які мали поранення різного характеру та ступеня;
99,4 % бійців, яким була надана допомога у волонтерському штабі, було
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врятовано.
За цей час було налагоджено ефективну евакуацію поранених бійців з
усіх секторів проведення АТО. Президент дав доручення міністрові оброни
С. Полтораку вжити необхідних заходів для облаштування ще одного
медичного літака для транспортування поранених (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
27.02).
***
Президент П. Порошенко під час робочої поїздки до Дніпропетровської
області взяв участь у церемонії відкриття після реконструкції будівлі
діагностичної поліклініки і відділення анестезіології та інтенсивної терапії
для новонароджених комунального закладу «Дніпропетровська обласна
дитяча клінічна лікарня».
Глава держави наголосив, що сьогоднішня подія це не лише свято для
Дніпра й області, а й для всієї України. «Вітаю і громаду міста й усієї області з
відкриттям цього оновленого медичного закладу. Не можу приховати
позитивних емоцій у зв’язку з тим, що зміни, які сьогодні відбуваються по всій
Україні на державному і місцевому рівні, – є ознакою тих процесів, які
відбуваються в країні. Дуже приємно бути причетним до цього, – зазначив він. –
Я впевнений у тому, що відкриття цього центру – це надзвичайно важлива
подія, в першу чергу для маленьких українців міста і області. Тут… шанс на
здорове й довге життя отримають ті новонароджені, які потребують надсучасної
медичної допомоги, – зазначив П. Порошенко. – Можу наголосити на тому, що
таких лікарень в Україні одиниці. …Хотів би щоб про це почула вся країна. Тут
все як у найкращих лікарнях Європи: нове обладнання, нові технології. Для
відділення купили надсучасний апарат штучної вентиляції легенів. Подбали про
незалежну систему живлення: три джерела електрики – у будь-якій ситуації
відділення буде зі світлом і зможе працювати. Приміщення обладнане
надсучасною системою клімат-контролю та вентиляції, які забезпечують
температуру повітря та вологість, необхідну немовлятам. Система нейтралізує
та попереджає поширення бактерій», – підкреслив глава держави.
За словами Президента, роботу медиків у відділенні буде повністю
комп’ютеризовано. Впроваджується електронний документообіг. «Бачте, в
Адміністрації Президента і в уряді це лише на стадії впровадження. А тут, в
цьому центрі нарешті ми це твердо вже бачимо», – зауважив він.
Глава держави також зазначив, що завдяки новій системі документообігу
всі дані та аналізи з медичного обладнання надходитимуть до комп’ютерів
лікарів. Пацієнтам не потрібно буде витрачати час і ходити за результатами
аналізів. Медики лікарні в режимі реального часу зможуть консультуватися з
колегами з усього світу.
«Це вже справжня медицина ХХІ ст.», – переконаний П. Порошенко.
Президент зауважив, що в рамках своєї передвиборної кампанії
наголошував, що її ключовим елементом є децентралізація: коли кошти з
центра, з Києва, передаються місцевим територіальним громадам. «Мало тоді
хто в це вірив. Говорили: знову нас навантажать, гроші не віддадуть, з правами
обдурять, а обов’язки перекладуть. І мені приємно чути коментарі міського
голови Б. Філатова про те, що гроші насправді прийшли і з Києва ніхто не
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втручається, як громаді розподіляти ці кошти. Так само, як і обласна рада», –
додав П. Порошенко.
Глава держави зазначив, що 40 % коштів, на які було реконструйовано цей
центр, надійшло з Державного фонду регіонального розвитку; 60 % коштів
надійшло з місцевого бюджету. Загалом на ремонтні роботи було виділено
100 млн грн.. Поєднання цих зусиль і дало можливість відкрити сьогодні цей
центр, наголосив він. «Сьогоднішня подія – достойний презент мешканцям
області до її 85-річчя. В регіоні реалізуються десятки важливих проектів:
будуються дитсадки, лікарні, житлові будинки, дороги, водоводи», – зауважив
Президент.
Глава держави окремо зупинився на питанні будівництва доріг: «Ми
проговорили з головою обласної державної адміністрації, що 1 млрд грн буде
залучений за рахунок коштів місцевих бюджетів і майже 3 млрд грн область
розраховує отримати за рахунок коштів “Укравтодору”». Він висловив
сподівання, що пріоритетом стане якісний ремонт дороги на Кривий Ріг, а також
будівництво об’їзної дороги.
Глава держави також підкреслив, що область відкрита для інвесторів,
впроваджує інновації і задає вектор розвитку для всієї України. Спираючись на
поточні статистичні дані, які демонструють макрофінансову стабілізацію та
відновлення економічного зростання, можна зробити висновок, що найгірше в
економіці вже позаду. За його словами, цей висновок підтверджує і підтримка
наших міжнародних партнерів – МВФ, Європейського банку реконструкції та
розвитку, Європейської ради, Європейської комісії, США.
«Звісно ж, це все буде розвиватись. Єдине, що нам заважає – це ескалація
на сході нашої держави. Своїм пріоритетом вважаю забезпечення політичних
умов для реформ та відновлення економіки. Як Президент буду всіма
доступними законними способами протидіяти спробам дестабілізувати країну і
звести нанівець перші, дуже важкі, але вагомі результати, які забезпечила влада
і буквально вистраждав український народ, – сказав П. Порошенко. – Ми зараз
як зіницю ока маємо берегти паростки економічного зростання, бо дуже легко в
гонитві за простими та псевдопопулярними рішеннями звести нанівець перші
позитивні результати макроекономічної та макроекономічної стабілізації».
Глава держави наголосив, що докладається чимало зусиль, щоб цього року
люди відчули, що ситуація в країні має змінюватися на краще: через різке
підвищення мінімальної заробітної плати до 3 тис. 200 грн, підвищення
зарплати вчителям і лікарям. Результати економічного зростання мають відчути
прості люди, зазначив він.
Президент передав у подарунок медичному закладу апарат для проведення
екстракорпоральної мембранної оксигенації.
Після урочистої церемонії відкриття глава держави оглянув нове
приміщення неонатального блоку, яке має вдвічі більшу площу від
попереднього, дає змогу збільшити кількість відвідувань з 240 до 350 в день,
збільшити загальні площі для очікування дітей з батьками, покращити умови
для очікування, збільшити кількість кабінетів для індивідуального прийому
кожного спеціаліста та розширити можливості для функціональної діагностики
із застосування сучасного медико-діагностичного обладнання.
Поєднання блоку для інтенсивної терапії з неонатальним блоком
забезпечує замкнутий цикл лікування новонароджених від реанімації до
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виписки додому. Збільшилася загальна площа відділення з 400 до 1600 кв. м і
збільшився ліжковий фонд відділення до восьми ліжок інтенсивної терапії для
новонароджених та 10 ліжок блоку для недоношених і хворих новонароджених.
У відділенні створено умови для індивідуального перебування матерів з
немовлятами (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 27.02).
***
«Будівництво метрополітену у Дніпрі – символ нашої співпраці з
ЄС», – заявив Президент П. Порошенко під час відвідування будівельного
майданчика метрополітену у Дніпрі в рамках робочої поїздки до
Дніпропетровської області.
Він нагадав, що з Європейським банком реконструкції і розвитку та
Європейським інвестиційним банком були укладені кредитні угоди на загальну
суму понад 300 млн євро на будівництво Дніпровського метрополітену.
Глава держави зазначив, що це є важливою подією для Дніпра, оскільки
остання станція міського метрополітену була відкрита більше 20 років тому.
Президент повідомив, що вже затверджена проектна документація. За
його словами, міська влада запевнила, що найближчим часом розпочнуться
земельні роботи. П. Порошенко висловив сподівання, що в найближчі тричотири роки це будівництво буде завершено.
«Хочу наголосити, що це робиться в умовах війни і агресії з боку РФ. Це
стало можливим завдяки економічному зростанню та процесу децентралізації»,
– зазначив глава держави.
Президент додав, що контроль з боку двох європейських банків дасть
можливість ефективно використати кошти на будівництво метрополітену.
Будівництво першої черги метрополітену у Дніпрі розпочато у 1981 р. У
1995 р. введено в дію першу пускову ділянку першої черги метрополітену від
станції «Покровська» до станції «Вокзальна» загальною довжиною 7,82 км у
складі шести станцій, електродепо та інженерного корпусу метрополітену.
У зв’язку з необхідністю продовження будівництва першої черги
метрополітену в м. Дніпро за проектом «Завершення будівництва метрополітену
в м. Дніпро» між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку
було укладено кредитну угоду на суму 152,0 млн євро, Європейським
інвестиційним банком – на суму 152,0 млн євро (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
27.02).
***
Президент П. Порошенко підписав указ про створення делегації
України для участі у слуханнях Міжнародного суду ООН щодо порушення
Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з
фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх
форм расової дискримінації.
Слухання відбудуться в період з 6 по 9 березня у Гаазі.
Очолила українську делегацію заступник міністра закордонних справ
О. Зеркаль. Також до складу увійшли директор департаменту Європейського
Союзу МЗС В. Ченцов, заступник Генерального прокурора Є. Єнін, керівник
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Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції
Адміністрації Президента І. Жовква, керівник секретаріату уповноваженого
Верховної Ради з прав людини Б. Крикливенко та начальник апарату голови
Служби безпеки України О. Ткачук (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 24.02).
***
Президент П. Порошенко підписав Указ «Про звільнення в запас
військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових
призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу
у 2017 році».
Документом № 44/2017 визначаються терміни проведення у поточному
році чергових призовів громадян України на строкову військову службу та
звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни
строкової військової служби. Реалізація Указу забезпечить своєчасне виконання
завдань, пов’язаних з підготовкою та проведенням зазначених заходів.
Відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституції України та на виконання
Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» зі Збройних сил
України, інших військових формувань, Державної спеціальної служби
транспорту військовослужбовці строкової служби, які мають ступінь вищої
освіти спеціаліст або магістр і вислужили встановлені терміни строкової
військової служби, будуть звільнені в запас у травні – червні та жовтні –
листопаді 2017 р.
Інші військові-строковики, які вислужили встановлені терміни,
звільнятимуться в запас у квітні – червні та жовтні – грудні цього ж року.
Призов на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до
військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення
у військові частини виповнилося 20 років, і старших осіб, які не досягли 27річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на
строкову військову службу, також здійснюватиметься навесні та восени: у
квітні – травні та жовтні – листопаді 2017 р.
Кабінету Міністрів України своїм Указом Президент доручив визначити
чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову
службу, та обсяги видатків для проведення чергових призовів у поточному році.
Уряд, обласні, Київська міська державна адміністрація мають забезпечити
виконання заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням зазначених
заходів, а Міністерство інфраструктури України – забезпечити за заявками
Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України,
Державної спеціальної служби транспорту перевезення звільнених у запас
військовослужбовців і призовників з додержанням вимог безпеки та проведення
розрахунків за ці перевезення згідно з діючими тарифами.
Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім п. 1 ст. 3, який
набирає чинності з 1 березня 2017 р., та п. 2 ст. 3, який набирає чинності з
1 вересня цього року (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 25.02).
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***
Президент П. Порошенко у листі до Прем’єр-міністра В. Гройсмана
зазначив, що з метою увічнення подій Революції гідності, вшанування
подвигу героїв України, героїв Небесної Сотні та враховуючи відповідні
ініціативи громадськості необхідно вжити додаткових заходів щодо цього.
«Доцільно Кабінету Міністрів України опрацювати питання щодо
встановлення державних іменних стипендій найкращим студентам, молодим
науковцям, учням на честь наймолодших зі згаданих героїв (Н. Войтович,
Ю. Поправка, У. Голоднюк, Р. Гурик, Д. Максимов)», – ідеться у листі.
Президент також вважає можливим встановлення стипендій у навчальних
закладах, у яких училися або мріяли вчитися герої Небесної Сотні С. Нігоян,
Д. Пагор, І. Тарасюк, О. Плеханов, В. Зубенко, В. Мойсей, Д. Чернявський,
І. Костенко, С. Байдовський, Ю. Дяковський.
«З огляду на вагому суспільну значущість зазначеного питання для
національно-патріотичного виховання молоді прошу Вас дати доручення
відповідним центральним органам виконавчої влади та взяти під особистий
контроль вирішення порушених питань», – зазначається в листі (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 24.02).
***
«Створення єдиного органу щодо протидії фінансовим злочинам
мінімізує зловживання і забезпечить якісну взаємодію із бізнесом», – заявив
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у понеділок, 27 лютого, на нараді з
питань утворення органу протидії фінансовим злочинам.
Під час наради В. Гройсман наголосив на необхідності створення єдиного
органу, який професійно займатиметься розслідуванням фінансових злочинів і
дасть змогу позбавитися існуючих зловживань у цій сфері.
«До бізнесу звертається уся правоохоронна система. Це можуть зробити
сьогодні і органи МВС, і СБУ, податкова міліція, багато інших контролерів.
Логіка наступна: ліквідувати ці функції щодо роботи із бізнесом, щодо
фінансових питань в СБУ і в МВС, ліквідувати податкову міліцію. Разом з тим
створити один орган, який буде професійно займатися цією діяльністю. І таким
чином мінімізувати зловживання і підвищити ефективність роботи щодо
розслідування фінансових махінацій, – зазначив глава уряду. – Переконаний у
тому, що у нас є одне завдання: нам потрібно не просто говорити про нормальні
взаємовідносини з реальним сектором економіки і бізнесом, нам потрібно
створювати належні умови, які дадуть можливість бізнесу відчути і якісні
взаємодії із правоохоронною системою, з одного боку, а з іншого боку,
побудувати систему контролю, але не з точки зору зловживань».
Над цим питанням працювала міжвідомча робоча група з представників
уряду, СБУ і ДФС під координацією міністра фінансів України О. Данилюка,
створена відповідно до доручення Прем’єр-міністра за результатами наради 6
лютого.
Найближчим часом робоча група фіналізує позиції відповідальних
органів і презентує узгоджений підхід до створення органу протидії фінансовим
злочинам.
Відповідний проект закону буде обговорено з бізнесом, зазначив
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Прем’єр-міністр.
«Радянську систему треба просто залишити в минулому, – підкреслив
В. Гройсман. – Нам потрібно з вами побудувати нормальну модель: і захистити
економіку держави, і захистити нашу державу, і позбутися того
пострадянського тиску, який на сьогодні є. Наше завдання, щоби кожна служба
в країні займалася тим, щоби робити сильну країну, сильну економіку без
зайвого тиску там, де він не потрібен».
У нараді взяли участь перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного
розвитку і торгівлі України С. Кубів, міністр фінансів України О. Данилюк,
міністр юстиції України П. Петренко, міністр внутрішніх справ України
А. Аваков, керівництво Генеральної прокуратури України, Служби безпеки
України та Державної фіскальної служби України (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 27.02).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман упевнений, що у 2017 р. вдасться
перевершити прогнозоване зростання економіки на 3 %, якщо уряду не
будуть чинити перепони у реалізації визначених пріоритетів. Про це він
заявив під час засідання Національної тристоронньої соціально-економічної
ради.
«Ми бачимо оптимістичне зростання. На 2017 р. ми заклали 3 % зростання,
але ми думаємо, що ми можемо цей показник збільшити. Єдине, щоб ми самі
собі не створювали в Україні проблем. Це є ключове питання, – наголосив
Прем’єр-міністр. – Це буде означати, що в українців буде робота, що ми будемо
виробляти більше продукції, заробітні плати в Україні будуть зростати, у тому
числі питома вага заробітних плат у виробленні продукції, і ми будемо
працювати на спільний успіх».
Говорячи про досягнення уряду у 2016 р., В. Гройсман зазначив, що
вдалося стабілізувати макроекономічну ситуацію. За результатами року ВВП
країни зріс на 2,2 %, а у IV кварталі – на 4,7 %. Це добрий сигнал, що українська
економіка починає відновлюватися, зауважив він.
Уряд докладає багато зусиль для забезпечення економічного зростання.
Зокрема, багато уваги приділяється напряму створення якісного середовища для
інвестицій і відновлення промислового потенціалу України. «Кожна моя робоча
поїздка в будь-який регіон країни так чи інакше пов’язана з розвитком
національної економіки», – зазначив глава уряду.
У цьому напрямі уряд, зокрема, створив офіс залучення та підтримки
інвестицій, Національний комітет з промислового розвитку як механізм для
визначення необхідних завдань щодо відновлення української промисловості.
Також працює офіс із просування експорту. «Ці три інструменти ми
розглядаємо як один ланцюг, що буде впливати на розвиток економіки», –
зазначив В. Гройсман.
Зростання економіки забезпечить вирішення питань соціального характеру.
Зокрема, на часі створення справедливої пенсійної системи, підвищення
заробітних плат громадян, зазначив Прем’єр-міністр. «Наше завдання тільки
єдине – розвиток національної економіки, формування національного ресурсу і
реінвестиція цих ресурсів у якість життя українських громадян, – наголосив
глава уряду. – Вищі заробітні плати – це наш пріоритет».
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Серед інших досягнень уряду минулого року: розпочато реформу
державної служби, капітальний ремонт країни та будівництво доріг,
здійснюються електронні державні закупівлі, що вже заощадили близько
8 млрд грн.
Говорячи про сферу енергоефективності, Прем’єр-міністр зауважив, що
уряд зупинив падіння видобутку українського газу, було розпочато його
зростання. Сьогодні зростання власного видобутку сягнуло понад
100 млн куб. м. У 2017 р. прогнозоване зростання видобутку становтиме не
менше 500 млн куб. м. Уряд також працює над розвитком атомної енергетики,
що сприятиме досягненню енергетичної незалежності країни.
Уряд сформував Середньостроковий план пріоритетних дій уряду до
2020 року та продовжує його обговорення з експертами та громадським
середовищем. План, зокрема, передбачає п’ять пріоритетів роботи уряду:
забезпечення економічного зростання, підвищення ефективності врядування,
розвиток людського капіталу, зокрема у частині реформи системи охорони
здоров’я та пенсійної системи, підтримки культури, а також забезпечення
національної безпеки і оборони.
«Ті результати, які ми маємо у 2016 р., дають повний оптимізм щодо зміни
ситуації у кращий бік у 2017 р.», – зазначив глава уряду (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 24.02).
***
Уряд готовий до діалогу щодо енергетичної блокади, але не готовий до
диверсій щодо українських громадян. Уряд професійно працює щогодини, щоб
утримати енергетичну систему країни в робочому стані. Про це заявив Прем’єрміністр України В. Гройсман під час засідання Національної тристоронньої
соціально-економічної ради.
«Позиція уряду є абсолютно чіткою: ми готові до діалогу, професійної
розмови, але ми не готові до диверсій, які здійснюються по відношенню до
України і українських громадян, – підкреслив Прем’єр-міністр. – Переконаний,
що і ця проблема буде вирішена. І ми професійно сьогодні працюємо, буквально
погодинно, щоб утримати енергетичну систему країни в робочому стані, і з цієї
кризи ми вийдемо сильнішими».
В. Гройсман зауважив, що уряд з літа почав підготовку до опалювального
сезону. В умовах критично низьких запасів антрацитового вугілля та важкої
ситуації щодо атомної енергетики перед урядом стояло завдання забезпечити
надійне енергопостачання країни та не допустити віялових відключень.
У результаті питома вага атомної енергетики була збільшена із 47 до 57 %,
на теплових станціях, що виробляють 30 % енергетики країни, сформовано
необхідний резерв палива антрацитового вугілля. Таким чином, країна
прогнозовано увійшла до опалювального сезону.
