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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Укладання Угоди про вільну торгівлю з Канадою – це визнання
прогресу нашої держави на шляху реформ, зазначив
Президент України П. Порошенко
Президент П. Порошенко привітав ратифікацію Верховною Радою
України Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою і назвав це
історичним моментом для відносин між Україною та Канадою. «Укладання
Угоди про вільну торгівлю з Канадою – це символ довіри до принципів і
цінностей ведення бізнесу, які сьогодні формуються в Україні відповідно до
кращих стандартів і практик», – наголосив П. Порошенко.
Глава держави подякував прем’єр-міністру Канади Д. Трюдо за
співпрацю і відданість зміцненню відносин з нашою країною та Х. Фріланд –
міністру торгівлі, а нині міністру закордонних справ Канади. «Це день
ратифікації Угоди про вільну торгівлю, над якою ми спільно з нашими
канадськими друзями працювали тривалий час.
Ця Угода започатковує символічний трансатлантичний місток вільної
торгівлі. Відтак український бізнес отримає доступ до північноамериканського
ринку. А це і зростання українського експорту», – зазначив П. Порошенко. Він
також наголосив, що вступ у дію Угоди приведе до зростання прямих іноземних
інвестицій в Україну, створення нових робочих місць у будівництві,
промисловості та торгівлі, а також безмитний доступ на 98 % товарних позицій
на канадський ринок.
Глава держави наголосив, що ратифікація Угоди між Україною та
Канадою означає формування трикутника вільної торгівлі Україна – Канада –
ЄС, адже на завершальному етапі перебуває формування зони вільної торгівлі
Канада – ЄС. «А це вже спільне торговельне поле і спільний фронт взаємної
підтримки», – зазначив Президент.
П. Порошенко також наголосив: «Угода є дуже важливою відповіддю на
російську гібридну агресію, яка сьогодні загрожує не лише Україні, а Країнам
ЄС, Канаді та всьому Вільному світу, і є свідченням нашої незламної
трансатлантичної єдності і солідарності».
Президент також відзначив важливість продовження тренувальної місії
для українських військових Unifier ще на два роки – до 2019 р. і висловив
вдячність канадській стороні за це рішення.
«Це – твердий і рішучий сигнал агресору про те, що Україну не зламати
жодним тиском. Вільний світ і надалі упевнено стоїть на позиціях підтримки
України», – зазначив П. Порошенко та додав, що ратифікація і подальше
набрання чинності Угодою про вільну торгівлю з Канадою стане важливим
сигналом для наших міжнародних партнерів і потенційних інвесторів у всьому
світі
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 14.03).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Т. Гранчак, ст. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Правові аспекти українсько-російського протистояння
Міжнародний суд ООН у Гаазі 6–9 березня провів перші слухання за
позовом України до Росії про порушення конвенцій ООН про протидію
фінансуванню тероризму і про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Два дні слухань (перший і третій) були надані українській стороні для
аргументації своєї позиції, а інші два – другий і четвертий – російській.
Українську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ
України О. Зеркаль.
До складу української делегації також увійшли директор департаменту
Євросоюзу МЗС України В. Ченцов, керівник головного департаменту
зовнішньої політики і євроінтеграції Адміністрації Президента І. Жовква,
заступник Генпрокурора Є. Єнін, голова секретаріату уповноваженого
парламенту з прав людини Б. Крикливенко, а також начальник апарату глави
СБУ О. Ткачук.
Напередодні слухань О. Зеркаль, коментуючи перспективи цієї справи,
визнавала, що процедура розгляду – складна, тому може тривати не один рік.
«Після ухвалення судом рішення про застосування тимчасових заходів суд дає
деякий час на подання меморандуму з усією доказовою базою. Після цього
другій стороні дають час на підготовку контрмеморандуму. Справа буде
тривала і судом розглядатиметься роки», – сказала журналістам вона.
МЗС України доводить у позові, що Російська Федерація порушує дві
міжнародні конвенції.
Перша – про боротьбу з фінансуванням тероризму. Україна вважає, що це
відбувається шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним
збройним формуванням, серед яких називає «ДНР/ЛНР», що вчинили ряд актів
тероризму на території України.
Друга конвенція – про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. У
позові ідеться про те, що Росія причетна до дискримінації неросійських громад,
які проживають на окупованій території Криму, зокрема спільнот етнічних
українців і кримських татар.
