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У ЦЕНТРІ УВАГИ
В Україні створена незалежна антикорупційна інфраструктура,
зазначив Президент України П. Порошенко
Про це сказав Президент П. Порошенко під час зустрічі з президентом
Міжнародного комітету Червоного Хреста П. Мауером, наголосивши на
ефективності проведення реформ в Україні, зокрема у боротьбі з корупцією.
Глава держави зазначив, що минулого тижня було розпочато процес і
вручено підозру одному з високопосадовців – голові Державної фіскальної
служби. «Я думаю, що це є дуже яскравим прикладом: перше, що в Україні
створена ефективна антикорупційна інфраструктура; друге, яскравим доказом
того, що ця антикорупційна інфраструктура абсолютно незалежна, – підкреслив
П. Порошенко. – На сьогоднішній день оголошення підозри одному з керівників
точно робиться без інформування Президента. Я думаю, що це саме те, чого ми
добивались, створюючи незалежну інфраструктуру»
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 6.03).

Активізація нормандського формату має надати новий імпульс
для роботи мінських груп, заявила перший заступник
Голови Верховної Ради України І. Геращенко
Під час зустрічі з федеральним міністром закордонних справ ФРН
З. Габріелем, І. Геращенко привітала з призначенням на посаду федерального
міністра закордонних справ Німеччини З. Габріеля та подякувала німецьким
колегам за вагому підтримку України, зокрема і за зусилля, спрямовані на
врегулювання конфлікту на Донбасі.
«Ми говоримо про систематичне невиконання мінських угод з боку
Російської Федерації. І в цьому контексті я хочу акцентувати увагу, що
мінський формат не є самостійним, це похідні групи від нормандського
формату, де Німеччина відіграє одну з ключових ролей, за що ми вам ще раз
дуже вдячні», – сказала вона. Політик наголосила, що активізація
нормандського формату надасть нового імпульсу роботі мінських груп.
І. Геращенко підкреслила, що український парламент має єдину, спільну
позицію у питанні відновлення територіальної цілісності нашої держави. «Ми
залишаємося відданими політико-дипломатичному шляху врегулювання
конфлікту на Донбасі, але при цьому робимо все для посилення і реформування
наших збройних сил», – зазначила вона.
Перший заступник Голови Верховної Ради України звернула увагу на
останні порушення мінських угод з боку Російської Федерації і контрольованих
ними представників ОРДЛО, зокрема на рейдерські захоплення українських
підприємств на окупованих територіях і визнання «документів» ОРДЛО, що
повністю суперечить мінським угодам.
Політик наголосила, що без виконання безпекової і гуманітарної
складової неможливо створити умови для політичного блоку мінських угод.
Також вона розповіла, що пріоритетом для гуманітарної підгрупи у Мінську є
звільнення заручників. На сьогодні 113 українських громадян незаконно
утримуються на тимчасово окупованій території. У цьому контексті
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І. Геращенко підкреслила, що представники Росії та незаконні збройні
формування блокують роботу міжнародних гуманітарних місій, зокрема
Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Також уповноважений Президента підкреслила, що спеціальна
моніторингова місія ОБСЄ на Сході України не має доступу до українськоросійського кордону, та зазначила, що сам механізм моніторингу потребує
вдосконалення. Вона жорстко засудила всі прояви агресії по відношенню до
місії СММ ОБСЄ і перешкоджання роботі місії, які останнім часом фіксуються
на окупованих територіях дедалі частіше.
У свою чергу федеральний міністр закордонних справ ФРН З. Габріель
зауважив, що Німеччина солідарна з позицією України. «Німеччина засуджує
порушення Росією територіальної цілісності України в Криму та на Сході і
докладатиме усіх можливих зусиль для відновлення status quo», – зауважив під
час зустрічі З. Габріель.
Він нагадав, що положення про непорушність кордонів також
зафіксовано Гельсінськими угодами, які передбачають принцип непорушності
кордонів, територіальної цілісності держав і невтручання у внутрішні справи
іноземних держав країн-підписантів. «Анексія Криму та військова агресія на
Донбасі – це дуже небезпечний прецедент у ХХІ ст.», – зауважив міністр.
Федеральний міністр закордонних справ ФРН наголосив, що агресія Росії
загострює гуманітарну ситуацію на Сході України. «Нам відомо про багато
жахливих випадків, коли внаслідок обстрілів цивільне населення, що перебуває
поблизу
лінії
розмежування,
залишається
без
електроенергії
та
водопостачання», – зауважив З. Габріель.
У цьому контексті він поінформував, що Німеччина продовжуватиме
реалізувати гуманітарні проекти для постраждалого населення на Сході
України.
З. Габріель заявив, що в інтересах Німеччини і Європи допомагати
Україні у просуванні реформ, адже Європа є символом демократії та
справедливості. «Нам потрібно показувати людям, що поворот у бік Європи
насправді веде до кращого життя. Треба робити більше, ніж ми робимо досі.
Важливим завданням для України є показати, що процес реформ просувається
успішно», – заявив федеральний міністр.
Особливої уваги на зустрічі було надано питанню посилення
двосторонньої співпраці з Німеччиною. Перший віце-спікер зазначила, що
підтримка Німеччини – це вагомий внесок у реалізацію подальших реформ,
передбачених євроінтеграційним напрямом.
І. Геращенко зазначила, що парламентська коаліція усвідомлює свою
відповідальність за просування реформ. «Ключовим завданням парламенту на
цей рік є продовження судової реформи та боротьба з корупцією. Очевидно, що
українським антикорупційним та судовим органам потрібно переймати
європейську практику, щоб усі судові справи доводилися до логічного кінця», –
зауважила політик.
Серед основних завдань, які стоять на порядку денному парламенту у
2017 р., І. Геращенко назвала зміцнення української армії, проведення медичної
реформи та продовження реформи децентралізації. «Сьогодні, перебуваючи в
складних економічних умовах, Україна виділила 5 % державного бюджету на
оборону, і безумовно в контексті безпекових загроз ми працюватимемо над
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посиленням оборонно-технічної співпраці України з НАТО», – зауважила
І. Геращенко.
Зустріч відбувалася за участі представників усіх депутатських фракцій і
груп парламенту, зокрема в зустрічі взяли участь: Г. Гопко, М. Іонова, І. Гринів,
О. Ляшко, Є. Соболєв, А. Тетерук, О. Горбунов, С. Власенко, Ю. Мірошниченко
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 3.03).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
М. Дем’яненко, наук. співроб. НЮБ СІАЗ

Суспільно-політична ситуація в Західній Україні
Військовий конфлікт на Сході України та пов’язані з ним події
справедливо стали об’єктом підвищеної уваги громадськості, а також як
вітчизняних, так і зарубіжних ЗМІ. Але, на жаль, непроста суспільно-політична
ситуація спостерігається і в інших регіонах держави, зокрема в її західній
частині. І хоча співвідносити важкість подій, що відбуваються на Донбасі, з
іншими регіонами України не є достатньо коректним, але окремі проблеми і
виклики, які мають місце у західних областях нашої держави, становлять
реальну проблему на шляху поступального розвитку України та негативно
впливають на суспільно-політичний стан у країні.
Основні негативні тенденції, які мають визначальний вплив на ситуацію у
західних областях, характерні для всієї території країни. Це політична та
економічна криза, корупція, низький рівень соціального забезпечення значної
частини населення, поганий стан інфраструктурних об’єктів (у першу чергу
доріг) тощо. Проте деякі моменти притаманні лише для Західної України та
пов’язані з географічним розташуванням, близькістю кордону, наявністю
окремих корисних копалин і природних ресурсів, історичними особливостями,
іншими факторами. Більшість таких проблемних моментів, а також спроби їх
вирішення з боку місцевої влади та окремих політичних сил або імітація цього
процесу прямо чи опосередковано впливають на ситуацію в регіоні в цілому.
Перш за все хотілося б звернути увагу на одну з таких проблем, яка
притаманна для всієї України, але дуже гостро постала саме в серці Західної
України – Львові. Це – сміття. Після трагічної пожежі, яка трапилася на
Грибовицькому сміттєзвалищі у травні минулого року, сміття стало проблемою
не лише для Львова, а і для всієї України. Вантажівки з львівськими відходами
почали з’являтися в інших областях, що викликало супротив місцевого
населення та порушення кримінального провадження щодо організаторів
перевезень. До розв’язання проблеми вже долучилися органи центральної
влади. Зокрема, уряд виділив ділянку під новий сучасний полігон та у
перспективі сміттєпереробний завод, а вже в лютому 2017 р. на Грибовицькому
сміттєзвалищі почали укріплювати дамбу. Але проблема досі не вирішена.
Побудова спеціальних закладів і виробничих потужностей на території
забруднення, зокрема пресувального заводу у Львові, постійно саботувалися, у
тому числі і населенням, яке не бажало отримати потенційно небезпечний
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об’єкт на території своєї громади.
Більше того, львівське сміття вплинуло не лише на екологічну ситуацію в
регіоні і частково в цілій Україні, а й на політичну сферу. Зокрема, під критику
потрапив міський голова Львова і лідер політичної партії «Об’єднання
“Самопоміч”» А. Садовий. Ситуацію, що склалася, безпосередньо мер коментує
так: «Щодня кожен львів’янин продукує велику кількість відходів. Це треба
вивозити. Сьогодні є проблема, вона відома усім. Сьогодні близько 18 машин,
які вивозять сміття зі Львова, заблоковані по всій Україні, арештовані на
майданчиках. Це нам передають такий привіт центральні органи влади. Ми
повинні бути готові до всього. Ті рішення, які ми прийняли для вирішення
проблеми, коли буде надзвичайна ситуація, є правильні. Ми в цьому році
зобов’язані почати будівництво нового заводу з глибинної переробки сміття. Ми
будемо приступати до повноцінної рекультивації полігону. Відкритим
залишається питання про нову ділянку під полігон... Буде така ділянка, буде
бажання держави допомогти – буде новий і сучасний полігон. Якщо держава не
захоче, ми самі, на жаль, не маємо повноважень, щоб облаштовувати такі
полігони. Жодної пропозиції щодо нової ділянки нема. Я скерував листи і
обласній адміністрації, і Прем’єру. Ухвала про брикетувальні станції була
прийнята на випадок екстремальної ситуації. Якщо така ситуація наступить,
будемо запроваджувати це в життя. На сьогодні такої потреби нема. Так роблять
у цілому світі, якщо виникає техногенна катастрофа. У нас – це штучна
проблема для міста Львова. Бо ми в Україні маємо багато сотень полігонів і
нема проблем туди вивозити сміття, але якщо блокують, якщо арештовують
наші машини, сумно», – зазначив міський голова Львова А. Садовий
(http://galinfo.com.ua/news/zhodnoi_propozytsii_shchodo_novoi_dilyanky_ne
ma__sadovyy_253588.html).
Натомість політичний оглядач Д. Посипанко у сміттєвому питанні Львова
вбачає елемент великої політичної гри. На думку експерта, А. Садовий втілив у
життя свій задум і втягнув у розв’язання цієї проблеми не лише голову
облдержадміністрації О. Синютку, а і Прем’єр-міністра В. Гройсмана. «Тепер
залишилось долучити самого Президента П. Порошенка, і план максимум буде
виконаний. Мало того що А. Садовий таким чином зробив їх
співвідповідальними за вирішення цієї проблеми, тепер всі вони змушені грати
у цю сміттєву гру за правилами, які їм підготував львівський мер... – зазначив
оглядач. – Садовий уже відмовився від своїх президентських амбіцій на 2019 р...
Але відмовився він не просто так. Ціна його остаточної відмови – вирішення
проблеми з Грибовицьким сміттєзвалищем і побудова сміттєпереробного
заводу, але коштом держави і на території Грибович. І таким чином, питання з
четвертою каденцією у львівській ратуші фактично вирішене без витрачання
власних і міських коштів» (http://dyvys.info/2017/02/03/hto-prograv-u-smittyevij-grisadovogo-i).
Разом з тим проблема сміття стала також аргументом і в активі
політичних опонентів А. Садового. При цьому всі його спроби впливати на
загальнонаціональні процеси як одного з лідерів «Самопомочі», які суперечать
інтересам окремих політичних сил, позиціонуються останніми як спроба
відволікти увагу. Так, міністр внутрішніх справ А. Аваков на нараді у Прем’єрміністра звинуватив лідерів «Самопомочі» в піарі на підтримці блокади
Донбасу, а також у спробах відвести увагу громадськості від сміттєвої проблеми
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Львова. «Я безпосередньо звертаюся до шановного мера Львова А. Садового та
голови фракції “Самопоміч” О. Березюка. Ви несете цю відповідальність, ви
приймали ці рішення, ви розгорнули кампанію в 20-градусні морози, ви почали
цю авантюру, зокрема, напевно, через те, щоб не так уважно дивилися на
проблеми
зі
сміттям
у
Львові»,
–
сказав
А. Аваков
(http://asn.in.ua/ua/news/news/89247-avakov-predupredil-sadovogo-i-berezjuka-chtooni-b.html).