Прем’єр-міністр передбачав і неодноразово заявляв про можливість
перекриття постачання вугілля росіянами. «Але я ніколи не думав, що деякі
українців прийдуть і це зроблять – перекриють», – зазначив В. Гройсман.
За його словами, говорити про негативні наслідки блокади не дуже
популярно. «Я відповідав: хто хоче популярності, нехай йде в артисти. Наше
завдання: забезпечити успіх нашої держави. У цьому успіху є популярні речі,
так і непопулярні рішення. І треба бути чесними як перед собою, так і перед
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мільйонами українців», – зазначив він.
Говорячи про енергетичну блокаду, В. Гройсман наголосив, що відсутність
вугілля призведе до віялових відключень, зупинки металургійної галузі.
Зрештою, це підірве економічне зростання.
«Якщо ми спрацюємо стратегічні запаси, які були сформовані, і не буде
відновлено постачання енергетичного вугілля і коксуючого теж, …і всього, що
потрібно для металургії, ми отримаємо два наслідки: у країні буде дефіцит
електричної енергії, це, в принципі, вплине на якість життя українських
громадян і економіку. Жити містам у темряві, коли у нас є усі потужності для
виробництва, неприпустимо, – наголосив Прем’єр-міністр. – Друга позиція –
теплові станції, які виробляють тепло для українських міст, теж будуть
вимушені зупинитися там, де немає резервів і альтернативних видів палива.
Наступна позиція – металургія. У металургійному комплексі працюють
300 тис. українців. Цей комплекс формує 12 % ВВП, забезпечує більше 20 %
надходження валютної виручки в Україні. Якщо буде зупинка, це буде означати,
що у нас з вами хочуть забрати можливості до економічного зростання».
Він підкреслив, що виступає проти будь-якої контрабанди, будь-яких
незаконних переміщень товарів. З цим явищем треба об’єктивно боротися,
наголосив він. Але при цьому не мають страждати мільйони українців. «Моя
позиція є дуже твердою: я проти зловживань при перетині, але я за те, щоби ми
не шкодили українським громадянам, тому що від цього будуть страждати
десятки мільйонів українців. Я точно знаю, що наші вороги, які ззовні і,
можливо, всередині, все будуть робити для того, щоб ми не досягли успіху, бо
наш економічний і соціальний успіх дехто вважає за свою особисту поразку.
Тому сигнал 2,2 % [зростання ВВП за результатами 2016 р.], коли дехто з наших
сусідів має падіння, для них є виклик» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 24.02).
***
«Хронічно дефіцитний Пенсійний фонд сьогодні почав зменшувати свій
дефіцит», – заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час засідання
Національної тристоронньої соціально-економічної ради.
Глава уряду нагадав, що було прийнято рішення про підвищення
мінімальної заробітної плати удвічі, і вже у січні 4 млн українців отримали
вищу заробітну плату.
Говорячи про результати підвищення мінімальної заробітної плати до
3 тис. 200 грн, В. Гройсман зазначив, що сьогодні спостерігається скорочення
безробіття. «Сьогодні очевидно, що зайнятість населення зростає, відповідно,
безробіття падає. Кількість вакансій на ринку праці виросла на 47 %. Це тільки
початок», – підкреслив Прем’єр-міністр.
Найголовніше завдання уряду на 2017 р. – це формування підходів і
запровадження у країні справедливої пенсійної системи, зазначив він. Уряд
працює над такими пропозиціями і наблизився до необхідних рішень, зазначив
В. Гройсман. «Наше завдання сьогодні полягає у тому, щоб забезпечити
зростання пенсійних виплат для українських пенсіонерів», – зауважив він
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 24.02).
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***
У результаті проведеної фінансової децентралізації кількість хронічно
дотаційних бюджетів знижена на 25 % і процес скорочення їхньої кількості
триває. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час
конференції «Від утворення об’єднаних територіальних громад – до розумного
зростання».
«Кількість бюджетів, які були хронічно дотаційними, знижена на майже
25 %. Процес зниження дотаційності бюджетів йде серйозною хвилею. Ми вже
маємо від цих змін збільшення місцевих бюджетів щороку на 50 % у 2015 і
2016 рр., а в 2017 р. передбачаємо зростання ще на 25 %. Це означає, що на
місцях є кошти, які вони мають інвестувати в якість життя людей», – зазначив
глава уряду.
Він наголосив, що раніше 96 % українських бюджетів місцевого
самоврядування були дотаційними. «Кожен бюджет стояв на колінах, і вони
були не здатними надати послуги, які покликані надавати як органи місцевого
самоврядування», – заявив В. Гройсман.
Зниження дотаційності місцевих бюджетів, зокрема, стало результатом
проведеної фінансової децентралізації, зазначив Прем’єр-міністр (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 24.02).
***
Під час робочої поїздки до Харківської області Прем’єр-міністр України
В. Гройсман відвідав Харківський національний університет міського
господарства ім. О. Бекетова, де поспілкувався зі студентами.
«Дуже добре, що в нашій країні є заклад, який готує фахівців, які в
майбутньому будуть відповідати за розвиток міського середовища, усі сфери
життєдіяльності. Робота в міському господарстві, органах місцевого
самоврядування повністю зорієнтована на те, щоб працювати на людей. Ми всі
живемо в містах, селах, селищах, громадах і розуміємо, наскільки важливо
надавати людям якісні послуги», – зазначив В. Гройсман, вітаючи студентів на
початку зустрічі.
Студенти і В. Гройсман обговорили актуальні питання суспільного життя:
щодо ситуації на Сході України та боротьби країни за свою територіальну
цілісність, виплати стипендій, змін до податкового законодавства, перспективи
розвитку туризму в Україні. Він також поділився власним досвідом роботи як
міського голови. Прем’єр-міністр розповів студентам про перебіг реформ, що
вже відбуваються, та пріоритети роботи уряду, зокрема щодо відновлення
економічного зростання та розвитку національної промисловості.
«У мене є величезне бажання відновити нашу промисловість і підвищити
якість життя. Є безліч підприємств у країні, які можуть виробляти конкурентну,
якісну продукцію. Ми маємо завойовувати нові ринки і зробити все для того,
щоб ця продукція була реалізована на українських ринках», – зауважив
В. Гройсман.
Глава уряду в Національному університеті ім. О. Бекетова оглянув
навчальні лабораторії видобутку, підготовки та транспортування нафти і
природного газу, Науково-дослідний центр світлотехнічних вимірювань та
лабораторію
світлотехнічного
дизайну
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 23.02).
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***
Відбулася зустріч віце-прем’єр-міністра України В. Кістіона і міністра
національного розвитку Угорщини М. Шестака.
Сторони обговорили питання розбудови прикордонної інфраструктури,
прикордонного співробітництва та співпраці у митній сфері.
В. Кістіон поінформував угорську сторону про результати роботи
українського уряду в реалізації вказаних питань. «За результатами офіційного
візиту Прем’єр-міністра України В. Гройсмана до Угорщини у листопаді 2016 р.
за дорученням глави уряду під моїм керівництвом було сформовано робочу
групу для забезпечення координації та контролю виконання досягнутих
домовленостей. Упевнений, що ряд підписаних під час візиту двосторонніх
документів надає реальні можливості реалізувати спільні інфраструктурні
проекти між Україною та Угорщиною», – наголосив В. Кістіон, додавши, що в
рамках робочої групи було розроблено плани для реалізації домовленостей.
Він також заявив, що вже підготовлено і схвалено на засіданні уряду два
законопроекти «Про ратифікацію Рамкового договору між Урядом України та
Урядом Угорщини про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги» (назва
документа – за першоджерелом) та «Про внесення змін до Закону України “Про
Державний бюджет України на 2017 рік”», які незабаром будуть внесені до
Верховної Ради України.
Крім того, сторони обговорили перспективи співпраці в інших сферах,
зокрема у залізничній та авіаційній галузях (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 24.02).
***
Міністр оборони України нагородив військових медиків під час візиту
на Дніпропетровщину.
У понеділок, 27 лютого, під час робочого візиту на Дніпропетровщину
міністр оборони України генерал армії України С. Полторак відвідав 385-й
військовий госпіталь Військово-медичного клінічного центру Південного
регіону та нагородив військових медиків, які лікують військовослужбовців ЗС
України, поранених під час АТО. Двадцять п’ять військових лікарів були
нагороджені відомчими нагородами і відзнаками.
«Я дякую вам за ваш патріотизм, за те, що з першого дня збройної агресії
проти України ви одними з перших лікували тут наших поранених. Через ваші
руки за 2,5 роки пройшли понад 11 тис. наших поранених. Це величезна праця.
Ви працювали не лише тут, у тилу, а й рятували життя наших військових на
фронті. Людина, яка несе таку місію, яка не рахується з власним здоров’ям,
часом, інколи життям, рятує наших військових – це свята людина! Ваша
професія надзвичайно потрібна зараз Україні. Я дякую вам за вашу важку
працю», – наголосив очільник оборонного відомства під час спілкування з
військовими лікарями (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –
27.02).
***
У зв’язку з резонансом у суспільстві, який був викликаний виборами
нового складу Громадської ради Міністерства оборони України, відомством
буде здійснено спільну ретельну перевірку всіх документів, щодо організації
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та проведення виборів. Мета перевірки – підтвердження або спростування
фактів, які були оприлюднені у засобах масової інформації. За результатом
перевірки буде прийнято рішення відповідно до законодавства України. Крім
того, до Міністерства юстиції України буде спрямовано відповідний запит щодо
офіційного роз’яснення окремих положень і норм Постанови уряду «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики».
Міністерство оборони України та Збройні сили України зацікавлені у
якісному громадському контролі за своєю діяльністю. Саме тому прозорий,
відкритий і публічний процес формування складу Громадської ради є
надзвичайно важливим.
Разом з тим відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання»
втручання органів державної влади та посадових і службових осіб у діяльність
громадських об’єднань, втручання громадських об’єднань у діяльність органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та
службових осіб не допускається (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2017. – 24.02).