Що стосується Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, то, як
ідеться в матеріалі «РБК-Україна», Україна просить суд встановити, що Росія
повинна, серед іншого, здійснювати належний контроль над своїми кордонами,
щоб запобігти подальшому фінансуванню тероризму, у тому числі постачанню
зброї з території РФ на територію України; зупиняти і запобігати здійсненню
всіх грошових переказів з території Росії, а також постачанню зброї,
транспортних засобів, обладнання, здійсненню навчання груп, які беруть участь
у терактах проти мирного населення в Україні. Також вжити всіх залежних від
неї заходів, щоб будь-які групи, що діють в Україні і раніше отримали з
території РФ грошові кошти, зброю, транспортні засоби, обладнання та
навчання, надалі утримувалися від здійснення терактів проти мирного
населення в Україні. Ідеться, зокрема, про такі угруповання, як «ДНР/ЛНР»,
«Харківські партизани» і будь-які інші, що брали участь у терактах в Україні чи
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про яких Росії відомо, що вони можуть брати участь у терактах у майбутньому.
Щодо Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації Україна
просить суд зобов’язати РФ, зокрема, припинити дії й утримуватися від
подальшої боротьби проти кримськотатарського народу в політичній і
культурній сферах, у тому числі припинити дію указу про заборону меджлісу
кримськотатарського народу і відмовитися від виконання цього указу й
аналогічних заходів на час розгляду справи; застосувати всі необхідні заходи,
щоб запобігти випадкам зникнення кримських татар, також негайно
розслідувати ті зникнення, які вже відбулися. До того ж припинити й
утримуватися від подальшої боротьби проти українців за національністю у
Криму у сфері політики та культури, поважати право на освіту українською
мовою, доки справа перебуває на розгляді; загалом утримуватися від будь-яких
проявів расової дискримінації проти осіб, груп або установ на території, яка
перебуває під контролем Росії, включаючи Кримський півострів. До того ж
стосовно обох конвенцій Україна просить Міжнародний суд домогтися, щоб РФ
утримувалася від будь-яких дій, які можуть погіршити стан розгляду або
продовжити терміни розгляду суперечки, а також ускладнити винесення
рішення.
Як пояснила О. Зеркаль, українська сторона свідомо не ставить перед
судом питання окупації території України, територіальну приналежність Криму,
наявності або відсутності російських військ на Донбасі, інформує «РБКУкраїна». «Ми говоримо про суперечку як про виключно юридичну справу, у
якій ми шукаємо правовий захист для громадян України. Крім того, ніхто не
заважає нам додатково звернутися до МС ООН, щоб він посилив заходи в
зв’язку з тим, що РФ не дотримується рішень суду», – наголосила дипломат.
Для ТСН ситуацію прокоментував оглядач В. Кравченко, за словами
якого, незважаючи на те що справа має відношення до наслідків дій Кремля,
поданий Києвом позов не стосується питань російської агресії чи окупації
Криму Росією, оскільки Міжнародний суд ООН не має повноважень розглядати
ці питання.
У Міжнародному суді ООН Україна може відстоювати свої права лише за
окремими міжнародними договорами, юрисдикція яких визнана як Києвом, так і
Москвою. Подібних договорів усього три: Конвенція ООН з морського права,
Конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму та Конвенція про
ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Україна сподівається на рішення суддів щодо тимчасових заходів проти
Росії до кінця квітня.
При цьому, як інформує радіо «Свобода», за словами заступника міністра
закордонних справ України О. Зеркаль, неправдива аргументація російської
сторони показує світові «справжнє обличчя Російської Федерації». Брехливі
заяви російської сторони також посилюватимуть шанси України на ухвалення
позитивного для неї рішення. Про це, відповідно до інформації «Фактів.ICTV»,
заявив журналіст А. Піонтковський. Зокрема, оглядач звернув увагу на
висловлювання російської сторони про те, що сепаратисти на Донбасі знайшли
зброю і техніку в шахтах. «Можна лише порадіти за Україну, тому що такого
рівня виступи (Росії про зброю на Донбасі. – Прим. авт.) явно підвищують шанс
виграшу цієї справи», – сказав А. Піонтковський. За словами журналіста,
процедура тимчасових заходів проти РФ, яка передбачена на час розгляду
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справи, буде введена судом у найближчі дні.
Натомість керівництво Росії постійно заперечує звинувачення у
причетності до конфлікту на Cході України, що їх висуває Українська держава,
а також називає законною анексію Криму. У Міністерстві закордонних справ
РФ заявили, що Росія використає «доступні засоби правового захисту» у зв’язку
з позовом України до Міжнародного суду ООН. «На жаль, українська сторона
не виявила інтересу до діалогу з Росією і в односторонньому порядку,
перервавши консультації, вирішила подати позов до Міжнародного суду.
Російська Федерація має намір використовувати доступні засоби правового
захисту», – ідеться у коментарі МЗС Росії, розміщеному на його сайті.