Проте зауважимо, що начальник штабу економічної блокади ОРДЛО
С. Акимович заперечив причетність мера Львова А. Садового до блокади.
«Я жодного разу не бачився, навіть не знайомий з ним. Тому всі розмови про те,
що Садовий займається блокадою, – повна маячня», – сказав начальник штабу.
Водночас С. Акимович зазначив, що представники депутатської фракції
«Самопоміч», у тому числі позафракційні депутати допомагають «досить
потужно» і без їхньої підтримки у блокувальників «вже давно були б проблеми»
(http://dn.depo.ua/ukr/dn/blokuvalniki-zaprosili-narodnih-deputativ-na-donbas20170302529752). Отже, так чи інакше, але «Самопоміч» не стоїть осторонь
блокади.
На цій же нараді А. Аваков порушив ще оду болючу тему, характерну
якраз для прикордонних західних областей України – контрабанду, зауваживши,
що «у нас контрабанда через західний кордон набагато більша, ніж через
східний» (http://znaj.ua/news/politics/97375/blokada-ordlo-avakov-poskarzhivsyagrojsmanu-na-sadovogo.html0).
З цими словами міністра важко не погодитися. Чи не щотижня в ЗМІ
з’являються повідомлення про чергове затримання партії контрабандних товарів
у пунктах пропуску на західному кордоні. Також причетність до контрабандної
діяльності працівників прикордонної служби під прикриттям правоохоронних
органів і за погодження або навіть сприяння місцевих чиновників.
Останнім часом контрабанда в Україні загалом і в західних областях
зокрема набула загрозливого характеру. Шляхи її подолання обговорюються на
найвищому державному рівні. Так, заступник міністра з питань тимчасово
окупованих територій Г. Тука вважає, що заборонними заходами і за допомогою
сили від контрабанди не позбутися. «Є єдиний позитивний зразок боротьби з
контрабандою – це ЄС. Коли просто скасували будь-які заборонні фактори.
Таким чином, вибили економічне підґрунтя для цього явища. І все, воно
померло. Ми маємо такі ж проблеми і на західному кордоні, і на півночі, і на
кордоні
з
Придністров’ям»,
–
зауважив
Г. Тука
(http://www.segodnya.ua/ukraine/kak-poborot-kontrabandu-v-ukraine-tuka-privelprimer-es-904994.html).
Але проблема контрабанди в Західній Україні має одну особливість.
Серед інших контрабандних товарів, які перевозяться через західний кордон,
особливою популярністю користується ліс-кругляк. Неконтрольована вирубка
якого (особливо в Закарпатті) має негативний вплив на екологію, а експорт – на
економіку регіону. І хоча на сьогодні діє мораторій на експорт лісу-кругляка,
«завдяки» контрабанді процес незаконної вирубки триває і по цей день. Тоді як
в окремих країнах ЄС зацікавлені у відносно дешевій сировині з України
настільки, що питання зняття мораторію стало ключовим у переговорах з ЄС
щодо очікуваного кредитного траншу. Тому питання лісу-кругляка із суто
економічної площини вже перейшло у політичну і є одним із спірних питань,
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навколо яких ті чи інші політичні сили намагаються заробляти електоральні
дивіденди.
В Українському союзі промисловців і підприємців наголошують, що
національні інтереси не повинні стати ціною кредитів ЄС. Ідеться про
збереження мораторію на експорт лісу-кругляка, який діє з минулого року та
вже приніс 11 % зростання експорту оброблених лісоматеріалів. Це означає
відродження переробної промисловості, створення робочих місць і розвиток
суміжних секторів підприємництва. Мораторій має сприяти, що особливо
актуально для України, наведенню ладу у збереженні та примноженні лісів –
нашого національного багатства, яке останнім часом безконтрольно
розбазарювалося без шансів своєчасного і якісного поновлення. Таку думку
висловили в УСПП, Антикризовій раді громадських організацій. Ділова громада
нагадала, що прийнятий мораторій мав на меті «запустити» деревообробну
промисловість в Україні, зменшити контрабанду та, відповідно, вирубку лісу. За
неповний рік своєї чинності він уже дав результати – 17 % зростання інвестицій
у розвиток галузі.
«Нам необхідно дипломатично та коректно донести європейським
партнерам свою позицію. Зрозуміло, що на них тиснуть місцеві
деревообробники, яким необхідна дешева та якісна українська сировина. Але
ставити питання про прийняття рішення, що суперечить нинішнім
національним інтересам, в обмін на кредит в 600 млн євро, який необхідно буде
повернути, це, м’яко кажучи, нерівноцінний обмін», – вважає президент УСПП
А. Кінах. У цьому він погоджується з головою парламентського Комітету з
промислової політики В. Галасюком, який переконаний, що у парламенті не
набереться голосів для скасування мораторію, адже це питання, за яким уважно
слідкує українське суспільство.
«Зрозуміло, що проблема контрабанди, швидкої наживи через масове
вивезення необробленої деревини тощо – це результат бездіяльності держави в
цій сфері. Необхідний жорсткий контроль за “тіньовиками”, тими, хто здійснює
незаконну вирубку лісу та подальшу торгівлю. Належить дуже багато зробити в
цьому плані, адже проблема залишатиметься незалежно від наявності чи
відсутності мораторію. Принаймні доти, доки економічно вигідніше буде
продати сировину – спиляне дерево, тільки зібране зерно тощо, ніж запустити
переробне виробництво в країні», – каже президент УСПП. Тому, на його
думку, збереження мораторію має супроводжуватися конкретними діями
держави щодо наведення ладу в цій галузі, чіткою сертифікацією дозволеної
вирубки лісу та протидії його контрабанді. Плюс дійсно дбати про екологію –
наразі показник лісистості України становить 15,9 %, що в три рази менше
європейських показників.
Нагадаємо, голова Європейської комісії Ж.-К. Юнкер заявив, що другий
транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 600 млн євро може бути наданий
Україні в найближчі тижні, після подачі урядом до Верховної Ради
законопроекту щодо скасування мораторію на експорт лісу. При цьому він
додав, що Єврокомісія задоволена тими зусиллями, які уряд вживає для
розроблення механізму скасування мораторію і його прийняття парламентом.
Водночас у ВРУ зареєстрований законопроект № 6035 щодо встановлення 15 %
мита на вивезення необробленої деревини, замість чинного мораторію (http://enews.com.ua/show/408967.html).
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У свою чергу депутати Закарпатської облради прийняли повторне
звернення до Президента, Верховної Ради та Кабміну з проханням не допустити
скасування мораторію на експорт необробленої деревини. Депутати просять
підтримати своє звернення і керівництво сусідніх областей
–
Івано-Франківської,
Львівської
та
Чернівецької
(http://zak.depo.ua/ukr/zak/zakarpatski-deputati-znovu-prosyat-kiyiv-ne-skasovuvatimoratoriy-na-eksport-lisu-20170216520926).
Необхідність
продовження
мораторію розуміють і активно підтримують деякі народні депутати України.
Ще одним не менш важливим для регіону є питання видобутку бурштину,
нелегальні копачі якого перетворили ліси Західної України на непридатну
пустелю. Не припиняють вони своєї діяльності навіть узимку, хоча запевняють,
що починають працювати зазвичай навесні. Збройні конфлікти за контроль над
родовищами бурштину для цих місць також стали звичною справою.
Неспроможність або небажання місцевої влади вплинути на ситуацію підриває
довіру не лише до неї, а й до центральної влади.
Генеральний прокурор України Ю. Луценко на одному зі своїх брифінгів
розкритикував діяльність правоохоронних органів щодо розслідування справ,
пов’язаних з незаконним видобутком бурштину та вирубкою лісу. Зокрема,
Генпрокурор звернув увагу на той факт, що до відповідальності у цих справах
якщо і притягуються, то лише виконавці, тоді як організатори взагалі не
встановлені. За словами Ю. Луценка, у Житомирській області закривається
кожне третє таке провадження, а у Рівненській і Львівській областях у таких
справах по півроку не проводяться будь-які слідчі дії. І взагалі, на його
переконання, у більшості випадків такі справи перекваліфіковують самі ж
правоохоронці, задля особистого збагачення.
Разом з тим слід зазначити, що у питанні видобутку бурштину є і певні
успіхи. Так, на початку лютого цього року голова Волинської облради І. Палиця
оголосив, що комунальне підприємство «Волиньприродресурс» офіційно
видобуватиме бурштин. «Відсьогодні надра у Волинській області належать
громаді Волині, яка обрала нас, а ми створили комунальне підприємство. Це
комунальне підприємство, яке належить цій області і яке нікуди не дінеться,
воно отримало і заключило контракт на попередню оплату за бурштин на
62 млн грн. І вже отримали ці гроші на рахунок. Зі 100 % отриманого прибутку
на комунальне підприємство 25 % будуть отримувати місцеві громади, 25 % –
райони, 50 % – обласний бюджет. Всі на цьому зароблять. Не треба буде стояти
з лопатою або помпою і по ночах копати землю», – запевнив він. При цьому
негативний вплив на екологічний стан регіону буде мінімізовано.
Утім ідея легального видобутку бурштину на Волині, а в перспективі і в
інших областях до вподоби не всім, адже йдеться про сотні мільйонів гривень,
які тепер, замість кишень ділків, перенаправлятимуть у місцеві бюджети.
Одним з таких лобістів «старателів» називають очільника обласного
Держгеокадастру В. Василенка, який, за словами І. Палиці, «...роздає всі гектари
землі, де ми збираємось видобувати бурштин, торф, мідь для того, щоб
комунальне підприємство платило незрозуміло яким фірмам із інших міст і
незрозуміло, кому вони належать, половину відсотків прибутку».
Але, незважаючи на існуючі перепони, чиновники переконані, що
видобуток бурштину нарешті стане законним і приноситиме гроші громаді.
В інших регіонах українського «Дикого Заходу» вже також запевняють, що
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хочуть заробляти на життя не під кримінальним дахом, а за законом
(https://tsn.ua/ukrayina/burshtinovi-viyni-yak-legalizaciya-vidobutku-napovnitbyudzheti-sotnyami-milyoniv-griven-876518.html).
Не в останню чергу зазначені зрушення у розв’язанні проблем
відбуваються завдяки активній участь у суспільно-політичному житті регіону
місцевих мешканців, які з метою захисту своїх інтересів влаштовують
різноманітні акції протесту, які інколи супроводжуються навіть перекриттям
доріг тощо. Так, на початку березня цього року мешканці Свалявщини
перекрили дорогу через незаконну вирубку лісу, яка призводить до відсутності
води та розбитих доріг (http://trubyna.org.ua/novyny/meshkantsi-svalyavschynyperekryly-dorohu-cherez-nezakonnu-vyrubku-lisu-foto).
Кількома днями раніше аналогічну акцію провели робітники
Бурштинської ТЕС. Енергетики знову перекрили трасу сполученням ІваноФранківськ – Львів поруч зі своїм підприємством і вимагали підвищити
зарплату. Це вже третя подібна акція. На запрошення голови профкому
Бурштинської ТЕС Р. Карвацького кожного разу до акції приєднуються різні
політичні партії. Нині тут є активісти «Волі», Радикальної партії О. Ляшка,
роздають листівки «Народного контролю» (http://pravda.if.ua/news-117363.html).
Для журналістів ситуацію з перекриттям прокоментував директор
Бурштинської ТЕС А. Шувар. «Голослівні заяви деяких політиків, котрі не
підтверджені жодними фактами, шкодять роботі одного з найуспішніших
підприємств Івано-Франківщини. Стабільна робота Бурштинської ТЕС зараз, як
ніколи, важлива для України. Станція забезпечує електроенергією весь
Бурштинський енергоострів, а це вся Закарпатська область, південна частина
Львівської області та західна частина Івано-Франківської області. Усього це
3 млн українців. Що стосується вимог працівників про підвищення зарплатні, то
хочу зазначити, що станом на січень 2017 р. середня зарплата становить
10 тис. 730 грн, це вдвічі більше, ніж середня по Івано-Франківській області. І в
нас немає жодної гривні заборгованості. У квітні відбудеться підвищення
зарплатні в середньому на 15 %», – говорить А. Шувар.