ПОЛІТИКА
Сполучені Штати Америки закликали Росію негайно почати
дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі, ідеться у заяві
Держдепу США.
«Ми закликаємо Росію і сепаратистські сили, підтримувані нею, негайно
припинити вогонь, вивести усе важке озброєння та забезпечити повний і
безперешкодний доступ спостерігачам ОБСЄ», – заявив представник
Держдепартаменту.
За повідомленням Держдепу, США «уважно стежать за розвитком
наростаючого насильства у східній частині України в останні тижні та тим, як
російсько-сепаратистські сили не припиняють вогню, що передбачено
мінськими угодами. Засуджуємо інцидент, що стався за участі спостерігачів
СММ ОБСЄ і захоплення безпілотного літального апарату представниками
російсько-сепаратистських сил».
«Украй важливо, щоб ці сили припинили свої напади на цивільну
інфраструктуру, у тому числі Донецьку фільтрувальну станцію», – заявили у
Держдепі (Українська правда (http://www.pravda.com.ua). – 2017. – 26.02).
***
Самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» введут внешнее управление на
предприятиях украинской юрисдикции и перестанут поставлять в Украину
уголь, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу
марта. Об этом заявили главы «ДНР» и «ЛНР» А. Захарченко и
И. Плотницкий.
«Мы вынуждены объявить, что если до 00:00 среды (1 марта 2017 г.)
блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех
предприятиях украинской юрисдикции, работающих в ДНР и ЛНР. Мы
перестанем поставлять уголь в Украину. Для поставок угля нет ни возможности,
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ни схемы оплаты, – говорится в их совместном заявлении. – Мы будем
перестраивать все производственные процессы и ориентировать их на рынок
России и других стран» (ForUm (www.for-ua.com). – 2017. – 27.02).
***
Первый вице-спикер, представитель Украины в гуманитарной
подгруппе на переговорах по Донбассу И. Геращенко подчеркивает, что
Украина не будет вести прямые переговоры с боевиками ОРДЛО.
«Украину всеми силами подталкивают к легитимизации боевиков, к
прямым переговорам с ОРДЛО, пытаясь теперь создать сценарии прямых
переговоров, параллельные минскому процессу, без РФ и ОБСЕ», – отметила
И. Геращенко. По ее словам, это серьезно осложняет и без того непростую
работу всех подгрупп украинской делегации в Минске.
«Но никаких прямых переговоров и легитимизации бандитов не будет.
Какие бы грязные сценарии не разыгрывал Кремль в этой гибридной войне
против
Украины»,
–
подчеркнула
она
(Корреспондент.net
(www.korrespondent.net). – 2017. – 26.02).
***
У властей Украины есть конкретный план по возвращению Донбасса
под свой контроль, заявил глава МВД Украины А. Аваков.
«Я считаю, что мы находимся в таком промежутке времени, когда этот
вопрос можно решить, решить быстро и дипломатическим путем. Не военным
путем. Новая администрация США, готовятся выборы во Франции и Германии
– такой довольно печальный переходный период. И поэтому наши оппоненты в
Российской Федерации, путинский режим, по сути, пытаются эту ситуацию
использовать. Но это также и окно возможностей для нас», – сообщил он.
«В связи с этим переходным периодом активизировались различные
планы, в том числе планы, которые инспирированы различными странами и
людьми. “План Артеменко”, который я называю “планом Артеменко –
Левочкина”… Это недопустимые вещи», – сказал А. Аваков.
Он добавил, что знаком с реальными планами украинских дипломатов,
которые работают над урегулированием ситуации. «У нас есть совершенно
конкретный план относительно Донбасса, который в случае, если воля
путинского режима к реальному урегулированию все-таки будет иметь место
под нажимом Запада, у нас есть план, который будет реализовываться. Он
совершенно не связан ни с малейшими уступками путинскому режиму», –
подчеркнул А. Аваков (ForUm (www.for-ua.com). – 2017. – 27.02).
***
Политолог И. Петренко, анализируя заявления представителей ООН и
ОБСЕ о риске новой конфронтации на Донбассе, заявил, что, несмотря на
многочисленные разговоры о возможности США и России договориться по
этим вопросам, в реальности в мире для этого пока нет благоприятной
политической конъюнктуры.
Поэтому, по его мнению, новое противостояние в Украине вполне
возможно, тем более ввиду того, что накануне произошло признание Москвой
«документов» ОРДЛО, что является не более чем усилением ставок Кремля.
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«Если Крым как военная база России выгоден, то Донбасс им не нужен. Но
все эти действия, которые мы видим, – попытка сказать: вот, мы способны
пойти дальше, мы вообще можем забрать половину Восточной Украины. Россия
ждет предложений от США и момента, когда ее пригласят за стол
переговоров», – считает И. Петренко.
Таким образом, подчеркивает он, РФ получает возможность диктовать
свои условия, отказываться от уступок и оставаться в игре. «По факту Россия
уже смогла такими маневрами “отрезать” частично то, что от нее требуют –
вернуть Крым. Конечно, заявления дипломатические мы слышим, но
конкретных действий, планов и сроков никто не называет. Благодаря военной
активности в Сирии, эскалации на Донбассе, Россия фактически убрала с
политического дискурса вопрос о возврате Крыма. Возможно, сейчас
аналогично будут подняты ставки, чтобы на что-то закрывали глаза и
поднимались конкретные вопросы, которые выгодны России», – резюмирует
эксперт (Слово и Дело (http://ru.slovoidilo.ua). – 2017. – 27.02).
***
Депутат Н. Савченко, прибывшая 24 февраля в «ДНР», призвала
лидеров нормандского формата ускорить процесс обмена пленными в
формате «всех на всех».
Н. Савченко встретилась с шестью украинскими военнопленными в
Западной исправительной колонии в Макеевке. Об этом политик сообщила на
своей странице в Facebook.
«Я нахожусь на оккупированной территории Украины с единственной
целью – вытащить наших пленных. Я прошу украинцев и мировую
общественность поддержать наших ребят, как поддержали в свое время меня,
когда я находилась в тюрьмах Кремля. Я призываю лидеров нормандского
формата совершить обмен всех на всех, который был ими подтвержден», –
заявила нардеп (Корреспондент.net (www.korrespondent.net). – 2017. – 24.02).
***
Служба безпеки України має багато запитань до народного депутата
Н. Савченко і має намір її опитати найближчим часом, повідомив радник
голови СБУ Ю. Тандіт (http://glavcom.ua/news/savchenko-vikoristovuyut-rosiyskispecsluzhbi-tandit-400458.html).
«На жаль, Н. Савченко використовують, фактично, спецслужби Російської
Федерації... З боку держави з терористами зустрічаються неуповноважені особи,
які потім від імені терористів намагаються говорити з нами з позиції сили. Ми
нікому не дозволимо говорити з нами з позиції сили», – наголосив радник
голови СБУ (Главком (http://glavcom.ua). – 2016. – 26.12).
***
Народный депутат из фракции «Блок П. Порошенко» Т. Рычкова
направила депутатский запрос в Генеральную прокуратуру и Службу
безопасности Украины о возбуждении уголовного дела в отношении
народного депутата Н. Савченко за подстрекательство военнослужащих
Вооруженных сил Украины к свержению государственного строя.
«На этой неделе Савченко присутствовала на позициях ВСУ и подстрекала
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военнослужащих оставить свои позиции и прийти в Киев с целью совершения
государственного переворота. Свидетелями действий Савченко были
военнослужащие Вооруженных сил Украины воздушно-десантных войск 80-й и
79-й бригад. Я хочу напомнить, что такие действия предусмотрены ст. 109
Уголовного кодекса «Подстрекательство к свержению конституционного
строя». Прошу считать мое выступление депутатским запросом в
Генпрокуратуру и СБУ», – заявила Т. Рычкова (ForUm (www.for-ua.com). –
2017. – 24.02).
***
Внефракционный народный депутат Н. Савченко в конце прошлой
недели действительно находилась в районе Авдеевки и общалась на
блокпостах с военнослужащими, но она никого не призывала оставлять
позиции и «идти на Киев», чтобы совершить государственный переворот,
заявила пресс-секретарь народного депутата Н. Савченко Т. Проторченко,
комментируя соответствующие обвинения со стороны народного
депутата Т. Рычковой.
«Я не знаю, откуда этот народный депутат взяла эту информацию… Это не
более чем провокация», – сказала Т. Проторченко (ForUm (www.for-ua.com). –
2017. – 24.02).
***
Народний депутат А. Артеменко стверджує, що не узгоджував свій
«мирний план» з російськими політиками.
Крім того, А. Артеменко зазначив, що не погоджував своїх позицій щодо
«мирного плану» ыз С. Льовочкіним, Ю. Бойком чи В. Сурковим.
Депутат також зауважив, що О. Ляшко знав про його «мирну» ініціативу,
яка, за словами А. Артеменка, вписується в стратегію Радикальної партії.
А. Артеменко відкидає звинувачення в державній зраді і звинувачує владу
в авторитаризмі.
Депутат розкритикував мінський формат ы наголосив, що виступає за
переговори щодо досягнення миру в Україні у будапештському форматі.
Він стверджує, що його слова у газеті The New York Times були вирвані з
контексту, мови про жодну «оренду» окупованого Росією Криму не було.
А. Артеменко зазначив, що вважає проголошення позаблокового статусу
України кроком для врегулювання конфлікту на сході та виступив за подвійне
громадянство.
Крім того, він повідомив, що планує відвідати Вашингтон, щоб
«продовжувати свою справу». «Моє завдання – робити політичні заяви», –
додав нардеп (Українська правда (http://www.pravda.com.ua). – 2017. – 27.02).
***
Народный депутат А. Гончаренко заявил, что его похищение было
инсценировано украинскими спецслужбами.