Російське зовнішньополітичне відомство також заперечило висунуті
Україною звинувачення. «Російська Федерація щиро намагалася розібратися в
суті претензій української сторони, сумлінно перевіряючи її заяви, однак
зіткнулася зі стійким небажанням українських відомств вести предметний
діалог і в кінцевому результаті з одностороннім розривом консультацій
українською стороною. ...Перспектива організації на підставі угоди сторін
нейтрального міжнародного арбітражу, який міг би розібратися в ситуації,
також не влаштувала Київ, – вказує МЗС Росії. – Росія висловила свою позицію:
Україна використовує суд як майданчик для озвучування політизованих
звинувачень, які виходять за межі юрисдикції суду, навела докази того, що
Україна не обґрунтувала належним чином свої претензії, а також виклала
об’єктивну картину ситуації на Сході України і в Криму».
Представник Росії Р. Колодкін звинуватив українські сили, зокрема
добровольчі батальйони, у неодноразових обстрілах житлових кварталів міст
Донбасу, а українські силові структури в тортурах і зникненні людей на сході,
повідомляє «РБК-Україна». «І список злочинів може бути продовжений, –
сказав російський представник. – Постає просте питання: як держава, яка бере
участь у таких безжалісних діях проти власного населення, може стверджувати,
що шукає захисту для цих людей і домагається справедливості від ключового
судового органу ООН?».
Р. Колодкін закликав Україну до повного виконання мінських мирних
угод. «Ситуація на Сході України є трагічною, але для захисту населення
Україна має щиро почати реалізовувати мінські угоди, які широко визнані як
єдине беззаперечне вирішення конфлікту», – сказав він.
На початку свого виступу він заявив, що в аргументах України, які вона
виклала на понад 800 сторінках, «немає доказів фінансування тероризму» з боку
Росії.
Щодо Криму, то Р. Колодкін, зокрема, звинуватив Київ у порушенні прав
кримчан, включно з правами кримських татар.
«Слабкість українських аргументів видно з багатьох хибних тверджень її
представників, які говорять про незаконну депортацію 1944 р., що не має
стосунку до нинішньої справи. Україна роками займалася дискримінацією
кримських татар, і нині ця практика триває на території під її контролем.
Україна також підтримує блокаду, яка має великий негативний вплив на життя
жителів Криму, яких Україна вдає, що захищає», – сказав Р. Колодкін.
Інший представник Росії, адвокат М. Форто, який виступав перед
Р. Колодкіним, говорив про меджліс кримськотатарського народу, який був
заборонений Росією на анексованому півострові у травні минулого року.
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М. Форто сказав, що Москва не отримувала інформації щодо протесту
офіційного Києва проти заборони меджлісу. «Україна ніколи не просила Росію
скасувати заборону меджлісу», – сказав адвокат, додавши, що заборона була
викликана виключно мотивами боротьби з «екстремізмом у Криму».
М. Форто також заперечував факти порушень прав кримських татар і
етнічних українців в окупованому Криму. Так, за його словами, на півострові є
80 ЗМІ українською та кримськотатарською мовами, а кримськотатарський
телеканал АТR і газета «Авдет» є впливовими ЗМІ, навіть за умов, що телеканал
мовить з материкової України після відмови перереєструватися у 2015 р.
За словами М. Форто, діти можуть навчатися кримськотатарською мовою
і в останні роки було відкрито одну нову кримськотатарську школу, а
українську мову, за його словами, упродовж останніх років вживають нібито
менше через «брак зацікавленості батьків» у тому, щоб їхні діти навчалися у
Криму українською мовою у школах.
Нагадаємо, Росія вимагає від суду ООН в Гаазі відмовити Україні у
прийнятті забезпечувальних заходів.
Можливий перебіг подій у Гаазі прокоментували і в експертному
середовищі.
Так, зокрема, німецький політолог А. Умланд говорив про можливий
стримувальний ефект для Росії в її поведінці щодо найближчих сусідів, якщо
Україна виграє позов. «Рішення суду, навіть якщо воно буде на користь
України, миттєво небагато що змінить на місцях. Це була б радше символічна
перемога для України, якщо вона отримає прихильне рішення суду. Але в
довшій перспективі це рішення суду матиме важливе значення, бо накладе
обмеження на дії Росії у майбутньому. Бо суд дасть сигнал російській
політичній еліті, якщо ухвалить рішення на користь України, що дії Росії в так
званому “близькому зарубіжжі” в різних пострадянських республіках матимуть
більші наслідки і довготривалий ефект. Це був би важливий сигнал, якщо суд
справді винесе прихильне до України рішення», – зазначив експерт.