Безпосередньо працівники зауважують, що керівництву профкому ТЕС не
треба залучати політичні сили до таких акцій, оскільки їхні вимоги суто
економічні, а тепер виходить, що політики лише «примазуються» до таких
акцій.
Насправді такі дії політичних сил цілком прогнозовані. За найменшої
нагоди вони прагнуть нагадати про себе, показати себе у ролі захисника прав
простих громадян, що дасть змогу сподіватися на їхню прихильність у
майбутньому. Тим більше в умовах політичної нестабільності, протистоянь і
невизначеності електоральних уподобань на місцевому рівні.
Одним з останніх подібних фактів стало протистояння в Тернопільській
облраді 3 березня. Спочатку перший заступник голови облради В. Деревляний
озвучив звернення до Президента України П. Порошенка, Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, голів депутатських фракцій і груп у
Верховній Раді України VIII скликання щодо суспільно-політичної ситуації в
Україні. Вийшло воно доволі різким. Серед іншого, у ньому йшлося про
підтримку блокади торгівлі з окупантами-терористами та Російською
Федерацією – країною-агресором, невідкладне прийняття закону України про
тимчасову окуповану територію України та інших законопроектів, направлених
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на захист українських національних інтересів в умовах російсько-української
війни. У заяві навіть ішлося про дострокові вибори до парламенту. Озвучений
проект звернення підтримало 36 депутатів. Його ініціювала обласна фракція
«Об’єднання “Самопоміч”» (http://www.0352.ua/news/1568852).
Узагалі, «Самопоміч» має значний вплив на політичну ситуацію в регіоні,
хоча останнім часом (зокрема, після сміттєвого скандалу у Львові) рейтинги
політичної сили хоча і не критично, але дещо ослабли. Спостерігається
тенденція її опозиційності, дається взнаки і політика «Самопомочі» у Верховній
Раді, і окремі заяви та дії її лідерів, які подекуди суперечать інтересам
провладних БПП і «Народного фронту». Хоча, за великим рахунком, політична
ситуація в західних областях України є відображенням загальнодержавної, але
лише з певними особливостями.
Однак, попри всі негаразди та проблеми регіону, не можна не відзначити
й окремі позитивні моменти. Перш за все хотілося б відзначити, що Західна
Україна є серед лідерів упровадження реформи з децентралізації влади.
В об’єднаних територіальних громадах з’являються не лише повноваження, а і
фінансові ресурси для розв’язання нагальних проблем.
Ще одним позитивним моментом можна назвати ситуацію з ремонтом
доріг у регіоні. Зокрема, це питання порушувалося під час робочого візиту
Президента України П. Порошенка на Івано-Франківщину, де відбулася нарада з
питань реалізації експерименту про надходження грошей з митниці на ремонт
доріг. Його суть полягає в тому, що всі понадпланові кошти з митного збору
скеровуються на ремонт доріг (http://pravda.if.ua/news-116362.html).
Виконувач обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг
України С. Новак повідомив, що у західних областях минулого року виконано
55 % ремонтних робіт від ремонтів доріг усієї України.
Голова Івано-Франківської ОДА О. Гончарук нагадав, що у 2016 р. в
області виконали ремонт доріг на 1 млрд 200 млн грн. Кошти спрямували на
ремонт маршрутів, що з’єднують обласний центр з центрами сусідніх областей
– Львова та Чернівців. «Беремо зобов’язання, щоб у 2017 р. вишукати кошти та
почати ремонт дороги Івано-Франківськ – Тернопіль», – сказав О. Гончарук. –
На Прикарпатті вдячні за долучення до митного експерименту, що стане
додатковим ресурсом для ремонту доріг. Це буде мінімум 50 млн грн у цьому
році». Натомість голова Тернопільської ОДА С. Барна сказав, що шанує колег зі
Львівщини та Івано-Франківщини, але йому не подобається непропорційний
розподіл коштів на ремонт доріг між трьома областями.
Також цьогоріч до цього експерименту планує долучитися і Рівненщина.
Керівництво облдержадміністрації вважає це закономірним, оскільки через
область пролягають дороги міжнародного значення, які сполучають Європу та
Азію, країни Балтійського та Чорного морів. Крім того, є національна та
регіональна дороги. Ці транспортні шляхи відіграють важливу роль в
економічному житті всієї країни (http://press-centr.com/ua/news/22585_HolovaRivnensko-ODA-pokhav-v-Ivano-Frankivsk-prositi-v-Poroshenka-dodatkovikh-100milyoniv-hriven). За словами голови Рівненської ОДА О. Муляренко, в області
вже давно назріла потреба покращити стан дорожнього покриття. Тому він має
наміри обговорити це питання з Президентом і сподівається отримати згоду на
те, щоб Рівненщину включили до переліку «експериментальних» областей.
Якщо це станеться, то область може отримати додаткових 100 млн грн на
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розвиток автошляхів.
У свою чергу П. Порошенко доручив обласним головам забезпечити
якісну й ефективну інформаційну програму про будівництво доріг, терміни,
виконавців, проведення тендерів, щоб мешканці могли контролювати процес.
Також зробити порівняльний аналіз будівництва 1 км дороги в різних областях.
Також Президент доручив удосконалити процедуру тендерів, щоб у системі
«Прозоро» не було недоліків, які дають можливість зловживати.
Тобто, як бачимо, деякі реформи ефективно впроваджуються в регіоні.
Проте, реалізовуючи окремі реформи, потрібно також враховувати і особливості
регіону. У цьому контексті показовим є несприйняття ініціатив МОЗ України
про реформування екстреної медичної допомоги, які збурили на Закарпатті
медичних працівників, населення (особливо у високогірних районах) і місцеву
владу. «Закарпатська область не ліквідовує, а збільшує кількість станцій
швидкої допомоги. Оскільки в області фіксується постійний природний приріст
населення. Тільки в минулому, 2016 р., ми відкрили п’ять нових станцій
швидкої допомоги. Не можна сліпо переносити досвід США в українські реалії,
як це намагається робити в. о. міністра охорони здоров’я Супрун... Якщо
Супрун досі живе американськими категоріями, то хай приїде на Закарпаття у
високогірний район і побачить справжні реалії української медицини», –
зауважив
голова
Закарпатської
ОДА
Г. Москаль
(http://zak.depo.ua/ukr/zak/moskal-poobicyav-suprun-paramedicinu-vid-zakarpatskihlisorubiv-20170302529644).
Отже, суспільно-політична ситуація в західних областях України досить
складна і характеризується наявністю, крім загальнонаціональних, ще і
специфічних регіональних проблем. У першу чергу йдеться про львівську
сміттєву кризу, контрабанду в прикордонних областях, незаконний видобуток
бурштину, вирубку лісу тощо. Слід також зазначити, що є певні досягнення у їх
вирішенні – з боку органів центральної та місцевої влади, а також
спостерігаються успіхи у впровадженні реформ, зокрема у сфері децентралізації
влади. Проте відсутність політичного консенсусу між окремими політичними
силами і намагання використовувати наявні проблеми у партійних інтересах
іноді заважають швидко та ефективно відповідати на виклики сьогодення.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
2 березня відбулася аудієнція Голови Верховної Ради України
А. Парубія у спадкоємця імператора Японії.
Старший син імператора Японії Нарухіто на час відсутності імператора,
який перебуває з візитом у В’єтнамі, зустрівся з Головою українського
парламенту А. Парубієм і виявив обізнаність українськими справами.
Кронпринц підтримав поглиблення відносин між Україною і Японією, яке «за
останні роки стало особливо відчутним». Він також виявив зацікавленість у
багатьох сферах культурного життя України.
Спадкоємець імператора зазначив, що державним спортом Японії є сумо,
тому йому надзвичайно приємно, що «найбільший японський чемпіон Т. Кокі
українського походження, і це також об’єднує наші народи».
Він підкреслив спільність України і Японії у подоланні наслідків ядерних
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катастроф і висловив зацікавленість у співпраці у сфері екології.
Голова Верховної Ради України поінформував спадкоємця про
проведення року Японії в Україні та висловив сподівання, що «одного року буде
й рік України у Японії».
А. Парубій також зазначив, що у народів Японії і України є багато
спільного не лише у сучасному житті, а і в історії. Він висловив сподівання «на
майбутню щільну співпрацю» (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 2.03).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект
щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства і ведення
робіт на землях водного фонду.
Проектом закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення відповідальності за порушення правил рибальства та
ведення робіт на землях водного фонду» (реєстр. № 5262) пропонується внести
зміни до ст. 249 Кримінального кодексу, ст. 85, 851, 87, 912, Кодексу України
про адміністративні правопорушення, якими передбачається посилити
покарання за порушення громадянами та посадовими особами правил
рибальства, а саме:
– порушення правил використання об’єктів тваринного світу, порушення
правил рибальства;
– експлуатація на водних об’єктах водозабірних споруд, незабезпечених
рибозахисним обладнанням;
– порушення вимог щодо охорони середовища перебування і шляхів
міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин;
– перевищення лімітів і нормативів використання природних ресурсів,
затверджених лімітів (квот) і нормативів використання водних біоресурсів.
Проектом пропонується уточнити повноваження органів та осіб, які
здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері охорони, раціонального
використання і відтворення водних біоресурсів, а також уточнити положення
законів «Про тваринний світ» і «Про рибне господарство, промислове
рибальство та охорону водних біоресурсів».
Законопроектом передбачається посилити відповідальність за порушення
правил рибальства у вигляді проведення робіт на рибогосподарських водних
об’єктах без погодження відповідно до законодавства та невжиття заходів щодо
збереження середовища існування та умов відтворення водних біоресурсів.
Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого сприятиме
посиленню відповідальності за порушення правил використання об’єктів
тваринного світу, інших водних біоресурсів, зменшенню незаконного
використання риби та інших водних біоресурсів (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 6.03).
***
Комітет з питань охорони здоров’я провів засідання круглого столу на
тему: «Роль жінки у збереженні здоров’я сім’ї і нації».
Як зазначалося під час заходу, споконвіку особлива роль у відтворенні
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людських поколінь належить жінці, яка також вважається берегинею
домашнього вогнища та сімейного затишку. Для кожного першою і
найріднішою у світі людиною є матір, яка відіграє надзвичайно важливу роль у
вихованні людини, формуванні її світогляду та способу життя.
Сьогодні жінки становлять 70 % населення всього світу. Сучасна жінка
несе на собі чисельні тягарі, що включають фінансову вразливість,
відповідальність за домашнє господарство, догляд за дітьми, літніми людьми
тощо. До цього ж у багатьох країнах світу й досі лише незначна частка жінок
має можливість відстоювати свої соціальні та економічні права, включаючи
право на такі базові потреби, як харчування, охорона здоров’я та освіта.
В Україні жінка традиційно лишалася рівноправною з чоловіком і була
поруч з ним творцем матеріальних і духовних благ. Міцна родина, віра в Бога,
повага до матері та батька є споконвічними цінностями українського народу.
Жінки сучасної України – це 54 % її населення. З них 59 % мають
середню спеціальну та вищу освіту. Серед працівників освіти та культури жінки
становлять 74 %, а серед працівників системи охорони здоров’я – 83 %.
Значна увага суспільства завжди була прикута до питань забезпечення
збереження здоров’я дівчат, особливо дівчинки-підлітка та жінки-матері, які
дають людині старт у життя.
Відомо, що здоров’я жінки значною мірою визначається умовами її
розвитку в утробі матері та умовами зростання в ранньому дитинстві і
підлітковому віці. На жаль, за статистичними даними, в Україні сьогодні лише
6 % дітей народжується практично здоровими. Тому часто трапляється, що до
того часу, коли дівчинка вступає в репродуктивний період, вона вже має ряд
захворювань.
За останні роки в Україні загальна захворюваність дівчат віком до
17 років зросла майже у два рази, при цьому у п’ять разів серед цього
контингенту зросла частота захворювань сечостатевої системи. Крім того,
протягом останніх трьох років набули значного поширення онкогінекологічні
захворювання у дівчат підліткового віку. Майже в 10 разів за останні 10 років
зросла у дівчат і захворюваність щитоподібної залози, що зумовлено складною
екологічною ситуацією в нашій державі. Усе це в подальшому призводить до
порушення їхньої репродуктивної функції або повного безпліддя, рівень якого
невпинно зростає з року в рік.