«Я стал участником спецоперации украинских силовых структур по
обезвреживанию
очередной
террористической
группировки,
которая
планировала ряд преступлений в Одессе и Одесской области», – сказал
А. Гончаренко.
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По словам депутата, он знал о спецоперации СБУ. «Эта операция длилась
несколько недель. Эту группировку вели, документировали их разговоры,
получая соответствующие санкции суда. Там была тщательная и кропотливая
работа СБУ. Я на каком-то этапе был уведомлен о том, что одним из объектов
атаки для этой группировки был выбран именно я», – рассказал он (ForUm
(www.for-ua.com). – 2017. – 23.02).
***
Бывшему Премьер-министру Украины А. Яценюку предлагают
сменить В. Гонтареву на должности главы Нацбанка, однако он
отказывается, сообщает нардеп от партии «Народный фронт» В. Сюмар.
«Что касается А. Яценюка. Насколько мне известна его позиция, он не
хочет занимать эту должность. Хотя, конечно, определенным образом такие
предложения и возможность такой рокировки обсуждается», – рассказала
В. Сюмар.
По ее словам, к В. Гонтаревой есть много претензий и от политиков, и от
общества. «Я бы не удивлялась ее позиции и желанию уйти в отставку. Чудо,
что она до сих пор занимает эту должность», – добавила нардеп (Слово и Дело
(http://ru.slovoidilo.ua). – 2017. – 27.02).
***
Оппоблок с большой вероятностью развалится, а его избиратели
перейдут прежде всего к партии «Наш край», считают политологи
В. Небоженко
и
В.
Карасев
(http://ru.golos.ua/uncategory/nash_kray_poluchit_golosa_oppobloka_posle_razvala_
poslednego__ekspertyi_4076).
Политолог В. Небоженко считает, что Оппоблок может расколоться из-за
наличия серьезных противоречий между Р. Ахметовым и С. Левочкиным.
«Внутри
Оппоблока
действительно
назрели
противоречия.
Часть,
ориентированная на Ахметова, будет рассчитывать на региональные структуры,
а люди, контролируемые Левочкиным, играть на то, что очень сильно открыто в
Украине – на левый фланг», – объяснил он.
В. Небоженко также обратил внимание на то, что «Наш край» станет
одним из ключевых конкурентов «ахметовской части» Оппозиционного блока,
которая будет продвигать идею «областных традиционалистов».
Вместе с тем, по мнению политолога В. Карасева, в данный момент
основные группы влияния в Оппозиционном блоке получили серьезные удары
из-за судебного разбирательства в Австрии дела украинского олигарха
Д. Фирташа и железнодорожной блокады Донбасса.
«Блокада бьет по Ахметову, а “венская история” бьет по другой части
Оппоблока – Бойко и Левочкину. Если они (Оппозиционный блок. – Прим.
ред.) расколются, то бенефициарами этого раскола будут другие политические
силы, в частности “Наш край”, который возьмет на себя социальную
составляющую», – заявил В. Карасев.
Эксперт также отметил, что инертность Оппозиционного блока
увеличивает шансы других партий в борьбе за его электорат (ГолосUA
(http://ru.golos.ua). – 2017. – 27.02).
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***
Объединение «Правого сектора», «Азова» и ВО «Свобода» невозможно,
поскольку они не поделят между собой лидерство и не смогут найти общих
спонсоров, считает директор Украинского института анализа и
менеджмента
политики
Р.
Бортник
(http://ru.golos.ua/politika/obyedinenie_pravogo_sektora_azova_i_svobodyi_nevozm
ojno_ne_podelyat_liderstvo_i_spon).
«Мы можем говорить о ситуативном совпадении интересов этих трех
правых сил, но не о каком-то объединении и тем более не о слиянии. Вопрос о
создании одной большой правой партии на повестке дня не стоит по многим
причинам, несмотря на то что многие об этом говорят», – отметил эксперт.
По его словам, каждая из этих трех сил имеет свои источники
финансирования, интересы которых часто не совпадают, а иногда даже
конкурируют между собой, и сложить воедино их будет сложно. Причем, как
пояснил Р. Бортник, у ВО «Свобода» и «Правого сектора» эти источники давно
устоялись, тогда как «Азов» – относительно новая сила, которой еще предстоит
найти свой постоянный ресурс.
Также, по мнению Р. Бортника, объединению трех сил помешают их
лидерские амбиции, которые очень сильны среди правых. Помимо этого,
эксперт напомнил и о традиционном сотрудничестве радикальных сил со
спецслужбами – как внешними, так и внутренними, что также делает
невозможным их объединение из-за различий в задачах со стороны кураторов
(ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 24.02).
***
Министр финансов А. Данилюк и глава Государственной фискальной
службы Украины Р. Насиров могут быть отправлены в отставку через
месяц
–
полтора,
прогнозирует
политолог
А.
Золотарев
(http://ru.golos.ua/politika/ministra_finansov_aleksandra_danilyuka_mogut_otpravit_
v_otstavku_cherez_mesyatspolto).
Он добавил, что этот вопрос будет решаться в течение месяца – полутора.
По словам А. Золотарева, все будет зависеть от того, какая будет избрана
конфигурация власти.
«Судя по всему, Президент нацелился на пертурбацию властного картеля.
И очень многое будет зависеть от теневых кулуарных договоренностей. Здесь
ключевым критерием будет не столько эффективность или успешность того или
иного фигуранта на своем посту, а способность Насирова или Данилюка более
успешно вписаться в систему балансов», – подчеркнул эксперт (ГолосUA
(http://ru.golos.ua). – 2017. – 25.02).
***
Экс-президент В. Янукович хочет добиться от ЕС снятия части
санкций с себя и разблокирования хотя бы части счетов, обвиняя
Д. Фирташа и С. Левочкина в разгоне Майдана, также он косвенно
намекает, что за происходящее в Украине отвечает действующая власть,
считает
политолог
А.
Якубин
(http://ru.golos.ua/politika/obvinyaya_firtasha_i_levochkina_yanukovich_obvinyaet_
poroshenko_i_nadeetsya_na_snyat).
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«В. Янукович и дальше играет в свою игру. Он считает, что ему, возможно,
удастся снять с себя часть санкций ЕС, и потому он пытается доказать, что
поддерживал исключительно мирные варианты выхода из кризиса, а все
силовые варианты были инспирированы кем-то другим. Это делается с расчетом
на то, что в конечном итоге он сможет разблокировать часть счетов и получить
возможность более свободного передвижения по миру», – подчеркнул эксперт.
А. Якубин также считает, что активизация В. Януковича ставит под вопрос
нынешний политический консенсус в Украине. «Не секрет, что Фирташ был
одним из политических отцов той системы, которая сейчас есть в Украине. Не
секрет, что была встреча Порошенко, Фирташа и Кличко, где решались вопросы
будущего Украины. Поэтому говоря о Фирташе, Янукович пытается показать,
что нынешние представители власти восходят из этого консенсуса», –
резюмировал А. Якубин (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 26.02).

ЕКОНОМІКА
В Национальном банке Украины не подтверждают информацию о
якобы отставке председателя НБУ В. Гонтаревой. Об этом сообщили в
пресс-службе финрегулятора.
«НБУ традиционно за месяц сообщает о предстоящих изменениях в составе
правления. Такого сообщения не было, а значит, информация не соответствует
действительности», – отметили в Нацбанке.
Указывается, что сейчас все члены правления НБУ, включая главу
Нацбанка В. Гонтареву, работают по плану и имеют плотный график работы
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/395886/v-nbu-vyskazalis-ovozmozhnoj-otstavke-gontarevoj). – 2017. – 27.02).
***
Міжнародний валютний фонд не включив у свій календар у лютому
питання виділення Україні наступного траншу. Про це йдеться в даних
календаря Ради директорів МВФ.
На сьогодні календар МВФ розписаний до 6 березня.
24 лютого МВФ переглядав програми співпраці з Іраном і Албанією.
6 березня МВФ розглядатиме підходи до макрофінансового нагляду.
Таким чином, календар Ради директорів розписаний до початку березня.
Українське питання туди не включене.
Фонд включить до розкладу Ради директорів українське питання через
10 днів після отримання підписаного меморандуму для четвертого перегляду
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/395900/mvf-ne-vklyuchyv-v-svijkalendar-v-lyutomu-pytannya-vydilennya-ukrayini-transhu). – 2017. – 27.02).
***
Национальный банк оставил системно важными банками в 2017 г.
государственные ПриватБанк, Укрэксимбанк и «Ощадбанк». Об этом
сообщается на сайте регулятора.
Соответствующее решение № 100-рш Нацбанк принял 23 февраля 2017 г.
Все эти банки имели статус системно важных и в течение 2016 г.
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Нацбанк отметил, что банк считается системно важным, если его
банкротство или ненадлежащее функционирование может создать системные
риски для финансовой системы.
Регулятор к таким банкам может применять повышенные пруденциальные
требования, в том числе повышенные нормативы ликвидности и капитала.
Статус системно важного определяет особый режим надзора за банком
(Минфин (http://minfin.com.ua/2017/02/24/26386349). – 2017. – 24.02).
***
Национальный банк пересмотрел подходы к лицензированию операций
физлиц по размещению средств на зарубежных счетах и осуществление
инвестиций за пределы Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отныне физлица смогут размещать на зарубежных счетах иностранную
валюту, полученную ими за пределами Украины, без индивидуальных лицензий
НБУ.
Например, без лицензий НБУ украинцы смогут размещать на зарубежных
счетах средства, полученные в других странах в качестве заработной платы,
стипендий, пенсий, алиментов, дивидендов и т. п.
В то же время физлица, как и раньше, должны иметь индивидуальные
лицензии НБУ для осуществления перевода средств из Украины с целью их
инвестирования или размещения на зарубежных счетах (Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/02/24/26391786). – 2017. – 24.02).
***
Промышленное производство в Украине в январе 2017 г. по сравнению с
аналогичным месяцем 2016 г. возросло на 5,6 %, сообщает Госстат.