Водночас, на думку експерта з міжнародного права В. Трюхана,
висловлену в коментарі каналу «112 Украина», шанси України виграти судовий
позов проти Росії, який розглядається Міжнародним судом ООН у Гаазі, є
мізерними. «Судовий процес буде дуже довгим. Українській делегації варто
значно посилитися за рахунок фахівців-міжнародників та іноземних юристівміжнародників. Потрібно на час розгляду справи по суті домагатися
справедливого і сприятливого рішення цього суду, значно підсилюючи,
надаючи додаткові аргументи, які постійно надходять на користь нашої
позиції», – заявив В. Трюхан.
За його словами, в Україні є серйозна проблема на юридичному фронті
захисту від агресії РФ, тому що Росія не визнає юрисдикції ні Міжнародного
кримінального суду, ні Міжнародного суду ООН. «Перед Україною постало
завдання з перших днів агресії: знайти ту належну юрисдикцію, у якій ми могли
б працювати з питання юридичного захисту від наслідків російської агресії», –
заявив експерт.
Іншої думки дотримується юрист-міжнародник О. Мережко, який
висловив переконання в тому, що Україна має великі шанси на успіх у розгляді
Міжнародним судом ООН позову з приводу порушень Росією міжнародних
конвенцій.
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У коментарі «Апострофу» експерт зазначив, що важливим сигналом для
України стало те, що суд не відмовив у прийнятті позову. Однак, на його думку,
Україні варто готуватися до тривалого процесу. За словами експерта, розгляди
справ у Міжнародному суді ООН тривають роками.
Також юрист не виключає варіанта, що російська сторона робитиме все
можливе, щоб затягнути цей процес на роки. За його словами, Росія не зможе
відкрито ігнорувати рішення суду в Гаазі, тому в її інтересах відкласти
прийняття рішення на тривалий термін.
Наразі Україна має не дуже успішний досвід участі у судовому процесі у
Міжнародному суді ООН.
Як нагадує ВВС, у результаті територіальної суперечки через
приналежність о. Зміїний у Чорному морі Румунія подала скаргу на Україну.
Цей судовий процес тривав з 2004 по 2009 р.
Україна наполягала на тому, що Зміїний є саме островом, натомість
Румунія вважала його скелею. Ці розбіжності не давали змоги завершити
делімітацію шельфу Чорного моря, у якому на початку 2000-х років були
знайдені значні поклади нафти та газу.
Рішення Міжнародного суду ООН у цій справі багато хто називав
компромісним, проте Україна не була ним задоволена.
Суд підтвердив українську приналежність о. Зміїний і наявність
українських територіальних вод навколо нього, однак вирішив, що цей острів не
є складовою частиною берегової лінії. Унаслідок цього рішення Румунія під час
делімітації отримала більшу частину шельфу Чорного моря, багату на поклади
вуглеводнів.
Цього разу суд має вирішити, чи є підстави застосувати до Росії як
відповідача тимчасові заходи. Заходи, які суд може вимагати від відповідача на
час розгляду справи, – не підтримувати бойовиків на Донбасі, а також не
дискримінувати неросіян у Криму. Таке рішення щодо тимчасових заходів може
бути ухвалено до кінця квітня.
Другий етап – юрисдикційна стадія, коли суд вирішуватиме, чи належать
порушені Україною у рамках позову питання до його компетенції. І третій
етап – розгляд справи по суті.
На думку експертів, суд може визнати Росію державою-спонсором
тероризму. «Усе те, що відбувається на Донбасі, – дійсно, війна, – зазначає
експерт з міжнародного права А. Кориневич. – Але на чому наполягає Україна, і
мені це подобається: під час цієї війни вчиняються дії, які можуть
кваліфікуватися як терористичні акти. Обстріл маршрутки під Волновахою,
обстріл Краматорська, обстріл Маріуполя, збиття MH17 – Україна доводитиме,
що ці дії були терористичними актами і Російська Федерація відповідає за ці дії,
тому що вона надавала всі необхідні засоби для того, щоб ці дії вчинялися,
порушивши таким чином згадану конвенцію».
«Однак Росія може прийняти рішення про вихід з міжнародних угод, що
регламентують участь у судових дебатах. Те саме зробили США під час
Нікарагуанської кризи», – зауважує політолог Р. Бортник, якого цитують
«Вести».
Видання нагадує, що в 1984 р. Нікарагуа подала позов до Міжнародного
суду ООН проти США, викривши Вашингтон у сприянні антиурядовим
угрупованням. У результаті США відмовилися брати участь у процесі, а через
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два роки суд виніс рішення на користь Нікарагуа, визнавши дії співробітників
ЦРУ незаконними і зажадавши від США виплати компенсації. Але питання не
пройшло голосування в Радбезі ООН: США заблокували голосування.