Значний вплив на репродуктивне здоров’я підлітків і молоді має також
їхня репродуктивна (статева) поведінка. До факторів, що впливають на їхню
репродуктивну поведінку, належать негативний вплив порнографії у багатьох
інформаційних полях, у тому числі пропаганда сексуального насилля, широке
поширення шкідливих звичок, таких як тютюнопаління, алкоголізм і
наркоманія.
Викликає занепокоєння і наявний стан здоров’я вагітних жінок в Україні,
що не дає змоги очікувати народження здорового покоління у найближчі роки.
Так, останнім часом майже в 2,5 раза зросла захворюваність вагітних на анемії,
поширеність яких здебільшого залежить від соціально-економічного стану
сімей і умов харчування. Утричі зросли у вагітних жінок хвороби сечостатевої
системи як наслідок низької репродуктивної культури та безвідповідальної
статевої поведінки. Крім того, у майбутніх матерів спостерігається збільшення
більше ніж у 1,5 раза поширеності хвороб системи кровообігу, значна частка
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яких успадкована з підліткового віку і пов’язана з нездоровим способом життя.
Такий низький рівень здоров’я вагітних значно підвищує ризик материнської та
дитячої захворюваності і є причиною значних репродуктивних втрат.
За роки незалежності в Україні було створено належне законодавче
підґрунтя для забезпечення дотримання прав жінок у всіх сферах суспільного
життя і їх гендерної рівності із чоловіками. Проте слід зауважити, що
економічна незалежність українських жінок, їх професійна зайнятість,
позасімейні орієнтації та інтереси безпосередньо вплинули на їхнє бажання
реалізувати свою дітородну функцію.
Так, дані соціологічних досліджень свідчать про бажання більшості
українських жінок мати всього одну дитину, відкласти народження дитини на
невизначений термін або взагалі відмовитися від цього. Уже у віці 20–24 років
до 30 % жінок не планують народження наступної дитини, а у віці 25–29 років
ця частка збільшується до 47 %. Неабияку роль у цьому відіграють також
недостатній розвиток медичного і соціального обслуговування та вкрай складні
житлові умови.
Під час круглого столу його учасниками було заслухано доповіді відомих
жінок України, які зробили успішну кар’єру як політичні і громадські діячі та
відбулися як фахівці і жінки-матері. У своїх виступах вони окреслили різні
аспекти участі сучасної української жінки у збереженні власного здоров’я, а
також здоров’я своєї родини та нації.
Учасники круглого столу погодилися, що основним завданням державної
політики щодо сім’ї, жінок, дітей і молоді сьогодні має бути подолання
тенденцій скорочення населення, посилення інституту сім’ї, забезпечення
державної підтримки народжуваності, зміцнення соціального захисту сімей з
дітьми, а також продовження формування засад гендерної рівності через
впровадження соціальних, економічних та демократичних європейських
стандартів життєдіяльності людини і суспільства.
Голова комітету О. Богомолець вручила подарунки і привітала з
прийдешнім жіночим світом 8 Березня присутніх вдів загиблих учасників
антитерористичної операції на Сході України.
До участі у заході було запрошено народних депутатів України, представників
Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства
охорони здоров’я України, інших заінтересованих міністерств і відомств,
Національної академії медичних наук України, вищих медичних навчальних
закладів, Бюро ВООЗ в Україні, інших міжнародних організацій, а також
видатних жінок України, представників жіночої громадськості, вдів загиблих
учасників АТО і ЗМІ (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 3.03).
***
Голова Комітету з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та
туризму А. Палатний звернувся до Прем’єр-міністра України з деяких
питань усиновлення.
Зокрема, у листі на ім’я В. Гройсмана йдеться про необхідність
призупинення ухвалення наказу Міністерства охорони здоров’я України щодо
змін до Переліку захворювань, за наявності яких особа не може бути
усиновлювачем, і пропонується провести широке обговорення доцільності
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внесення змін до зазначеного Переліку із залученням організацій, які
захищають права дітей.
У зверненні зазначено, що за пропозицією ряду громадських організацій
під гаслом захисту громадян від дискримінації Міністерством охорони здоров’я
України підготовлено проект наказу, яким пропонується дати можливість
усиновлювати дітей особам, які хворі на ВІЛ, хворобу Альцгеймера, які мають
онкологічні хвороби четвертого степеня, деякі психічні хвороби тощо.
Водночас Конвенція ООН з прав дитини, ратифікована Верховною Радою
України, вимагає від держави в першочерговому порядку враховувати найкращі
інтереси дитини при усиновленні.
Крім того, на думку автора листа, помилково розглядати як
дискримінацію обмеження права на усиновлення за станом здоров’я. Відповідно
до ст. 52Конституції України «утримання та виховання дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, покладається на державу». Тому
держава відповідає за дотримання прав і законних інтересів дитини при
усиновленні чи влаштуванні до сімейних форм виховання. Таким чином,
усиновлення дитини, опіка чи піклування над нею, створення прийомної сім’ї
чи дитячого будинку сімейного типу є насамперед обов’язком дорослої людини
забезпечити дитині належне утримання та виховання. «Чи зможуть хворі на
важкі захворювання люди забезпечити належне виконання цього обов’язку –
велике питання», – зазначається у документі.
У комітеті вважають неможливим, щоб дитина, яка вже втратила батьків,
могла бути усиновлена людиною, яка вмирає від раку, втрачає пам’ять чи
страждає на інші психічні хвороби, і могла знову залишитися сиротою.
Голова комітету звернув увагу Прем’єр-міністра України на те, що у
пояснювальній записці до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я
України до переліку нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері,
«випадково» не включено ні Конвенцію ООН з прав дитини, ні Закон України
«Про охорону дитинства», тобто базові законодавчі акти щодо захисту прав
дітей. Комітет також звернувся до міністра соціальної політики України А. Реви
з проханням про відмову у погодженні зазначеного проекту наказу до
проведення широкого обговорення доцільності його ухвалення з метою захисту
прав і законних інтересів дітей України (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 3.03).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Відбулася зустріч Президента України П. Порошенка і міністра
закордонних справ Німеччини З. Габріеля, який перебуває в Україні зі своїм
першим візитом.
Глава держави наголосив на провідній ролі Німеччини у консолідації
європейських зусиль у питанні захисту українського суверенітету від російської
агресії, що є запорукою відновлення стабільності у Європі.
Сторони детально обговорили загострення ситуації в районі Авдіївки,
спричинене обстрілами російських бойовиків.
Президент України наголосив на важливості збереження санкцій проти РФ
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і їх посилення. Глава держави підкреслив, що спровокована бойовиками нова
ескалація насильства на Донбасі, визнання документів «ЛНР/ДНР»,
привласнення українських підприємств є черговим свідченням агресії Росії
проти України та потребує задіяння нових санкційних інструментів з боку ЄС.
Глава держави подякував за внесок Німеччини в ухвалення нещодавніх
рішень щодо розблокування процесу запровадження безвізового режиму для
українців. Міністр закордонних справ Німеччини запевнив у підтримці
якнайшвидшого впровадження безвізу.
П. Порошенко та З. Габріель також відзначили позитивну динаміку
зміцнення економічного партнерства між Україною і ФРН (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
2.03).
***
Президент П. Порошенко під час робочої поїздки до Харківської області
відвідав Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, де
вручив символічний ключ до навчально-бібліотечного комплексу закладу.
Глава держави зазначив, що успішна робота будь-якого університету
спирається на три так звані «стовпи» – професорський склад, студентську
молодь і бібліотеку. «Як правило, приходиш в університети – Оксфордський,
Кембріджський, Єльський, Колумбійський – і тебе обов’язково ведуть в
бібліотеку. Бо це серце університету», – розповів Президент, додавши, що в
більшості з них виступав з лекціями.
«Вперше запускається така бібліотека, така високотехнологічна, яка
забезпечує не просто можливість отримати знання, а і насолоду, перебуваючи у
цих стінах. І це вперше за 25 років нашої незалежності ми побудували таку
красу», – зазначив Президент.
П. Порошенко нагадав, що в Україні започаткована реформа у сфері
правосуддя, яка передбачає перезавантаження всієї судової системи і
формування нового Верховного Суду України. За його словами, найбільша
кількість кандидатів до оновленого ВСУ є випускниками Харківського
юридичного університету ім. Ярослава Мудрого.
Під час зустрічі з професорсько-викладацьким складом, молодими
вченими та обдарованою молоддю Слобожанщини Президент наголосив, що в
університеті створено відмінні умови для навчання. «Ще в 2012–2013 рр. тут ще
нічого не було. І так швидко, так ефективно, сучасно і якісно (побудовано. –
Прим. ред.)», – сказав глава держави.
Президент зазначив, що присутні переможці олімпіад є майбутнім України.
«Слобожанська земля є потужним осередком української науки, флагманом
української освіти і, дуже важливо, колискою українських патріотів. Хтось тут
хотів три роки тому знайти оплот так званої “Новоросії”, а виховав і загартував
не просто колиску, а вже потужний стрій українських патріотів», – підкреслив
глава держави.
Президент зазначив, що Харківська область протягом останніх років
посідає перше місце за підсумками Всеукраїнських учнівських олімпіад.
У 2016р. учні здобували перемоги і на міжнародних учнівських олімпіадах.
Президент додав, що високих результатів також досягає студентська молодь
Харкова. «На Харківщині зростає на славу всієї України чимало талановитих,
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працелюбних та інтелектуальних юнаків і дівчат, – зазначив Президент. – Ви,
дорогі і юні друзі, здобуваєте освіту і займаєтесь науковою діяльністю в час,
коли по-справжньому відроджується і народжується Україна, коли ми не просто
набуваємо і захищаємо нашу незалежність, але розуміємо, яку ціну вона
коштує. Від вас Україна чекає дуже твердої і активної громадянської позиції та
креативного мислення».
Президент підкреслив, що вірить у реалізацію потенціалу талановитої
української молоді.
Президент оглянув університет і новозбудований комплекс, ознайомився з
експозицією наукових робіт учених закладу, виставкою раритетних книжкових
видань фонду університету.
Навчально-бібліотечний
комплекс
Національного
юридичного
університету ім. Ярослава Мудрого – найбільша збудована бібліотека в Україні
за останні роки. Одинадцятиповерхова будівля складається з бібліотечної та
навчальної частин.
Організація роботи бібліотеки здійснюватиметься за європейськими
принципами, з використанням найсучасніших прогресивних організаційноінноваційних
бібліотечних
методик,
телекомунікаційних
мережевих
магістралей, найсучаснішої електронної системи обслуговування читачів
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 3.03).
***
Україна має потужні машинобудівні підприємства. Нині саме час для
їх модернізації і розвитку задля випуску якісної, конкурентної продукції. Про
це заявив Президент П. Порошенко під час відвідання ПАТ «Харківський
тракторний завод» у рамках робочої поїздки до Харкова.
«Україна є машинобудівною державою. Настав час нагадати про це в
усьому світі», – наголосив глава держави під час спілкування з працівниками
підприємства. Він нагадав, що у 2016 р. економіка країни почала демонструвати
зростання, зокрема в IV кварталі на 4,7 %.
Яскравим прикладом цього зростання Президент назвав і відновлення
роботи Харківського тракторного заводу. Він повідомив, що новий інвестор,
який отримав підтримку від керівництва держави та області, не лише погасив
заборгованість із заробітної плати робітникам заводу, а й вклав 150 млн грн у
закупівлю комплектуючих. Початок роботи заводу позитивно вплинув і на інші
підприємства галузі, адже 80 % комплектуючих також виробляються суміжними
підприємствами. Це дає роботу не лише 2 тис. харків’ян безпосередньо на
заводі, а й десяткам тисяч машинобудівників, які постачають ці комплектуючі,
констатував П. Порошенко.
З метою стимулювання вітчизняного машинобудування, за дорученням
глави держави, урядом було запроваджено нову бюджетну програму
компенсації вартості тим сільхозвиробникам, які купують українські трактори.
«Майже 600 млн грн спрямовано з державного бюджету на цю программу, і вже
не 15, а 20 % вартості трактора компенсується для того, щоб реалізувати
головний принцип “купуйте українське”. Бо це якість, підтримка виробників і
підтримка держави», – наголосив П. Порошенко.
За словами Президента України, під час огляду виробничих цехів він
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поспілкувався з працівниками підприємства і висловив переконання, що
наступним кроком має бути підвищення їхньої заробітної плати вже до кінця
року. «Ми зі свого боку допомагаємо знаходити нові ринки, визначити і
реструктуризувати бюджетну заборгованість і погасити її, якщо є необхідність в
цьому. Робимо все для того, щоб повернути якісну продукцію на український
ринок, а інвестор має повернутися обличчям до людей, що він і робить, –
зазначив Президент. – Ризик для держави – ризик для інвестора, робота –
зарплата для робочих. Думаю, що правильна формула».