С учетом корректировки на эффект календарных дней, промпроизводство в
январе в годовом выражении возросло на 5,2 %.
По сравнению с предыдущим месяцем – декабрем 2016 г. –
промпроизводство в январе упало на 17,5 % без сезонной корректировки, или на
1,5 % – с учетом корректировки.
Максимальный рост промпроизводства в январе 2017 г. по сравнению с
январем 2016 г. зафиксирован в производстве прочих машин и оборудования –
на 30 %, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 20,3 %,
производстве мебели и прочей продукции – на 17,4 %.
Максимальное падение за этот период произошло в химической
промышленности – на 8,9 %, производстве кокса и продуктов
нефтепереработки – на 7 %, производстве электрического оборудования – на
4,2 %.
Рост по сравнению с декабрем зафиксирован только в поставке
электроэнергии, газа и пара – на 0,3 %, добыче сырой нефти и природного газа –
на 0,2 %.
Максимальное падение к декабрю произошло в производстве компьютеров,
электронной и оптической продукции – на 63,5 %, производстве мебели и
другой продукции – на 42,1 %, производстве электрического оборудования – на
41,6 %.
Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно
оккупированной территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны
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проведения АТО.
Рост промпроизводства в Украине за 2016 г., по сравнению с 2015 г.,
составил 2,4 %, после падения показателя четыре года подряд – в 2012–2015 гг.
(Минфин (http://minfin.com.ua/2017/02/24/26380282). – 2017. – 24.02).
***
Украинские
потребители
из-за
значительного
повышения
температуры воздуха более чем в четыре раза сократили суточный отбор
из подземных хранилищ газа. Об этом свидетельствуют оперативные данные
компании «Укртрансгаз».
Согласно данным, 24 февраля из подземных хранилищ было отобрано
21,4 млн куб. м. Это более чем в четыре раза меньший объем, чем было,
например, 1 февраля, когда за сутки украинцы потребили 91,8 млн куб. м.
По состоянию на начало суток 25 февраля в украинских ПХГ было более
8,4 млрд куб. м газа. С начала года запасы уменьшились почти на
2,6 млрд куб. м.
Украина вошла в 2017 г. с запасами природного газа в своих подземных
хранилищах в объеме 11 млрд 993 млн куб. м.
За более чем два с половиной месяца после начала отопительного сезона
запасы уменьшились на 2 млрд 739 млн куб. м, или на 18,6 %.
Украинский
гидрометеорологический
центр
прогнозирует,
что
отопительный сезон, с точки зрения температурных условий, в Украине
продлится от 160 до 180 дней.
В НАК «Нефтегаз Украины» считают сложившиеся в подземных
хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона
и заявляют, что располагают техническими возможностями для
дополнительного импорта в случае суровой зимы.
По расчетам компании, на конец отопительного сезона в хранилищах будет
оставаться 7–8 млрд куб. мв при допустимом значении 5 млрд куб. м
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/395865/ukraina-v-chetyre-razasokratila-sutochnyj-otbor-gaza-iz-hranilishh). – 2017. – 27.02).
***
В 2016 г. предприятиями и организациями освоено 326,2 млрд грн
капитальных инвестиций, что в сопоставимых ценах на 18 % больше, чем
за соответствующий период 2015 г. Об этом свидетельствуют данные
Госкомстата.
Как отмечается, главным источником финансирования капитальных
инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет
которых освоено 69,4 % общего объема.
«Доля привлеченных и заимствованных средств, а именно: кредитов
банков и средств иностранных инвесторов, составила 10 %. За счет
государственного и местных бюджетов освоено 9,4 % капитальных
инвестиций», – говорится в сообщении.
Весомую долю капитальных инвестиций (96,7 % общего объема) освоено в
материальные активы, из которых в здания и сооружения – 48,4 % всех
инвестиций, в машины, оборудование и инвентарь и транспортные средства –
44,3 %. В нематериальные активы вложено 3,3 % общего объема капитальных
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инвестиций.
На капитальный ремонт активов направлено 25,6 млрд грн капитальных
инвестиций (7,8 % от общего объема).
Данные по объемам капитальных инвестиций являются предварительными.
Окончательные данные по 2016 г. будут обнародованы в мае 2017 г.
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/395858/kapitalnye-investitsii-vukraine-za-god-vyrosli-na-18). – 2017. – 26.02).
***
В Україні протягом 2016 р. в експлуатацію було прийнято 9366,8 тис.
кв. м житла. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію,
оприлюднену
Державною
службою
статистики
України
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1646679-u-derzhstatistiki-povidomili-skilki-zhitlabulo-priynyato-v-ekspluatatsiyu-v-ukrayini-minulogo-roku).
За інформацією Державної служби статистики 6502,9 тис. кв. м житлових
площ припадає на міські поселення, а це 87,1 % усього прийнятого протягом
минулого року в експлуатацію житла (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1646679-u-derzhstatistiki-povidomili-skilki-zhitlabulo-priynyato-v-ekspluatatsiyu-v-ukrayini-minulogo-roku). – 2017. – 23.02).
***
В усіх регіонах України є в достатній кількості: борошно, гречка,
свинина, м’ясо птиці, яйця, соняшникова олія, цукор, картопля, капуста,
столовий буряк, морква та цибуля. Такі дані отримало Мінагрополітики на
основі аналізу регіональних балансів продовольства на лютий – квітень 2017 р.
Результати зведення попиту та пропозиції на основні види продукції
говорять про відсутність дефіциту будь-якої групи продовольства. Так, зокрема,
при попиті у лютому – квітні 2017 р. на гречану крупу у 25,3 тис. т на ринку
очікується пропозиція у 27,4 тис. т. Відтак усі потреби за гречкою повністю
забезпечені (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/usi-regioni-ukrainizabezpeceni-osnovnimi-vidami-prodovolstva). – 2017. – 24.02).
***
Залежно від погодних умов південні регіони України днями розпочнуть
сіяти ранні ярі зернові культури. Загалом по країні ярі зернові будуть посіяні
на площі 7,2 млн га, у тому числі ранні – 2,4 млн га. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.
За попередніми даними вся посівна площа під урожай 2017 р. очікується у
межах 26,8 млн га (на рівні 2016 р.).
Зернові культури прогнозується посіяти на площі 14,4 млн га (54 % від
посівних площ). Такий баланс відповідає оптимальному співвідношенню
культур у сівозмінах.
За попередніми даними, найбільша частка в прогнозованій структурі
посівних площ припаде на пшеницю (23,6 % від посівної площі), соняшник –
(20 %), кукурудзу на зерно (16,4 %), ячмінь (9,7 %) і сою (7,2 %).
Залежно від умов перезимівлі озимих культур структура зернового клину
під урожай 2017 р. може коригуватися за рахунок оптимізації площ ярих
зернових культур, зокрема кукурудзи на зерно та пізніх круп’яних культур.
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У період весняно-літніх польових робіт 2017 р. передбачається
використати 958 тис. т поживних речовин мінеральних добрив. Станом на
24 лютого аграріями придбано 723 тис. т поживних речовин мінеральних
добрив (75 % до заявки, у 2016 р. – 714 тис. т).
Потреба у засобах захисту рослин на період весняно-літніх робіт становить
близько 28,6 тис. т проти 27,8 тис. т у минулому році, у тому числі в
гербіцидах – 18,9 тис. т. За оперативною інформацією Держспоживслужби, уже
закуплено 14,5 тис. т пестицидів (51 % до потреби), у тому числі 10,0 тис. т
гербіцидів (53 %).
Потреба сільгосптоваровиробників у пальному на 2017 р. становить
близько 1,4 млн т дизпалива та 323 тис. т бензину. У тому числі на проведення
весняно-польових робіт – 401 тис. т дизпалива та 95 тис. т бензину. Станом на
24 лютого уже придбано 274 тис. т дизпалива та 65 тис. т бензину, що становить
відповідно 68 і 69 % до потреби на період проведення весняно-польових робіт
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/dnami-v-ukraini-pocnetsa-posivnakampania). – 2017. – 27.02).
***
Гідрометцентр України озвучив попередні дані за результатами
відрощування монолітів озимих культур, відібраних на полях у кінці січня.
Значних пошкоджень і загибелі сходів не виявлено, чому сприяв достатній шар
снігового покриву.
Разом з тим якщо на основній території стан озимих не викликає
побоювання, то в окремих районах ситуація менш благополучна. Так, до
третини загиблих рослин відзначено в декількох зразках, відібраних з полів
Миколаївської, Тернопільської та Харківської областей, приблизно в 5 % зразків
з Черкаської області і в третини зразків із Закарпаття.
«У цілому, ситуація з озимими в Україні не викликає побоювань, а
пошкодження і зрідженість сходів хоч і мають місце бути, але на сьогодні вони
носять дуже локальний характер, – розповіла начальник відділу
агрометеорології Гідрометцентру України Т. Адаменко. – Найближчим часом
слід уважно стежити за характером погоди, оскільки не всі ризики залишилися в
минулому». Крім того, за словами Т. Адаменко, від того, скільки ще триватиме
відлига, залежить танення крижаного покриву, що перекриває доступ кисню до
рослин, а також сприяє їх випріванню і розвитку грибкових захворювань. Така
кірка, зокрема, на полях Харківської та Сумської областей тримається вже
близько 70 днів, і це критичний термін для виживання сходів.
Вона додала, що похолодання ще будуть. Так, у східному регіоні
температура вночі найближчим часом ще може опускатися до 7–10 градусів
морозу, що за умови танення сніжного покриву також може пошкодити посіви.
Наразі агрометеорологи готують прогноз площ, які підлягатимуть пересіву
навесні. Пересіяти аграріям доведеться до 10 % площ під озимою пшеницею, до
15 % під озимим ячменем – в основному, у південних областях, до 20 % під
ріпаком – у західних.