Росія також уже скористалася своїм правом розірвати договори: В. Путін
ще в листопаді 2016 р. підписав розпорядження про вихід з угоди по
Міжнародному кримінальному суду. «А щоб рішення суду вступило в силу і
було реалізовано, потрібно, щоб рішення суду пройшло голосування в Радбезі
ООН. Там напевно не буде консенсусу з цього питання, навіть якщо підсумкове
рішення буде антиросійським», – вважає Р. Бортник.
Проте позитивне для України рішення Міжнародного суду ООН у Гаазі у
будь-якому випадку матиме не абияке значення. Зокрема, навіть якщо Росія
відмовиться виконувати рішення, Україна матиме вердикт головного судового
органу світу, юридично обов’язковий, що переводить ситуацію з політичної у
юридичну площину. Це покладає на державу-відповідача певні юридичні
зобов’язання, що закриє питання зняття санкцій і можливості укладання угод
Росії із «західними партнерами» за рахунок України.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Вітання Голови Верховної Ради України А. Парубія українським
добровольцям
Дорогі українці, побратими!
Сьогодні ми вперше відзначаємо День українського добровольця. Це
справді національне свято. Ми вшановуємо найкращих синів і дочок – лицарів
української землі.
13 березня 2014 р. я як секретар Ради національної безпеки та оборони
мав честь доповідати у Верховній Раді України Закон «Про Національну
гвардію України». Того дня цей історичний Закон підтримали 262 народні
депутати. А вже сонячного ранку наступного дня, 14 березня, прямо з майдану
Незалежності сотні бійців “Самооборони Майдану” вирушили на вишкіл у Нові
Петрівці на Київщині. Революція Гідності не закінчилася. Ми перенесли наші
барикади з майдану Незалежності на Донбас, саме там розгорнувся новий фронт
боротьби за українську державність.
Знаково, що перші добровольчі батальйони були сформовані в березні
2014 р. – у рік століття створення перших українських добровольчих
формувань. Адже новітні українські добровольці – Українські січові стрільці.
Це вихованці товариств «Пласт», «Січ» і «Сокіл», які сформували перший
український військовий підрозділ і рушили на фронт битися з російським
окупантом. 28 жовтня 1914 р. відбувся перший бій Українських січових
стрільців на горі Ключ, де вони перемогли російські імперські війська. А 2014 р.
українські добровольці вели свої перші бої з російським агресором і здобували
перші перемоги на Донбасі.
Символічно, що рівно 100 років тому, 16 березня 1917 р., на нараді
військових київського гарнізону було створено першу військову організацію –
Український військовий клуб імені гетьмана П. Полуботка, яка на своєму
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першому засіданні постановила створити українське добровольче формування –
Перший Український козачий полк імені гетьмана Б. Хмельницького. Це був
перший полк Армії Української Народної Республіки.
Сто років триває ця війна українського народу за незалежність проти
російських імперіалістів. І нині, через 100 років, під час війни з Росією сучасні
добровольці обороняють нас і нашу землю на лінії зіткнення з агресором.
Улітку 2014 р. добровольчі батальйони врятували незалежність України.
Міжнародний військовий злочинець Путін, готуючи воєнну агресію проти
України, врахував усе, крім незламного духу українського народу. Добровольчі
батальйони зірвали плани агресора. Вони стали ідеологічною основою для
відродження Збройних сил України.
Дякую вам, дорогі побратими, за вашу мужність, за вашу жертовність, за
вашу готовність у найскладніші часи стати в обороні Батьківщини. Пишаюся
вами, дорогі воїни-добровольці. Ви є прикладом найвищої любові до Вітчизни.
Пам’ятаймо всіх полеглих борців за волю України. Пам’ятаємо і
перемагаємо!
Слава Україні!
Героям слава!
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 14.03).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій зазначив, що з нагоди
відзначення сторіччя Української революції 1917–1921 рр. і заснування
першого українського парламенту у п’ятницю, 17 березня, відбудеться
урочисте засідання Верховної Ради України після «години запитань до
уряду» та оголошення запитів народних депутатів. Про це він сказав,
відкриваючи засідання погоджувальної ради у понеділок, 13 березня.
«Українська революція, яка розпочалася у лютому – березні 1917 р. – це одна з
фундаментальних віх української державності. Вона ознаменувала собою
повалення російського царату, розпад Російської імперії, виникнення першого
парламенту в історії України – Центральної ради», – зазначив А. Парубій.