Глава держави також висловив переконання, що за відновленням роботи
заводу «слідуватиме модернізація виробництва, використання сучасних
комплектуючих», як наслідок, випуск якіснішої та сучаснішої продукції. «Ми
говорили про те, що в нас буде кредитна програма з боку наших китайських
партнерів для постачання продукції машинобудування, що може зробити
синергію для того, щоб це було і по кишені українському фермеру, і сприяло
завантаженню українських машинобудівників. Приємно, що сьогодні ці новини
не лише для харківського тракторного заводу», – зазначив П. Порошенко.
Він також нагадав, що раніше машинобудування в Харкові асоціювалося,
зокрема, з багаторічною заборгованістю із зарплати, цехами, які стоять… Але
2,5 роки тому Президентом було поставлене завдання: підприємства
«Укроборонпрому» працюватимуть на оборону країни в три зміни. «Заїдьте
зараз на завод Малишева. Подивіться, як змінилася ситуація: люди вперше за
багато років отримують зарплату, мають чітку виробничу програму,
затверджений бюджет оборони і безпеки», – підкреслив глава держави.
Він зауважив, що нещодавно також було затверджено державне оборонне
замовлення на 2017 р., у якому є і замовлення для Харківського тракторного
заводу. «Давайте будемо починати відновлювати наше спецвиробництво. Бо
наші МТ-ЛБ дуже добре зарекомендували себе під час оборони держави», –
підкреслив він, назвавши питання відновлення виробництва принциповим.
П. Порошенко зазначив, що сьогодні з керівництвом заводу детально
обговорив плани: «Починаємо імпортозаміщення. Починаємо виходити із тої
блокади, яку організували для нас Росія із постачання комплектуючих.
І починаємо відновлювати гордість і славу Харківського тракторного заводу».
Президент особливо акцентував увагу на необхідності завоювання нових
ринків для української продукції. Глава держави підкреслив, що зростання
виробництва збільшує бюджетні надходження. Так, за січень 2016 р. Україна
зібрала податків на 30 млрд грн, за січень 2017 р., відповідно до попередніх
даних, 68 млрд грн. «Про що це свідчить? Це детінізація, бо економіка в два
рази не зросла, як би ми не старалися. Але ті гроші, які раніше йшли в
корумповані канали, на фінансування тіньових оборудок, зараз заведені до
державного бюджету, працюють на оборону і безпеку, на розвиток, на
підвищення соціального забезпечення людей», – наголосив він.
Президент також назвав пріоритетним завданням забезпечення політичних
умов для реформування економіки і проведення реформ. За його словами,
вдалося скоротити інфляцію, зростають золотовалютні резерви держави,
наводиться лад у банківській системі. «Завдання, яке я ставлю зараз, –
відновлення кредитування виробництва. Гроші мають працювати не на
спекулятивних операціях, а кредитувати вітчизняного виробника», – додав
Президент.
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У рамках відвідання ХТЗ П. Порошенко також ознайомився з виробничими
потужностями підприємства. У складальному цеху № 5 він оглянув ділянки
головного збирального конвеєра ПАТ «Харківський тракторний завод», зокрема
з виробництва кабін тракторів, складання коробки передач і їх випробування,
кінцевого збирання тракторів та готової техніки.
Під час спілкування присутні на заводі вшанували пам’ять гірників, які
загинули внаслідок аварії на шахті «Степова» у Львівській області (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2017. – 3.03).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів зустріч із правлінням
Європейської бізнес-асоціації.
«Хочу подякувати за те, що ви інвестуєте в Україну. Для нас дуже важливо
розвивати національну економіку, щоб інвестиції були успішними, щоб
інвестиційний клімат був таким, яким би ми пишалися, про який би ми
говорили на увесь світ та могли отримати більше інвестицій», – привітав глава
уряду учасників зустрічі.
Уряд концентрується над завданням пришвидшення економічного
зростання, що неможливо досягнути без інвестицій, зазначив Прем’єр-міністр.
З цієї метою в уряді, зокрема, створено офіс залучення та підтримки інвестицій
як механізм для розв’язання проблем бізнесу.
Також були внесені зміни до податкового законодавства, створено єдиний
реєстр ПДВ. Розпочато реформу митної служби, у рамках якої, зокрема,
передбачено її технічну модернізацію. Це дасть змогу боротися із «сірим
імпортом» і контрабандою.
Прем’єр-міністр також зазначив необхідність створення єдиної служби
фінансових розслідувань і ліквідації податкової міліції, відповідних відділів
СБУ та МВС. Такий крок здійснить позитивний вплив на економіку країни,
переконаний він.
На порядку денному уряду у напрямі покращення інвестиційного клімату –
перетворення ДФС на сервісну службу і проведення публічної, відкритої
приватизації. «Ми абсолютно відриті. Ми справді хочемо змін і хочемо, щоб ці
зміни були якомога ширші. Ми хочемо, щоб ви були успішними, ніхто не
створював вам проблем. Чесний бізнес має відчувати себе комфортно», –
наголосив глава уряду.
Уряд зацікавлений у заміщенні імпорту та нарощуванні експорту. «Треба
створювати механізм для створення доданої вартості в Україні. У нас є для
цього можливості. Я готовий, не порушуючи зовнішні зобов’язання, захищати
внутрішній ринок. Для мене це важливо», – зазначив В. Гройсман.
Представники Європейської бізнес-асоціації відзначили прогрес у зміні
інвестиційного клімату в країні та здійснені урядом непрості кроки, спрямовані
на забезпечення відновлення економіки.
Президент ЄБА Т. Фіала зауважив, що у 2017 р. Україна входить з
хорошим результатом зростання ВВП у 2,2 %. Також спостерігається позитивна
динаміка щодо залучення інвестицій.
«Ви щиро намагаєтеся і хочете змінити ситуацію у країні на краще. Вірю,
що у вас це вдасться», – зауважила виконавчий директор Європейської бізнес19

асоціації А. Дерев’янко.
Учасники зустрічі обговорили нагальні проблеми, що мають бути
розв’язані для поліпшення інвестиційного клімату у країні, зокрема щодо
подолання корупції у судовій системі та забезпечення верховенства права,
проведення земельної, інституційної та судової реформ (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 3.03).
***
Під час візиту до Львівської області у зв’язку з надзвичайною ситуацією
на шахті № 10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» у с. Глухів Сокальського
району Прем’єр-міністр України В. Гройсман відвідав у міській лікарні
Червонограда постраждалих гірників.
Глава уряду поспілкувався з постраждалими у надзвичайній ситуації, а
також з лікарями обговорив стан їхнього здоров’я.
Він зауважив, що готовий сприяти у транспортуванні постраждалих до
Києва у разі потреби. «Трапилася жахлива трагедія. Я сьогодні тут для того,
щоб висловити свої особисті співчуття сім’ям загиблих і прийняти оперативно,
саме тут на місці, усі рішення, які необхідні, щоб потурбуватися про родини
загиблих. Головне, не тільки розібратися у тому, що відбулося, а зробити
правильні висновки», – наголосив В. Гройсман (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 2.03).
***
Найголовніше завдання для країни та уряду у 2017 р. – запропонувати
нову пенсійну систему, що забезпечить справедливість, підвищення пенсій і
скорочення дефіциту Пенсійного фонду. Про це заявив Прем’єр-міністр
України В. Гройсман в ефірі телеканалу «Інтер».
«Я запропоную українським громадянам нову пенсійну систему, яка буде
передбачати три речі. Перше – справедливість», – заявив В. Гройсман, говорячи
про плани на 2017 р. За його словами, сьогодні пенсійна система несправедлива:
«Працював – не працював, отримуєш мінімальну пенсію. Я з цим категорично
не згоден», – підкреслив він.
Також нова пенсійна система дасть можливість одночасно підвищити
пенсії українцям.
Крім того, у перспективі до 2024 р. вона зробить Пенсійний фонд
бездефіцитним. «У 2017 р. – це найголовніше завдання для країни. Українці з
такою пенсійною системою не можуть жити далі», – підкреслив В. Гройсман
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 4.03).
***
В Україні потрібно створити енергетичну біржу і прозорий ринок
вугілля. У цьому переконаний Прем’єр-міністр України В. Гройсман, про що він
заявив в ефірі телеканалу «Інтер».
«Нам потрібно побудувати абсолютно прозорий ринок вугілля. І наше
завдання – побудувати енергетичну біржу, на якій і імпортоване вугілля, і наше
вугілля буде продаватися у ринкових умовах. Це для нас є принципово
важливим», – наголосив В. Гройсман.
Від 2016 р. завдяки відповідним рішенням уряду «Укргазвидобування»
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працює на енергетичній біржі, зазначив він. «Це публічні компанії, які вже
починають продавати за ринковими умовами», – сказав В. Гройсман.
Уряд також ліквідував корупційні схеми, що існували у газовій сфері,
встановивши єдину ринкову ціну на газ, наголосив Прем’єр-міністр. «Їм для
того була потрібна низька ціна на газ, щоб вони самі його купували, а на вас
потім списували. Тому що те, що люди платили менше, потім “Нафтогаз”
отримував прямими коштами, наприклад у 2014 р. 114 млрд грн отримав
напряму з бюджету. 114 млрд – це майже весь Пенсійний фонд. Це ваші кошти,
кошти українців, – наголосив В. Гройсман. – Ми цю схему ліквідували, і ми
вважаємо, що цей ринок має бути абсолютно прозорим» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 4.03).
***
Запроваджена урядом програма стимулювання сільськогосподарського
машинобудування дасть змогу у 2017 р. виробити української техніки на
понад 3 млрд грн і збільшити її частку на ринку до 30 %. Про це заявив
Прем’єр-міністр України В. Гройсман в ефірі телеканалу «Інтер».
«Ми зараз зробили програму, яка у 2017 р. дасть можливість виробити
української техніки на більше ніж 3 млрд грн. Тобто ми займемо приблизно
30 % ринку сільськогосподарської техніки. Це означає, що навколо цього будуть
десятки тисяч робочих місць», – заявив він.
У структурі економіки країни промислові виробництва займають 31 %.
«Я недаремно сьогодні відвідую промислові підприємства, тому що я вважаю,
що наша промисловість має величезний потенціал для розвитку, нам потрібно
тільки створити умови. І ми такі умови почали створювати», – зазначив глава
уряду.
Розвиток національної економіки є одним з головних пріоритетів уряду,
наголосив Прем’єр-міністр. З цією метою уряд, зокрема, розпочав «капітальний
ремонт» країни, розвиває енергетику, наростив видобуток українського газу,
здійснює інші заходи у напрямі досягнення енергетичної незалежності.
Розроблені програми, спрямовані на підтримку металургії, поглиблення
сільськогосподарського виробництва; уряд працює над програмами
імпортозаміщення в усіх секторах економіки для збільшення кількості робочих
місць для українців.
У IV кварталі 2016 р. ВВП країни показав зростання у 4,7 %. Це свідчить,
що програми, які запускає уряд, дають свій позитив, зазначив В. Гройсман.
«Ми маємо бути енергонезалежною, економічно сильною і соціально
справедливою країною. Це моє завдання як Прем’єр-міністра, я щоденно над
цим працюю. І вважаю, що ми маємо усі можливості для того, щоб у українців
були вищі заробітні плати, справедливі пенсії, щоб українці їздили по
нормальних дорогах, у нормальних потягах, щоб унаслідок децентралізації ми
отримали доступ до якісних дитячих садочків, шкіл, охорони здоров’я», –
наголосив він.
Ті заходи, що сьогодні закладає уряд, матимуть позитивний ефект,
переконаний Прем’єр-міністр. «Ми здатні і ми обов’язково досягнемо успіху.
Успіх означає лише єдине: підвищити якість життя людей – від людей похилого
віку до дитини, – підкреслив глава уряду. – Я буду займатися реальним
сектором економіки, допомагати розвивати українське виробництво, залучати
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інвестиції, піднімати людям заробітну плату і все робити для того, щоб країна
розвивалася. При нормальному, вдалому управлінні ми можемо досягти успіху»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 4.03).
***
Кабінет Міністрів України утворив державну комісію для перевірки
дотримання норм безпеки виробництва на всіх вугледобувних підприємствах
країни. Відповідне розпорядження уряд прийняв на засіданні у п’ятницю,
3 березня.
Питання щодо необхідності утворення такої комісії було обговорено під
час оперативної наради, проведеної у четвер, 2 березня, Прем’єр-міністром
України В. Гройсманом у зв’язку з аварією на шахті № 10 «Степова» Львівської
області.