Що стосується старту весняно-польової кампанії, за словами Т. Адаменко,
до нього залишається ще не менше трьох тижнів (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-dovedetsa-peresiati-10-15-ozimihzernovih). – 2017. – 26.02).
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***
За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, обсяги валової
продукції сільського господарства у 2017 р. становитимуть 253,6 млрд грн.
Це на 0,2 % менше, ніж у 2016 р. Про це повідомив завідувач відділення
організації виробництва та земельних відносин Національного наукового центру
«Інститут аграрної економіки» академік НААН В. Месель-Веселяк, передає
прес-служба ННЦ.
Так, валова продукція рослинництва прогнозується на рівні минулорічних
показників і може становити 184,9 млрд грн. Виробництво зернових і
зернобобових культур прогнозується на рівні 64,99 млн т проти минулорічних
65,95 млн т, тобто на 1,5 % менше.
Крім того, очікується збільшення виробництва пшениці, жита, гречки,
гороху, рису, ріпаку, картоплі, плодів і ягід.
Разом з тим, за розрахунками вчених Інституту аграрної економіки,
прогнозується зменшення на 0,6 % проти 2016 р. виробництва валової продукції
тваринництва – до 68,8 млрд грн.
Обсяги виробництва м’яса, молока і вовни зменшаться в межах 0,5–5,6 %.
Виробництво яєць зросте на 0,5 %, м’яса птиці – на 1,1 %.
«Отже, за розрахунками Інституту аграрної економіки, незважаючи на
втрати територій та бойові дії на Сході України, у 2017 р. збережеться тенденція
стабілізації сільгоспвиробництва», – підсумував В. Месель-Веселяк (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-zberezetsa-tendencia-stabilizaciisilgospvirobnictva). – 2017. – 26.02).
***
Сукупний обсяг виробництва соняшникової олії у світі в сезоні 2016/17
становитиме 15,85 млн т. Протягом останніх трьох сезонів, утримуючи
висхідну тенденцію, глобальний випуск такої продукції збільшився більше ніж
на 14 %. Про це згідно з останнім звітом Oilseeds: World Markets and Trade пише
«ПроАгро».
Зазначається, що лідируючу позицію найбільшого виробника і експортера
продовжує утримувати Україна. Якщо в 2014/15 МР випуск соняшникової олії в
Україні оцінювався в 4,43 млн т, то в 2016/17 МР він очікується на рівні
5,76 млн т, тобто на 1,33 млн, або 30 %, більше.
Друге і третє місця в списку найбільших виробників продовжують займати
Росія і ЄС. У Росії показники випуску також демонструють помітне зростання,
темпи якого, утім, значно відстають від аналогічних в Україні.
Крім лідируючих позицій у списку виробників, у сезоні 2016/17 Україна
також продовжить бути основним світовим експортером соняшникової олії.
Згідно з останніми прогнозами USDA, 57 % соняшникової олії, поставленої на
світовий ринок в сезоні 2016/17, буде українського походження (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/castka-ukraini-na-svitovomu-rinkusonasnikovoi-olii-sklade-57). – 2017. – 23.02).
***
Сезон 2016/2017 для цукрової галузі за показниками врожайності був
найкращим за останні сім років. Також було отримано одні з кращих
показників цукристості. Про це повідомила керівник аналітичного відділу
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асоціації «Укрцукор» Р. Бутило.
«За показниками врожайності цей сезон був найкращим за останні сім
років – майже 50 т/га, приміром, у 2010 р. ми мали вдвічі нижчі – 27,83 т/га.
Крім того, ми отримали найкращі за роки незалежності показники цукристості –
17,65 %», – зазначила експерт.
Крім того, за її словами, якщо розглянути за регіонам, то максимальне
накопичення сахарози відмічено в буряках, вирощених у Житомирській
(19,65 %), Вінницькій (18,54 %), Тернопільській (18,20 %), Хмельницькій
(17,84 %), Львівській (17,72 %), Київській (17,69 %), Волинській (17,59 %) та
Черкаській (17,26 %) областях.
«Ще 11 цукрових заводів показали цукристість вищу 18 %, а обсяг
сировини із низькою цукристістю (15–16 %) був мінімальним», – додала
Р. Бутило.
За її словами, загалом за виробничий сезон було прийнято на переробку
13,9 млн т цукрових буряків із цукристістю 17,65 % і перероблено 13,7 млн т.
Сумарно було отримано 2,007 млн т цукру при середньому виході на рівні
14,67 %
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/vrozajnist-cukrovogoburaku-v-ukraini-u-sezoni-2016-stala-rekordnou). – 2017. – 23.02).
***
У 2016 р. Україна отримала найбільший за останні 20 років вилов риби
у внутрішніх водоймах і морях. Про це повідомив голова Держрибагентства
Я. Ковалів, передає прес-служба відомства.
«За останні два роки вилов риби у внутрішніх водоймах і морях
збільшився на 25 %. У 2016 р. він становив приблизно 80 тис. т», – зазначив
Я. Ковалів.
За його словами, у 2014 р. у внутрішніх водоймах і морях України вилов
становив 59,8 тис. т, у 2015 р. – 68, 1 тис. т, у 2016 р. – 79,5 тис. т.
Він зауважив, що без урахування обсягів морського вилову в Чорному
морі, які держава втратила через анексію Криму, вилов 2016 р. є найбільшим за
останні 20 років, починаючи з 1996 р.
Збільшення обсягів вилову голова Держрибагентства пов’язує з
дерегуляцією і стимулюванням рибалок-промисловиків показувати реальні
обсяги вилову. Деталізуючи показники вилову риби в Україні, Я. Ковалів додав,
що незважаючи на загальне зростання вилову і зростання в ньому частки
фермерської риби, домінувати продовжує промисловий вилов.
Необхідними факторами для розвитку рибного фермерства Я. Ковалів
також назвав зменшення частки браконьєрської риби в торговельних мережах і
на ринках.
«Також працюємо над економічними інструментами підтримки наших
рибних фермерів. Це зниження фінансового навантаження щодо сплати за
замелю, збільшення митних ставок на імпорт сортів риби, що можуть
вирощуватися в Україні, фінансової підтримки галузі з держбюджету.
Розробляємо концепцію Фонду підтримки рибного господарства із державними
субсидіями, компенсацією частини затрат по відсотковим ставкам на кредити.
Це все маємо реалізувати у 2017–2018 рр.», – підсумував голова
Держрибагентства (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/v-2016-ukrainaotrimala-najbilsij-za-ostanni-20-rokiv-vilov-ribi). – 2017. – 27.02).
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***
У 2016 р. Україна експортувала 195 т часнику, що є найбільшим
показником за останні шість років.
Основними ринками збуту української продукції є Білорусь (61 %), Латвія
(13 %), Канада (11 %). Середня ціна 1 т часнику на експорт становить 1467 дол.
Разом з тим у 2016 р. Україна імпортувала 3,2 тис. т часнику, що на 50 %
менше порівнян з 2015 р. і є найнижчим показником за останні вісім років.
Так, основним постачальником цього продукту в Україну є Китай, частка
якого у загальній структурі коливається від 86 до 100 %, залежно від року.
Китай – найбільший гравець на світовому ринку часнику. Його частка становить
понад 80 % у структурі світового експорту.
Зазначається, що основною причиною зменшення імпортних поставок
часнику є девальвація гривні по відношенню до долара, що робить імпортний
часник менш доступним для українського споживача.
Крім того, усередині країни зростає виробництво і зменшується потреба в
імпортному продукті. Минулого року було вироблено 187,8 тис. т часнику,
понад 99 % якого виробляється у господарствах населення (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/eksport-casniku-z-ukraini-u-2016-buvnajbilsim-za-ostanni-sist-rokiv). – 2017. – 24.02).
***
В Україні є географічно-ґрунтові умови для збільшення площ під
виноград до 300 тис. га. Таке збільшення у перспективі може бути
виправданим, оскільки попит на якісні вина у світі досить великий. Про це
повідомив начальник відділу розвитку садівництва, виноградарства та
виноробства департаменту землеробства Мінагрополітики В. Костенко.
В Україні великий потенціал щодо виробництва якісних вин. Території під
насадження винограду наразі становлять близько 45 тис. га. Урожайність з 1 га
винограднику становить близько 100 ц. До незалежності України цифра була у
три рази меншою – близько 30 ц/г.
«Наш головний напрям у виноградно-виноробній галузі – розвиток та
підтримка малих і середніх виробників. Їхня продукція може бути
ексклюзивною і може користуватися великим попитом на західних ринках. Для
виходу на нові ринки у нас є все необхідне – є гарний клімат, є технології, є
люди, які добре розуміються на цій справі», – наголосив В. Костенко.
Крім того, у рамках держпідтримки аграріїв на 2017 р., яка становить
5,4 млрд грн, 75 млн грн передбачено на підтримку виноградарів, садоводів і
хмелярів (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-e-vse-neobhidnedla-vihodu-vinorobiv-na-novi-rinki). – 24.02).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Национальный банк по предложению Фонда гарантирования вкладов
физических лиц принял решение от 23 февраля № 95-рш об отзыве
банковской лицензии и ликвидации «Платинум Банка» (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/395772/nbu-likvidiruet-eshhe-odin-bank).
–
2017. – 24.02).
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***
С 1 марта тариф на электроэнергию снова повысится и составит
90 к. – 1,68 грн за 1 кВт.
Это будет пятое и последнее подорожание, определенное постановлением
НКРЭ № 220 от 26 февраля 2015 г.
В частности, за объем, потребленный до 100 кВт·ч электроэнергии в месяц
(включительно) киевляне будут платить по 90 к. за 1 кВт (сейчас 0,714 грн).
За объем, потребленный от 101 кВт·ч – 1,68 грн (сейчас от 101 до 600 кВт·ч
включительно – 1,29 грн, от 601 кВт·ч и более – 1,638 грн).
Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа
независимо от объемов потребления электроэнергии тариф составит 90 к. за
1 кВт (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/395846/s-1-marta-snovapodorozhaet-svet). – 2017. – 26.02).