Він наголосив, що це століття новітньої боротьби українського народу за
незалежність, століття українського парламентаризму, виникнення українських
збройних сил – Армії Української Народної Республіки і, врешті, Української
революції, яка привела до проголошення у 1918 р. незалежності України. «Така
подія заслуговує гідного вшанування», – сказав А. Парубій (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 13.03).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій запропонував ратифікувати
протягом пленарного тижня Угоду про вільну торгівлю між Україною та
Канадою. Про це він сказав, відкриваючи засідання погоджувальної ради у
понеділок, 13 березня.
«Це, без перебільшення, історичний та важливий документ для посилення
економіки України. З моменту набуття чинності Угода відкриє для українських
експортерів
98 %
канадського
ринку
товарів.
Ввізні
мита
на
сільськогосподарські та промислові товари з України до Канади будуть негайно
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скасовані», – наголосив А. Парубій.
Також, на його думку, важливо, щоб протягом наступних двох тижнів
було розглянуто ряд організаційних питань, які залишилися невирішеними.
Перш за все це питання, пов’язане з розподілом народних депутатів по
комітетах. «Це близько 40 депутатів, не всі з них написали заяви щодо роботи в
тому чи іншому комітеті, але це потрібно зробити невідкладно», – зазначив
глава парламенту.
Він підкреслив, що серед інших до порядку денного повинні бути
включені питання щодо призначення на посади і звільнення з посад голови та
інших членів Рахункової палати, про оновлення складу Центральної виборчої
комісії. А. Парубій висловив сподівання, що «цього тижня Президент України
зробить подання на членів ЦВК і питання оновлення складу Центрвиборчкому
буде розглянуто на наступному пленарному тижні».
Голова Верховної Ради запропонував розглянути у вівторок, 14 березня,
блок питань, які стосуються фінансово-банківської сфери і ПЕК, у середу –
проект закону про внутрішньо переміщених осіб, у четвер – блок питань
сектору безпеки й оборони (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 13.03).
***
А. Парубій наголосив, що «Верховна Рада України невдовзі розгляне
законопроект, згідно з яким нардепів – власників подвійного громадянства
позбавлятимуть мандатів».
Спікер заявив: «Наскільки мені відомо, робоча група вже напрацювала
законопроект, в якому буде ретельно прописаний механізм». Голова Верховної
Ради додав, що поділяє думку про те, що власник подвійного громадянства не
повинен займати державні посади.
Нагадаємо, що на противагу цій ініціативі законотворців позафракційний
народний депутат А. Артеменко вніс у Верховну Раду законопроект про
схвалення подвійного громадянства в Україні (Канал 24 (http://24tv.ua ). –
2017. – 13.03).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко
зазначила, що «на сьогоднішній день головне завдання полягає в
акумулюванні зусиль органів державної влади України та міжнародних
донорів для відновлення інфраструктурних об’єктів на Сході України».
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко під час
зустрічі з делегацією Європейської комісії на чолі із заступником директора
директорату Європейської служби зовнішньої дії Л. Девінєм обговорила
питання співпраці України і Єврокомісії. Зокрема, віце-спікер парламенту
заявила: «Ми високо цінуємо всебічну підтримку Європейського Союзу.
Особливо чутливою ця допомога є для простих громадян, які на власні очі
можуть переконатися, наскільки Європа є солідарною з позицією України в
процесі відбудови Донбасу».
Перший заступник Голови Верховної Ради України підкреслила, що для
України є дуже важливою та допомога, яку Європейський Союз надає саме для
відбудови Донбасу.
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Політик поінформувала представників делегації, що у 2016 р. своїм
рішенням Верховна Рада перерозподілила майже 4 млрд грн на відновлення
інфраструктурних і соціальних об’єктів у Донецькій і Луганській областях.
«Передбачається, що за виділені кошти у середньостроковій перспективі буде
відновлено ряд закладів освіти, охорони здоров’я, частину критично важливих
транспортних інфраструктурних об’єктів, пошкоджених внаслідок військової
агресії Росії», – зауважила І. Геращенко.
Водночас перший віце-спікер підкреслила, що для відновлення мирного
життя на Донбасі ключовим питанням є безпека. Представник підгрупи
гуманітарних питань ТКГ наголосила, що Україна виступає виключно за
політико-дипломатичний шлях врегулювання конфлікту на Донбасі та
наполягає на повному виконанні мінських угод.
І. Геращенко поінформувала про переговори з президентом
Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) П. Маурером, який днями
відвідав Україну. «Україна підтримує ініціативу Червоного Хреста по
створенню безпекових зон навколо інфраструктурних об’єктів», – наголосила
вона.