Під час ухвалення розпорядження В. Гройсман підкреслив необхідність
«перевірки усіх українських шахт на предмет техніки безпеки і безпеки самих
шахтарів». «Потрібно розібратися детально і досконало, що у нас є з безпекою,
яка реальна ситуація на усіх інших шахтах України.
Другим розпорядженням буде створена наступна комісія, яка займеться
питаннями безпеки на усіх шахтах України», – повідомив глава уряду.
«Найголовніший пріоритет – це безпека українських шахтарів. Вони працюють
у надзвичайно складних умовах», – підкреслив В. Гройсман.
Після проведення перевірки уряд визначить перелік необхідних заходів для
підвищення рівня безпеки на шахтах, зауважив він.
В. Гройсман зазначив, що сьогодні є сучасні технічні засоби, щоб
забезпечити високий рівень безпеки роботи на шахтах. «Попередньо фахівці
Міністерства енергетики та вугільної промисловості говорять, що треба
додатково 200 млн грн. Ми знайдемо цей ресурс, щоб забезпечити виконання
необхідних заходів», – підкреслив глава уряду.
Також, відповідно до його доручення, Міністерство енергетики та
вугільної промисловості протягом двох тижнів презентує план щодо
модернізації шахт в країні.
«Вважаю, що нашим завданням і завданням міністерства, особиста
відповідальність міністра – внести чітке бачення того, як далі буде
модернізована уся вугільна галузь нашої країни. Ми не можемо далі з року в рік
терпіти той стан справ, який сьогодні відбувається на шахті», – наголосив
Прем’єр-міністр (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 3.03).
***
За ініціативи уряду понад 100 представників громадських організацій,
бізнес-середовища, державних органів і міжнародного співтовариства
шукали відповіді на виклики, що стоять на шляху успішного впровадження
реформи державного управління.
Захід, що відбувся 3 березня у форматі «світового кафе», розпочав
Прем’єр-міністр України В. Гройсман, який наголосив на пріоритетності
реформи державного управління, нагадав присутнім про ключові її елементи та
закликав громадськість і професійне середовище активно долучатися до
впровадження реформи заради системних змін та успішного розвитку України.
Мета заходу – залучити представників громадськості та експертів до
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пошуку відповідей на виклики, що стоять на шляху успішного впровадження
реформи державного управління, зокрема, у питаннях трансформації
міністерств, підвищення ефективності процесів прийняття урядових рішень,
залучення на державну службу висококваліфікованих фахівців, які мають стати
агентами змін.
Реформа державного управління спрямована на формування ефективної
системи управління державою, що здатна реагувати на сучасні виклики,
реалізовувати цілісну державну політику в інтересах всіх громадян і
забезпечувати розвиток країни.
У 2016 р. урядом закладено потужну основу для впровадження реформи:
схвалено стратегію реформування; створено координаційні структури для
ефективної взаємодії всіх ключових сторін, що задіяні в реалізації реформи;
підписано фінансову угоду з ЄС, яка забезпечила фінансову підтримку для її
впровадження; почав діяти новий закон про державну службу; проведено понад
100 відкритих конкурсів на посади вищого корпусу державної служби; у
Секретаріаті Кабінету Міністрів запрацювали підрозділи, що займаються
реалізацією стратегії. Наразі розпочалася технічна фаза імплементації реформи,
координувати яку доручено міністру Кабінету Міністрів О. Саєнку.
За результатами «світового кафе» було напрацьовано ряд пропозицій щодо
подолання «вузьких місць» реформи і виявлено волонтерів, які готові
допомагати уряду у її впровадженні. «Ми вдячні кожному учаснику цього
заходу, який погодився витратити свій час на те, щоб допомогти уряду побачити
нові можливості для вирішення проблем, що стримують побудову ефективного
урядування в нашій країні. Ми вітатимемо кожного бажаючого підтримати нас у
подоланні цього виклику і приєднатися до команди реформи державного
управління та Секретаріату Кабінету Міністрів як її пілотного проекту», –
зазначив з цього приводу О. Саєнко.
Захід відбувся за підтримки громадянської платформи «Нова країна» та
проекту EDGE, що фінансується урядом Канади (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 4.03).
***
Пілотний проект «Енергетичний міст “Україна – Європейський
Союз”» буде першим кроком на шляху до повної комплексної стратегічної
синхронізації української і європейської енергосистем. Про це у своїй доповіді
зазначив президент НАЕК «Енергоатом» Ю. Недашковський на Українському
енергетичному форумі-2017, який відбувся в Києві 28 лютого – 3 березня.
«Ми розраховуємо в результаті наявності довгострокового експортного
контракту отримати фінансовий інструмент для вирішення питання розбудови
інфраструктури в Україні, підвищення ефективності і потужності наших
енергоблоків, а також для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС, які
на сьогодні знаходяться в законсервованому стані з високим ступенем
будівельної готовності», – зазначив керівник НАЕК «Енергоатом» у своїй
доповіді.
У рамках пілотного проекту передбачається відімкнути енергоблок
№ 2 Хмельницької АЕС від Об’єднаної енергосистеми України і здійснювати
експорт електроенергії за двома напрямками: через поновлення ЛЕП 750 кВ на
Жешув, а також по діючій лінії на ПС Альбертирша (Угорщина) після
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модернізації Західноукраїнської підстанції.
Це дасть змогу додати 1 тис. МВт атомної електроенергії до існуючого
експортного потенціалу Бурштинського острова, який на сьогодні
забезпечується виключно тепловою генерацією (550 МВт). Вказані 1550 МВт
будуть наріжним каменем, на якому відшліфовуватиметься можливість роботи
енергосистеми України в синхронному режимі із системою європейських
операторів ENTSO-E. Резерв власних потреб енергоблока № 2 ХАЕС при роботі
на
енергосистему
ENTSO-E
планується
забезпечити
за рахунок
випереджуючого монтажу блочного трансформатора енергоблока № 3.
До зони відповідальності НАЕК «Енергоатом» за цим проектом належать
модернізація енергоблока № 2 Хмельницької АЕС і перепідключення його до
Бурштинського острова, а також забезпечення резерву власних потреб
енергоблока № 2 ХАЕС при роботі на енергосистему ENTSO-E. Попередня
оцінка вартості виконання зазначених робіт становить 16 млн євро та
31 млн євро відповідно. При цьому Ю. Недашковський звернув увагу, що
кошти, які необхідні на виконання вказаних робіт, так чи інакше передбачені в
проекті добудови енергоблоків № 3 та 4 ХАЕС і в проекті синхронізації
української Об’єднаної енергосистеми з ENTSO-E.
Водночас проект враховує і технічне рішення для запобігання так званих
«блекаутів». «Саме за рахунок реалізації виділення енергоблока № 2 ХАЕС на
роботу в системі ENTSO-Е проект “Енергетичний міст “Україна –
Європейський
Союз”
забезпечує
наявність
джерела
резервного
електропостачання безпосередньо на майданчику Хмельницької АЕС з
безпрецедентною потужністю і можливостями у вигляді незалежної
енергосистеми
ENTSO-Е.
Наявність
такого
незалежного
джерела
електропостачання значно підвищує безпеку як ХАЕС у випадку втрати
власного електропостачання, так i української енергосистеми або Європейської
енергосистеми в цілому у випадку “особливої” аварії в енергосистемі», –
наголосив президент НАЕК «Енергоатом».
Відповідаючи на запитання про те, що отримає Україна від виведення
енергоблоку № 2 ХАЕС з енергосистеми, Ю. Недашкоський зазначив, що при
реалізації вказаного проекту працює так звана формула «–1+2», коли за рахунок
переорієнтації одного енергоблока на експорт електроенергії держава отримає
кошти на добудову двох нових енергоблоків.
Крім того, в Україні спостерігається тенденція до зменшення споживання
електроенергії. Енергобаланс України на 2017 р. передбачає виробництво
атомними станціями близько 82 млн кВт·год. Для порівняння, у 2015 р.
виробництво АЕС становило майже 88 млн кВт·год. Тому питання додаткових
варіантів збуту виробленої електроенергії є цілком актуальними. Навіть на
сьогодні українські АЕС працюють з балансовими обмеженнями, які досягають
майже 1,5 ГВт. До того ж у рамках реалізації проекту Україна отримає, замість
одного, два додаткові гігавати потужностей.
За словами президента НАЕК «Енергоатом», для реалізації проекту
«Енергоміст» «у частині розверчення Хмельницького-2 на експорт» у компанії
достатньо ресурсів, щоб виконати його за власні кошти навіть в умовах того
обмеженого тарифу на виробництво електроенергії, який встановлено на
сьогодні. Водночас зароблені кошти дадуть змогу завершити будівництво
третього та четвертого енергоблоків ХАЕС, де стан готовності будівельних
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конструкцій становить 73 і 28 % відповідно.
Ю. Недашковський зазначив, що старт експорту в обсязі потужності
1550 МВт, яка в перспективі може бути збільшена до 2550 МВт, заплановано
розпочати вже у 2019 р. Реалізація проекту повинна забезпечити безпечне та
плавне безпроблемне приближення до режиму повної синхронізації,
орієнтовний термін реалізації якої запланований до 2025 р. (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 6.03).
***
У представництві Світового банку в Україні відбулося засідання
круглого столу на тему: «Соціальна інспекція: контроль за наданням
соціальної підтримки населенню» за участі директора департаменту
державної соціальної допомоги Мінсоцполітики В. Музиченка, керівника
проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» з
боку Світового банку К. Петрини і представників засобів масової інформації.
Забезпечення державного контролю при призначенні різних видів
соціальних допомог, субсидій і пільг на житлово-комунальні послуги та при
наданні соціальних послуг є вкрай актуальним завданням, вважають у
Міністерстві соціальної політики. Адже у цьому процесі, за словами
В. Музиченка, порушення законодавства можуть бути як з боку державних
посадовців, так і з боку самих громадян. Наприклад, можуть порушуватися
терміни, визначені для призначення соціальної підтримки, надаватися послуги
неналежної якості, фіксуватися випадки корупції та шахрайства.
В. Музиченко поінформував, що задля уникнення порушень і підвищення
ефективності діяльності соціальної інспекції Мінсоцполітики розроблено
законопроект щодо забезпечення контролю правильності надання соціальної
підтримки населенню. Цим проектом акта, зокрема, запропоновано створити з
1 січня 2018 р. нову соціальну інспекцію, працівники якої будуть штатними
одиницями Мінсоцполітики в обласних центрах і контролюватимуть питання
реалізації на місцях норм законодавства щодо надання соціальної підтримки.
1 лютого 2017 р. законопроект було схвалено Кабінетом Міністрів України.
К. Петрина і В. Музиченко особливо підкреслили, що за сприяння
Світового банку Мінсоцполітики будуть розроблені нові підходи до здійснення
контролю під час надання соціальної підтримки, налагоджено інформаційнороз’яснювальну роботу. Соціальні інспектори вивчатимуть нові методи роботи,
опановуватимуть передовий міжнародний досвід у цій сфері.
«Прийняття законопроекту парламентом змінить статус соціальних
інспекторів, підвищить ефективність їхньої діяльності за рахунок виконання
лише контролюючих функцій, виведення з підпорядкування керівників
місцевих органів соціального захисту населення, здійснення перевірок лише
окремих випадків, щодо яких є підозри», – зазначив В. Музиченко.
Водночас він ще раз наголосив, що будуть здійснені всі заходи, щоб соціальна
підтримка потрапляла лише тим, хто її дійсно потребує (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 3.03).
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ПОЛІТИКА
Наблюдатели
специальной
мониторинговой
миссии
ОБСЕ
зафиксировали значительный рост количества обстрелов в зоне проведения
антитеррористической операции на Донбассе, сообщил первый замглавы
миссии А. Хуг.
«За первые три дня этой недели СММ зафиксировала почти столько же
взрывов, вызванных запрещенным минскими соглашениями оружием, как за
всю прошлую неделю», – заявил он.
Ранее сообщалось, что в ОБСЕ опасаются роста насилия на Донбассе.
В частности, А. Хуг заявил, что перемирие на Донбассе станет возможным
только тогда, когда обе стороны выполнят свои обязательства и отведут
тяжелое вооружение от линии разграничения, вдоль которой должна появиться
зона безопасности, шириной в 50 км. Если этого не произойдет, то, по его
словам, следующие бои на Донбассе окажутся еще более мощными, чем
январское обострение в районе Авдеевки (Слово и Дело (http://ru.slovoidilo.ua).