***
Цінова ситуація на світовому молочному ринку наразі бажає кращого,
але ситуація все ж не критична і січневі показники експорту української
молочної продукції навіть кращі, ніж торік. Про це повідомляє прес-служба
АВМ.
Останні торги GDT (7 лютого) показали зниження індексу цін на молочні
продукти на рівні 3,2 %. Кількість учасників, які взяли участь в аукціоні,
відчутно скоротилася: свої ставки зробили близько 149 трейдерів (за два тижні
до того було 172).
За підсумками торгів, ціни зросли лише на масло (+0,2 % – до 3590 дол./т)
та лактозу (+6,8 % – до 966 дол./т).
Котирування 5 лютого також демонстрували зниження цін. Ціни на
молочні продукти у Європі були на рівні: масло (4476 дол./т; –1,1 %), СЗМ
(2185 дол./т; –2,7 %), СНМ (3308 дол./т; –1 %), а Чеддер (3551 дол./т; –0,3 %). У
США декларували такі ціни: масло (4867 дол./т; –1,7 %), СЗМ (2084 дол./т; –
7,3 %), СНМ (3274 дол./т; –4,8 %), Чеддер (3853 дол./т; +2,6 %).
Проте не варто забувати, що виробництво молока у двох із трьох
найбільших світових гравців скорочується, а імпорт зі сторони Китаю – зростає.
Так, у 2016 р. у Європі було вироблено 153,2 млн т молока, що лише на
0,6 % більше, ніж торік, а в останні сім місяців року виробництво постійно
скорчувалося і за підсумками грудня показало –2,8 %. Експерти очікують, що у
2017 р. тенденція до скорочення збережеться.
Інформація щодо виробництва в Океанії також говорить про скорочення
обсягів. В Австралії за підсумками грудня було вироблено 895 тис. т молока, що
на 4,1 % менше, ніж за відповідний період 2016 р. У Новій Зеландії падіння
сягло 2,7 % – до 2,7 млн т. Не варто забувати про те, що в Новій Зеландії триває
значна посуха, яка спричинила значні пожежі (поки що тільки лісів). Це
негативно позначиться на кількості зеленої маси і, як наслідок, продуктивності
корів.
Імпорт молочних продуктів, навпаки, зростає. Китай, за підсумками
2016 р., наростив закупівлю молочних продуктів на 20,4 % порівняно з 2015 р.
(у натуральному виразі). Тоді як у 2015 р. спостерігалося падіння на 11,7 %.
Показники українського експорту в січні цього року були досить
позитивними, якщо їх порівнювати з минулим. За підсумками січня 2017 р.
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зовнішня торгівля молочними продуктами принесла Україні майже 10 млн дол.,
що на 96 % більше, ніж у 2016 р. При цьому обсяги зросли на 60 % і становили
6,5 тис. т. У січні 2016 р. цей показник сягав 4 тис. т.
Також варто очікувати, що перед початком нового маркетингового періоду
переробники намагатимуться спродати складські запаси молочних продуктів.
При цьому якщо враховувати торгівлю з країнами пострадянського простору, де
ціни наразі з деяких позицій навіть вищі, ніж у Європі, а також коливання
гривні по відношенню до долара, то виходить досить непогана картина
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/analitiki-ocinili-ostanni-tendenciina-svitovomu-rinku-moloka). – 2017. – 25.02).
***
У січні 2017 р., порівняно з аналогічним місяцем 2016 р., виробництво
горілки в Україні було скорочено на 18 % – до 1 млн 535 тис. дал. Про це
повідомляє
Державна
служба
статистики,
передає
УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1646841-ukrayina-za-rik-skorotila-virobnitstvogorilki-na-18).
Водночас, порівняно з груднем 2016 р., виробництво горілки впало на
19,3 %.
Також, за даними Держстатистики, виробництво пива солодового,
включаючи пиво безалкогольне і з вмістом алкоголю менше 0,5 %, у січні
2017 р. у річному вимірі скоротилося на 11,6 % – до 7,2 млн дал, у місячному –
на 44,7 %.
Виробництво коньяків і бренді в січні 2016 р. зменшилося на 1,1 % у
річному вимірі і становило 156 тис. дал.
Виробництво лікерів, солодких наливок, спиртових настоянок та інших
спиртних напоїв у січні 2017 р. проти січня 2016 р. зросло на 62 % – до 350 тис.
дал, порівняно з груднем 2016 р. впало на 32,4 % (Українські Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1646841-ukrayina-za-rik-skorotilavirobnitstvo-gorilki-na-18). – 2017. – 24.02).
***
Депутаты заговорили о возвращении регулирования цен на социально
важные продукты питания, которое было отменено Кабмином 1 октября
2016 г.
В поданном в Верховную Раду законопроекте указано, что отмена
госконтроля в октябре 2016 г. привела к резкому росту цен на яйца, недорогое
мясо, колбасы, молочные продукты, хлеб. Мнения экспертов по поводу того,
надо ли возвращать контроль над ценами, разделились.
По мнению одного из авторов законопроекта Ю. Солода, эксперимент
Кабмина по отмене регулирования цен на соцпродукты на три месяца и
продление отмены с 1 января 2017 г. на неопределенный срок привели к
резкому повышению цен. С начала года яйца подорожали на 39,9 %, или в
среднем на 5,97 грн/дес., сливочное масло – на 21,7 %, или на 23,91 грн/кг,
молоко – на 18,4 %, или на 2,38 грн/л. «Это намного выше, чем средний уровень
инфляции в стране (в 2016 г. – 14 %), – говорит Ю. Солод. – Госрегулирование
много лет защищало население от обнищания. Теперь этого нет, а
правительство даже не предлагает компенсацию, например, в виде адресных
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продовольственных программ, действующих за рубежом».
Но торговцы против возврата регулирования. «Это вернет бюрократию и
ничего толком не даст. У нас большой выбор товаров всех категорий по низким
ценам. Например, макароны по 7 грн/кг, молоко жирностью 2,5 % по 11,5 грн/л,
мясо-костные и суповые наборы ІІ сорта, регулярно проходят акции,
распродажи», – парирует топ-менеджер известной торговой сети В. Молчанов.
Среди специалистов продрынка нет единодушия в вопросе, надо ли снова
делать подконтрольными цены на соцпродукты.
Экономист И. Никитченко высказался: «Есть рынок, который сам
регулирует цены. По этой логике надо регулировать цены и на другие
социально важные вещи, например на жилье, ведь не все могут его купить. Если
имеются подозрения о ценовом сговоре трейдеров, этим должен заняться
Антимонопольный комитет, как в западных странах. Но и ранее механизм
надбавок работал недостаточно: чтобы поднять стоимость того или иного
продукта, торговые сети писали обоснование в местные органы власти, и какойто чиновник решал: дать добро на повышение или нет, то есть присутствовала
коррупция» (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/395883/v-ukrainehotyat-vernut-gosregulirovanie-tsen-na-sotsprodukty). – 2017. – 27.02).
***
Киевская городская государственная администрация просит Кабинет
Министров выделить дополнительно 4,3 млрд грн на предоставление
субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2017 г. Об
этом говорится в письме мэра Киева, председателя Киевгорадминистрации
В. Кличко Премьер-министру В. Гройсману.
«Прошу Вас инициировать изменения в Закон Украины “О
Государственном бюджете на 2017 год”, которым предусмотреть увеличение
объема соответствующей субвенции из государственного бюджета на 4311 млн
грн», – сказано в нем.
Речь идет о предоставлении льгот и жилищных субсидий населению на
оплату электроэнергии, природного газа, услуг тепло-, водоснабжения и
водоотвода, квартирной платы (содержание домов и сооружений и придомовых
территорий), вывоза бытового мусора и жидких нечистот.
Кроме того, с целью погашения кредиторской задолженности прошлых лет
предлагается поручить Министерству финансов внести изменения в
ежемесячное распределение субвенции путем приближения ассигнований на
февраль к сумме 390 млн грн.
В 2016 г. необходимость в средствах на предоставление льгот и жилищных
субсидий населению в Киеве составила 2,437 млрд грн, из них только
1,465 млрд грн были предусмотрены субвенцией.
По состоянию на 1 января 2017 г. кредиторская задолженность по выплате
субсидий составила 966,3 млн грн, из них 481,4 млн грн – просрочена
(Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/395706/kiev-prosit-kabmin-vydelitdopolnitelno-4-3-mlrd-griven-na-subsidii). – 2017. – 23.02).
***
Финансовый профицит немецкого государства – бюджетов всех
уровней – в 2016 г. составил рекордные 23,7 млрд евро. Об этом сообщает
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Deutsche Welle.
По данным Федерального ведомства статистики (Destatis), к объему ВВП
(3,1 трлн евро) профицит составил, по маастрихтским нормам, +0,8 % (речь идет
о показателе, на основе которого отслеживается соблюдение государствамичленами ЕС бюджетных нормативов).
Доходы бюджетов всех уровней составили 1411 млрд евро, расходы –
почти 1388 млрд. Профицита прошлого года удалось достичь на всех уровнях
бюджетов.
Наибольшее превышение доходов над расходами показали фонды
социального страхования – 8,2 млрд (+6,1 млрд по сравнению с 2015 г.).
Государство на федеральном уровне свело 2016 г. с плюсом в 7,7 млрд евро
(в 2015 г. профицит здесь составлял 10 млрд), федеральные земли – 4,7 млрд,
местные общины – 3,1 млрд (4,2 млрд в 2015 г.).
Поступления в бюджеты прошлого года возросли прежде всего благодаря
увеличению поступлений от подоходного налога с граждан и налога на
имущество (+6,5 %), а благоприятная ситуация на рынке труда привела к росту
взносов в фонды социального страхования на 4,6 %.
В 2015 г. профицит бюджетов всех уровней в Германии составил
20,9 млрд евро (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/02/23/26372253). – 2017. –
23.02).
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