Перший віце-спікер нагадала, що перші напрацювання у цьому напрямі
зроблено в рамках роботи мінської групи за ініціативи української сторони.
«Напередодні 1 вересня 2016 р. під час чергового засідання відбувся обмін
інформацією про місцезнаходження закладів освіти для того, щоб в першу чергу
місця, де перебувають діти, не піддавалися атакам», – зазначила І. Геращенко.
Вона також зауважила, що для ефективної роботи гуманітарної підгрупи у
контексті звільнення заручників і пошуку зниклих безвісти вкрай важливий
досвід Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Уповноважений Президента України з мирного врегулювання ситуації в
Донецькій і Луганській областях поінформувала присутніх про результати
останнього засідання підгрупи з гуманітарних питань ТКГ. Вона зазначила, що
в рамках роботи підгрупи з гуманітарних питань відбувалася непроста дискусія
щодо громадян у списках ОРДЛО з проханням звільнити їх, а також щодо тих,
які бажають залишитися на контрольованих владою територіях. «На останньому
засіданні було досягнуто домовленості щодо процесу фіксації, куди буде
залучена місія верховного комісара ООН з прав людини», – сказала політик.
Під час зустрічі також було порушено питання щодо дотримання прав
людини у Криму. Зокрема, заступник Голови Комітету Верховної Ради України
з питань європейської інтеграції М. Іонова наголосила на необхідності
детального вивчення цього питання міжнародними організаціями, які
опікуються питаннями захисту прав людини.
І. Геращенко подякувала європейській спільноті за одностайну позицію в
питанні санкцій до повного виконання мінських угод.
Також сторони обговорили впровадження безвізового режиму для
України.
У свою чергу заступник керуючого директора директорату з питань РФ,
«Східного партнерства», Центральної Азії та ОБСЄ Європейської служби
зовнішньої діяльності Л. Девінь зазначив, що Європейська спільнота вболіває за
успіх України і підтримує процес реформування країни. Він підтвердив
готовність щодо виділення Україні чергового траншу в рамках макрофінансової
допомоги з боку Європейського Союзу.
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Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко,
звертаючись до представників Європейської комісії, висловила подяку за увагу
до України і підкреслила, що для України є дуже важливим, що «обов’язковим
пунктом візиту представників ЄС лишається не лише Київ, а й
Донбас» (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 10.03).
***
З початку 2017 р. за майже два місяці роботи Верховної Ради
вісім народних депутатів не проголосували жодного разу. Про це йдеться у
повідомленні Комітету виборців України.
За період із січня по лютий 2017 р. відбулося 18 пленарних засідань
Верховної Ради, на яких пройшло 481 голосування. Серед тих, хто не голосував,
екс-радикал А. Артеменко, члени Опозиційного блоку Є. Бакулін і Д. Добкін,
член «Народного фронту» Д. Дзензерський, позафракційні П. Балога та
А. Білецький, а також нардепи, що перебувають у розшуку, С. Клюєв та
О. Онищенко.
Крім того, 22 представники Опозиційного блоку входять до 63 нардепів,
які взяли участь у менше ніж 10 % голосувань. «Такі результати свідчать, що
Опоблок побудував роботу у парламенті у форматі бойкоту: депутати показово
не голосують, привертаючи до себе увагу. До прикладу, лідер фракції Ю. Бойко
за останні два місяці проголосував лише двічі, хоча відвідав усі засідання ВР.
С. Льовочкін проголосував один раз, Н. Королевська – чотири, В. Рабінович –
три рази із 481 можливих», – зазначив голова КВУ О. Кошель.
«Щодо інших лідерів фракцій, то М. Бурбак з “Народного фронту” взяв
участь у 77 % голосувань, І. Гринів (БПП) – 75 %», – зазначили у КВУ
(Українська правда (www.pravda.com.ua/news). – 2017. – 11.03).
***
Депутат Верховної Ради О. Бабак (фракція «Самопоміч») вирішила
скласти депутатські повноваження.
Як заявила О. Бабак: «Це виключно особисті причини. Я вважаю, що мені
треба змінити мою діяльність. Я не політик, я більше експерт. Для мене
політична діяльність є складною як для людини».
Вона вже повідомила про своє рішення членам фракції і лідеру партії,
меру Львова А. Садовому.
За її словами, ніяких розбіжностей з фракцією і партією у неї немає,
навпаки, вона дуже вдячна своїм колегам за досвід. О. Бабак була обрана до
Ради VIII скликання за списком партії «Самопоміч» (№ 8 у списку). Вона є
заступником голови Комітету ВР з питань будівництва, містобудування і
житлово-комунального
господарства
(Українська
правда
(www.pravda.com.ua/news). – 2017. – 11.03).