– 2017. – 3.03).
***
Совет Евросоюза на уровне послов дал согласие на отмену визового
режима для граждан Украины.
Это решение принято в развитие успешно завершенных 28 февраля
трехсторонних переговоров, по результатам которых представители Совета ЕС,
Европарламента и Еврокомиссии договорились об отмене визовых требований
украинским гражданам.
Дальше, согласно процедуре, проект законодательной резолюции
относительно визовой либерализации для Украины должен также утвердить
Комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и
внутренних дел. После этого решение должно быть проголосовано на
пленарной сессии ЕП и окончательно утверждено Советом ЕС на уровне
министров.
Европейский парламент планирует рассмотреть отмену виз для украинцев
5 апреля. Согласно прогнозам, безвизовый режим с ЕС для украинцев вступит в
силу через несколько месяцев (ForUm (www.for-ua.com). – 2017. – 2.03).
***
США совместно с ЕС готовы ввести санкции против возможных
новых собственников украинских предприятий в отдельных районах
ОРДЛО, заявил заместитель главы Администрации Президента К. Елисеев.
«Речь идет на самом деле о захвате, я бы даже сказал, о рейдерстве с
российской стороны, со стороны российских боевиков. Конечно, это рейдерство
ни одной из цивилизованных стран мира не признается, и мы уже на сегодня
имеем четкую позицию и стран-членов ЕС и США о непризнании – это первый
этап, второй этап – введение точечных санкций против тех собственников и тех
компаний, в том числе российских, которые могут в перспективе стать
собственниками украинских предприятий», – сказал он (Слово и Дело
(http://ru.slovoidilo.ua). – 2017. – 6.03).
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***
Присоединение Польши и Великобритании к переговорам в
нормандском формате будет означать, что все страны, принимающие
участие в переговорах, перейдут на женевский формат, сообщил политолог
Р.
Бортник
(http://ru.golos.ua/politika/normandskiy_format__mojet_transformirovatsya_v_jenevs
kiy_na_protyajenii_vesnyi__poli).
По его словам, если сторонам удастся договориться, то это будет означать,
что переговоры о мирном разрешении конфликтной ситуации на Донбассе
удастся сдвинуть с мертвой точки. «Думаю, что некоторые участники
переговоров не захотят переводить нормандский формат в женевский, но
другого выхода нет. Насколько новый формат будет успешным, сказать сложно.
Ведь пока за столом не будет США, любых договоренностей будет сложно
достигнуть», – отметил Р. Бортник.
По
его
словам,
нормандский
формат
переговоров
может
трансформироваться в женевский на протяжении текущей весны.
Напомним, Польша и Великобритания выразили готовность обсуждать
возможное участие стран в переговорах в нормандском формате. Об этом
заявил министр иностранных дел Польши В. Ващиковский во время брифинга в
Киеве (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 4.03).
***
Заместитель министра по оккупированным территориям и
переселенцам Г. Тука призвал Генеральную прокуратуру и Службу
безопасности привлечь к уголовной ответственности организаторов
торговой блокады ОРДЛО.
«Генеральной прокуратуре и СБУ хватит наблюдать. Организаторы
блокады (Садовый, Березюк, Семенченко, Соболев, Парасюк) должны быть
привлечены к уголовной ответственности», – написал он в Facebook
Напомним, с 25 января активисты в военной форме и народные депутаты
блокируют
три
основные
железнодорожные
ветки,
соединяющие
оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были
прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС (ForUm (www.for-ua.com).
– 2017. – 1.03).
***
Дело отстраненного от должности главы Государственной
фискальной службы Р. Насирова власти используют для отвлечения
украинцев от актуальных проблем, считает политолог, директор
Института глобальных стратегий В. Карасев.
«Скорее всего, после полученного резонанса интерес будет к нему все
меньше и меньше, оно будет меньше будоражить умы следователей, адвокатов,
прокуроров, зрителей, наблюдателей, болельщиков и антиболельщиков. Не
стоит ожидать от него чего-то нового, – считает эксперт. – Дело было больше
политически мотивировано, чем юридически обеспечено и обоснованно».
В. Карасев считает, что делом Р. Насирова власти отвлекают украинцев от
двух важных тем – транспортной блокады Донбасса и требований МВФ.
«О первой сейчас стали меньше говорить, и не исключено, что на этой неделе
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вопрос насчет разблокирования решится с помощью применения гибридных
методов – силовых или договорных», – отметил В. Карасев.
Что касается МВФ, то политолог напомнил о требованиях фонда по
пенсионной реформе, рынку земли и приватизации. «Стоит также вспомнить о
Д. Трампе, который отбирает деньги от внешней помощи, пытаясь их
перенаправить в США. А при этом не забывать, что США является ключевым
акционером МВФ. Поэтому если деньги и будут предоставлены, а к этому все
идет, то на довольно жестких условиях», – считает политолог, констатируя, что
«дело Насирова было открыто очень вовремя» (Корреспондент.net
(www.korrespondent.net). – 2017. – 6.03).
***
Ситуация с задержанием главы ГФС Р. Насирова является следствием
конфликтов в окружении Президента Украины, считает политолог
Р. Бортник
(http://ru.golos.ua/politika/politolog_delo_nasirova__eto_rezultat_vnutripoliticheskih
_razborok_v_okrujenii_prezi).
«Эта ситуация вокруг задержания Р. Насирова стала следствием
противостояния между группами влияния в окружении Президента Украины.
Кто-то выступает на стороне министра финансов и хочет видеть на посту главы
ГФС другую кандидатуру, а кто-то поддерживает Р. Насирова, так как должен
ему, обязан чем-то и прочее», – отметил Р. Бортник.
Политолог добавил, что в любом случае ситуация с «делом Насирова»
может иметь серьезные политические последствия для самого Президента
Украины. «Я предположу, что ситуация с Р. Насировым в любом случае ударит
по Президенту Украины, ведь мы имеем дело с очередной демонстрацией
анархии. Во-первых, заблокирован суд, во-вторых, нет эффективного
расследования и, главное, не работает закон. По закону, главу ГФС должны
были выпустить еще ночью, так как истек срок содержания под стражей, а
Р. Насирова просто не выпускали из здания суда. Но во время этого
противостояния, о котором я говорил, часть информации “вытечет” и прежде
всего на Запад, скорее всего через самого отстраненного главы ГФС. Уверен,
что сейчас он подозревает в своем задержании людей Президента и в итоге
попытается их дискредитировать. То есть с его стороны можно ожидать утечки
информации», – добавил Р. Бортник.
В то же время эксперт полагает, что главе ГФС предложат уйти с поста
«тихо, взамен на молчание». «Цель атаки – снять Р. Насирова с должности, а не
наказывать. То есть отсутствие наказания станет залогом молчания главы ГФС,
и при этом не произойдет никакой утечки нежелательной информации», –
резюмировал Р. Бортник (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 6.03).
***
Некоторые народные депутаты Украины выступают с защитой в
сторону Р. Насирова, так как знают, что он является носителем опасного
компромата,
отмечает
политолог
А.
Золотарев
(http://ru.golos.ua/politika/deputatyi_zaschischayut_nasirova_izza_nalichiya_u_nego
_opasnogo_kompromata__ekspert_).
«Нужно понимать, что глава ГФС, как и олигарх Д. Фирташ, является
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носителем такого объема критически опасного компромата для власти, что,
защищая Р. Насирова, они защищают себя. То есть, спустя время, в случае
дальнейшего развития “дела Насирова”, они могут получить серьезные
политические потери. Опасения того, что уголовное преследование Насирова
может привести к серьезным политическим последствиям, пагубным для БПП,
очевидно заставляет их выступать с поддержкой Р. Насирова», – отметил
А. Золотарев.
Кроме того, эксперт считает, что отсутствие официальной реакции со
стороны Президента Украины говорит о том, что «глава государства в этой
ситуации умывает руки». «Таким образом, Президент вроде показывает, что у
нас нет неприкасаемых. Но ни обвинять, ни взять под защиту главу ГФС он не
может, так как все прекрасно понимают: кто бы ни стоял за Р. Насировым,
политическую ответственность за него несет П. Порошенко», – резюмировал
А. Золотарев (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 4.03).
***
У фракції «БПП» заявили, що не ухвалювали і не планують ухвалювати
будь-яких заяв у справі глави ДФС Р. Насірова.
«Фракція партії “Блок П. Порошенка” у Верховній Раді не готувала і не
планує готувати будь-яких заяв, звернень тощо від імені фракції, які можуть
розцінюватись або трактуватись як політичний тиск на розслідування, зокрема,
стосовно висунення підозри голові Державної фіскальної служби Р. Насірову»,
– ідеться у повідомленні, яке розповсюдила прес-служба «Солідарності».
«Не виключено, що окремі члени парламенту, в тому числі й фракції БПП,
можуть робити власні звернення стосовно справи Р. Насірова. Однак будь-які
ініціативи окремих депутатів фракції не можна розцінювати як позицію фракції.
Фракція БПП усі свої рішення приймає на засіданнях фракції і лише після їх
підтримки більшістю членів фракції вони виносяться на публічний рівень», –
додали у фракції.
У фракції заявили також, що БПП «не буде ухвалювати будь-яких заяв чи
звернень, які можуть стати на заваді проведення прозорого і законного
розслідування корупційних діянь та чинити перепони у встановленні
законності, притягненні до відповідальності посадових осіб, політиків –
учасників схем незаконного збагачення, незалежно від того, яку б вони посаду
не займали чи до якої політичної партії вони б не належали» (Українська
правда (http://www.pravda.com.ua). – 2017. – 4.03).
***
Активное участие в «судебном шоу» «НАБУ – САП против Насирова»
народного депутата А. Журжия вызвано желанием «похоронить»
доказательства его уклонения от уплаты налогов, которыми располагает
ГФС, пишет журналист Ю. Смирнов.
«А. Журжий в течение последних месяцев был стационарным критиком
работы ГФС и Р. Насирова в Верховной Раде. Случилось это после того, как
народный депутат Арьев обнародовал информацию о причастности коллеги
А. Журжия к возможному уклонению от уплаты налогов, сборов и других
обязательных платежей в крупных размерах, а также легализации (отмывания
доходов, полученных преступным путем) в должности директора ООО “Группа
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компаний “Инвестиционные партнеры”», – отмечает журналист.
«Похоже, мы имеем дело с сокрытием гражданином Журжием и
подконтрольных ему СХД отдельных направлений своей финансовохозяйственной деятельности, уклонением от уплаты налогов, а также
отмыванием доходов», – считает он (ForUm (www.for-ua.com). – 2017. – 5.03).
***
Вступление Украины в НАТО поддерживают 72 % украинцев,
свидетельствует исследование Центра им. А. Разумкова и Фонда
«Демократические инициативы».
В референдуме по вопросу вступления в Альянс приняли бы участие 62 %
украинцев, 72 % из которых поддержали бы такое решение.
Согласно опросу в 2016 г. 44 % опрошенных считают вступление Украины
в НАТО лучшим вариантом гарантирования безопасности страны. Этот вариант
ответа оказался самым популярным среди респондентов. Социологи отмечают,
что с 2014 г. был зафиксирован заметный рост сторонников присоединения
Украины к Альянсу.
Опрос был проведен Центром им. А. Разумкова совместно с Фондом
«Демократические инициативы» 16–20 декабря 2016 г. среди 2 тыс.
респондентов во всех регионах Украины за исключением неподконтрольных
Киеву территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %
(Корреспондент.net (www.korrespondent.net). – 2017. – 6.03).

ЕКОНОМІКА
Международный валютный фонд согласовал обновленный меморандум
в отношении Украины и рассмотрит выделение транша во второй
половине марта. Эту информацию подтвердил министр финансов А. Данилюк
в своем Facebook.
«Мы достигли staff level agreement с МВФ по пересмотру программы
сотрудничества и вынесение вопроса о выделении следующего транша на
рассмотрение Совета директоров фонда. Это является результатом выполнения
Украиной согласованной с МВФ программы реформ и совместной слаженной
работы Президента, правительства и Национального банка», – написал министр
в соцсети (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/396408/danilyukpodtverdil-soglasovanie-mvf-vydeleniya-ocherednogo-transha). – 2017. – 6.03).
***
Международные резервы Украины на конец февраля возросли до
15,5 млрд с 15,4 млрд долл. на конец января. Об этом сообщила глава Нацбанка
В. Гонтарева на пресс-брифинге. «Сегодня НБУ имеет широкий перечень
инструментов и увеличивает международные резервы. На конец февраля они
составляют 15,5 млрд долл.», – заявила В. Гонтарева.
В 2016 г. НБУ пополнил резервы на межбанковском валютном рынке на
1,6 млрд долл. (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/03/02/26502527). – 2017. –
2.03).
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***
В феврале регулятор провел шесть аукционов, в ходе которых продал
валюты на общую сумму 42,7 млн долл., купил – на 100,6 млн долл.
Чистая покупка (превышение покупки над продажей) валюты Нацбанком в
ходе аукционов на межбанковском валютном рынке в феврале – 57,9 млн долл.
Нацбанк в ходе аукционов на межбанке в январе потратил на поддержку
гривны 78 млн долл. Международные резервы в январе сократились на 0,6 % –
до
15,45
млрд
долл.
на
1
февраля
2017
г.
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/03/02/26501634). – 2017. – 2.03).
***
По состоянию на 5 марта на Запорожской АЭС в работе находятся
четыре энергоблока, суммарная мощность генераторов составляет
3420 МВт.
Запорожская атомная электростанция 5 марта в 2:05 отключила от
энергосети энергоблок № 2 в соответствии с графиком по балансовому
ограничению.
Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности
Украины, продолжается перевод реакторной установки в состояние «горячая
остановка».
Согласно сообщению, по состоянию на 5 марта на Запорожской АЭС в
работе находятся четыре энергоблока. Замечаний к работе основного
оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Суммарная
мощность генераторов составляет 3420 МВт. Также в ведомстве отметили, что
радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарнозащитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) составляет
8–12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону
(Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/396461/zaporozhskaya-aes-planovootklyuchila-ot-energoseti-energoblok-2). – 2017. – 6.02).
***
«Укргазвидобування» ввело в промышленную эксплуатацию новую
скважину в Харьковской области с дебитом более 1 млн куб. м газа в сутки.
Об этом говорится в сообщении компании.
Как
отмечается,
новая
скважина
введена
в
эксплуатацию
газопромышленным управлением «Полтавагаздобыча» на Краснокутском
месторождении и имеет глубину 5500 м. Пластовое давление – более
1 тыс. атмосфер.
«Компания уверенно движется к цели “20/20”. Во времена независимости
Украины таких скважин у “Укргазвидобування” еще не было. Разработка новых
и существующих месторождений является ключевой составляющей стратегии
наращивания добычи УГВ, для которой обеспечение энергонезависимости
Украины прежде всего», – отметил глава УГВ О. Прохоренко (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/396464/ukrgazvydobuvannya-vvelo-v-dejstvieskvazhinu-millionnik). – 2017. – 6.03).
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***
Украина возобновит производство советских многоцелевых легких
бронированных тягачей МТ-ЛБ. Об этом сказал Президент П. Порошенко.
С его слов, соответствующие задачи поставлены в утвержденном
гособоронзаказе на 2017 г.
Многоцелевой транспортер массой 9,7 т оснащен стальной катаной броней
и способен развивать скорость до 61 км/час. Запас хода машины составляет
500 км. МТ-ЛБ предназначен для транспортировки людей и грузов, а также для
использования в качестве артиллерийского тягача.
Производство МТ-ЛБ впервые было начато в 1964 г. После распада
Советского Союза производственная база осталась в Украине у Харьковского
тракторного
завода
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news//396396/ukraina-vozobnovit-proizvodstvo-sovetskih-bronetransporterov). – 2017. –
5.03).
***
Експорт української аграрної продукції до ЄС за 2016 р. збільшився на
68,2 млн дол. У минулому році до країн-членів Євросоюзу було поставлено
продукції агропромислового комплексу на загальну суму 4,12 млрд дол., що
становить 26,6 % від усього аграрного експорту країни. Про це свідчать дані,
опубліковані на сайті Державної служби статистики.
Найбільше до країн ЄС було експортовано сільськогосподарської
продукції:
– зернові злаки (кукурудза, пшениця, ячмінь) – 1279,5 млн дол.;
– олія (соняшникова, ріпакова, соєва) – 1 185 млн дол.;
– насіння олійних культур (насіння свиріпи або ріпаку, соєві боби, насіння
соняшнику) – 587,5 млн дол.;
– залишки і відходи харчової промисловості (макуха та інші тверді відходи,
одержані під час добування соняшникової олії, соєвої олії, відходи від
виробництва крохмалю, цукру, бурякова макуха тощо) – 439,2 млн дол.
Збільшення експорту відбулося в основному за рахунок вагомого зростання
постачань:
– олії соняшникової – на 505 млн дол. (в 1,9 раза);
– насіння соняшнику – на 36,1 млн дол. (в 3,4 раза);
– макухи та інших твердих відходів, одержаних під час добування соєвої
олії – на 18,8 млн дол. (у чотири рази);
– цукру – на 16,5 млн дол. (у 3,1 раза).
Доля аграрного експорту у загальних постачаннях товарів і послуг до країн
ЄС стала найбільшою серед усіх категорій та становила 30,5 %. У 2015 р.
експорт продукції українського АПК до ЄС становив 4,06 млрд дол., що
становило 31,5 % від усього експорту до цих країн (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/eksport-ukrainskoi-agroprodukcii-do-eszbilsivsa-na-682-mln). – 2017. – 2.03).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Группа СКМ, которая принадлежит украинскому олигарху
Р. Ахметову, не собирается менять юрисдикцию своих предприятий,
которые расположены на оккупированных территориях Донбасса,
говорится в сообщении СКМ.
«Мы считаем частную собственность суверенной, а требование о
перерегистрации своих предприятий и оплате налогов самопровозглашенным
“ДНР/ЛНР” – неприемлемым», – говорится в заявлении, обнародованном на
сайте СКМ.
«Группа СКМ всегда работала и продолжает работать исключительно в
рамках украинского законодательства, в том числе наши предприятия на
неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей. И никакое
давление не заставит нас изменить юрисдикцию своих активов», – добавили в
СКМ.
В компании подчеркнули, что все предприятия в полном объеме отчисляют
налоги и сборы в государственный бюджет Украины. Всего с начала конфликта
на Донбассе было выплачено в украинский бюджет более 100 млрд грн налогов,
10 % из которых – предприятия, работающие на оккупированных территориях
страны,
заявили
в
СКМ
(Аналитическая
служба
новостей
(http://asn.in.ua/ru/news/news/89521-u-akhmetova-otkazalis-pereregistrirovataktivy-na.html). – 2017. – 2.03).
***
Глава НБУ В. Гонтарева під час брифінгу заявила, що продовження
блокади ОРДЛО може призвести до сповільнення зростання економіки в
поточному році на 1,3 в. п. – до 1,5 % (http://finbalance.com.ua/news/Hontarevazrostannya-VVP-u-2017-rotsi-cherez-blokadu-mozhe-spovilnitisya-na-13-vp).
При цьому вона констатувала, що торговий баланс через блокаду може
погіршитися на 2 млрд дол., що може мати негативний вплив на валютний
ринок (Finbalance (http://finbalance.com.ua/news/Hontareva-zrostannya-VVP-u2017-rotsi-cherez-blokadu-mozhe-spovilnitisya-na-13-vp). – 2017. – 2.03).
***
Глава НБУ В. Гонтарева під час брифінгу заявила, що в лютому
тривало пришвидшення інфляції (http://finbalance.com.ua/news/Hontareva-u-IIII-kvartali-inflyatsiya-bude-visokoyu).
«Ви будете бачити високу інфляцію в перші три квартали цього року. Це
ефект бази порівняння. Але вона повернеться до однознакового рівня в
IV кварталі цього року.
Як і раніше, ми очікуємо, що інфляція до кінця року уповільниться до
9,1 %»,
–
зауважила
В.
Гонтарева
(Finbalance
(http://finbalance.com.ua/news/Hontareva-u-I-III-kvartali-inflyatsiya-budevisokoyu). – 2017. – 2.03).
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***
Сбербанк планирует решить проблему со своим бизнесом в Украине к
концу 2017 г., сообщил глава Сбербанка Г. Греф.
«К концу года мы можем решить нашу украинскую проблему и понять, как
мы можем это сделать. Я не хотел бы публично анонсировать возможности,
которые мы сейчас видим», – сказал Г. Греф.
Он уточнил, что сейчас риски в Украину зарезервированы на 75 % и банк
работает над уменьшением баланса своей украинской «дочки». «Сбербанк на
протяжении последних двух лет сталкивался с проблемами в Украине. Было
много вербальной агрессии, были реальные действия против банка. В данный
период времени мы не обеспокоены потенциальными украинскими проблемами,
поскольку они зарезервированы», – отметил Г. Греф.
Согласно отчету банка по МСФО, на 31 декабря 2016 г. уровень риска
группы Сбербанка по вложениям в украинские активы составил примерно 0,1 %
от общего объема консолидированных активов (годом ранее – 0,4 %).
Как сообщалось, в феврале замглавы Национального банка Украины
Е. Рожкова сообщила, что банки с российским капиталом в Украине в
настоящее время ограничены в операциях, работают под надзором куратора и
ищут новых собственников. О поисках покупателей для украинских «дочек»
уже заявляли ВТБ и ВЭБ (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news//396268/sberbank-planiruet-reshit-problemu-s-ukrainskim-biznesom-do-kontsa2017-g-gref). – 2017. – 2.03).
***
Чистая прибыль ПАО «Мотор-Січ» в 2016 г. составила
2 млрд 186,516 млн грн, что на 36,4 % меньше показателя 2015 г.
(3 млрд 435,786 млн грн), говорится в данных компании, опубликованных в
объявлении о назначенном на 30 марта ежегодном собрании акционеров.
Согласно объявлению, нераспределенная прибыль по итогам минувшего
года увеличилась на 15,7 % – до 15 млрд 662,898 млн грн.
В соответствии с объявлением, среднее количество работников в 2016 г.
сократилось на 3,7 % – до 25,24 тыс. человек.
20 февраля ряд СМИ со ссылкой на исследовательский центр по вопросам
вооружения SIPRI (Швеция) распространил информацию, что по итогам 2016 г.
Украина стала крупнейшим поставщиком военной техники в РФ. Согласно
данным SIPRI, речь идет о поставке в течение 2008–2016 гг.
164 (из 218 заказанных) авиационных двигателей AИ-222 для учебно-боевых
самолетов ЯК-130.
Однако украинские компании отрицают факт отгрузки после середины
2014 г. Так, производитель авиадвигателей «Мотор-Січ» опроверг обвинения в
поставках в 2016 г. двигателей АИ-222 для российской военной авиатехники в
обход запрета на военно-техническое сотрудничество с РФ. В компании
считают Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии наиболее
перспективными рынками для переориентации поставок своей продукции с
целью компенсации возможных потерь от сокращения поставок в РФ
(Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/396393/pribyl-motor-sich-upala-na36-4). – 2017. – 6.03).
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***
Мировые банки с 2008 г. заплатили 321 млрд долл. в качестве штрафов
за многочисленные нарушения, связанные с отмыванием денег,
манипулированием на рынке и финансированием терроризма. Об этом
сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные Boston Consulting Group.
Эксперты считают, что в ближайшие годы данная сумма будет
увеличиваться, поскольку европейские и азиатские регуляторы берут пример с
более агрессивных американских коллег.
Только в 2016 г. мировые банки были оштрафованы на 42 млрд долл., что
на 68 % больше по сравнению с 2015 г.
В декабре прошлого года три крупных банка JPMorgan, HSBC и Credit
Agricole были оштрафованы на общую сумму 485,5 млн евро (521 млн долл.) за
манипуляции с европейской межбанковской ставкой предложения Euribor
(Минфин (http://minfin.com.ua/2017/03/02/26503048). – 2017. – 2.03).
***
В США могут сократить на 17 % траты на федеральные агентства,
занимающиеся проблемой изменения климата.
Это приведет в резкому снижению финансирования научных исследований
и спутниковых программ. Речь идет о Национальном управлении океанических
и атмосферных исследований (NOAA), которое, в свою очередь, финансирует в
том числе управление прибрежными зонами и исследования устьев рек.
Сообщается, что управление океанических и атмосферных исследований
может потерять 126 млн долл. своих поступлений, а отдел спутниковых
исследований – 513 млн долл. от их нынешних показателей. NOAA является
частью Министерства торговли, бюджет которого также будет в целом
сокращен на 18 %.
При этом административно-бюджетное управление при администрации
президента попросило министерство торговли оценить, во сколько обойдется
бюджету увольнение сотрудников агентств при одновременном повышении на
1,8
%
зарплат
оставшимся
работникам
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/396401/tramp-sokratit-zatraty-na-ekologiyu-na17). – 2017. – 5.03).
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