***
Секретар Луцької міської ради Ю. Вусенко проходить до парламенту
за списком політичної партії «Об’єднання “Самопоміч”» замість О. Бабак.
Таке рішення випливає з виборчого списку партії на позачергових
виборах ВР 26 жовтня 2014 р., розміщеному на сайті Центральної виборчої
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комісії.
Ю. Вусенко входить до списку «Самопомочі» під № 36. Вона 1982 р. н.,
має вищу освіту, на момент включення в список була доцентом кафедри
цивільно-правових дисциплін Східноєвропейського національного університету
ім. Лесі Українки, проживає в Луцьку. Є керівником Волинської обласної
організації партії «Самопоміч». У 2015 р. на місцевих виборах була обрана до
Луцької міськради, де з 2 грудня 2015 р. обіймає посаду секретаря. Після смерті
голови Луцької міськради М. Романюка 3 лютого Ю. Вусенко виконує
обов’язки мера.
У свою чергу лідер фракції «Самопоміч» О. Березюк повідомив у
коментарі «Українській правді», що наразі не вирішено, чи до ВР пройде
Ю. Вусенко, яка виконує обов’язки мера Луцька, чи хтось інший. «Поки
невідомо, хто буде (в Раді) замість Ю. Бабак», – зазначив О. Березюк. 13 березня
у Києві відбудеться ХІ з’їзд політичної партії «Об’єднання “Самопоміч”»
(Українська правда (www.pravda.com.ua/news). – 2017. – 11.03).
***
У Комітеті з питань науки і освіти проводяться засідання робочої
групи щодо опрацювання проекту закону «Про освіту».
У Комітеті з питань науки і освіти триває копітка робота над проектом
закону «Про освіту». Майже щодня відбуваються засідання робочої групи, яка
опрацьовує цей документ. Цими днями проведено два засідання, на яких
розглядалися ст. 47, 48, 49 і 54 зазначеного законопроекту. До участі
долучилися народні депутати України, представники Кабінету Міністрів,
фахівці освітньої галузі, керівники навчальних закладів, працівники
секретаріату комітету, науковці.
У ст. 47 документа йдеться про ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання
результатів навчання. Учасники заходу наголосили на принципах його
здійснення – валідності, надійності, доступності, відповідальності.
Як зазначили члени робочої групи, моніторинг якості освіти (ст. 48
проекту закону) – це система послідовних і систематичних заходів, які
проводяться з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості
освіти у країні, на окремих територіях, у певних освітніх закладах,
встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її
заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від
цілей.
Стаття 49 проекту закону присвячена питанню громадської акредитації
закладу освіти. Громадська акредитація, за словами учасників засідання,
здійснюється з метою формування позитивного іміджу та репутації навчальних
установ акредитованими в установленому порядку фаховими громадськими
об’єднаннями, іншими юридичними особами у цій сфері.
Статтею 54 встановлюються права та обов’язки педагогічних, науковопедагогічних і наукових працівників.
Серед прав члени робочої групи назвали академічну свободу (свободу
викладання, свободу від втручання в діяльність освітян і науковців, вільний
вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають навчальним
програмам); безоплатне користування різними інформаційними ресурсами (у
тому числі бібліотечними), послугами різного роду підрозділів закладу освіти;
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вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і
організацій, що здійснюють підвищення кваліфікації.
У тому числі було викладено обов’язки працівників освітньої і наукової
галузі – підвищення професійного рівня, загальної ерудиції, педагогічної
майстерності, власної культури; дотримання принципів справедливості,
відданості, патріотизму, гуманізму, толерантності, доброти, стриманості,
працелюбства, поміркованості тощо.
Відповідний законопроект зареєстровано в парламенті за № 3491-д (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 10.03).
***
Комітет з питань податкової та митної політики рекомендує
Верховній Раді прийняти за основу проект закону «Про внесення змін до
Митного кодексу України щодо уніфікованої митної квитанції».
Законопроектом № 4871 пропонується визначити поняття «уніфікована
митна квитанція», визначити операції, під час здійснення яких може
використовуватися така уніфікована митна квитанція, а також надати
Міністерству фінансів повноваження щодо затвердження форми та порядку
застосування зазначеної квитанції.
Члени комітету підтримали прийняття законопроекту. Водночас вони
зауважили, що проведеним аналізом встановлено, що редакція ряду положень
законопроекту є некоректною і потребує доопрацювання з урахуванням того,
що уніфікована митна квитанція заповнюватиметься посадовими особами
органів доходів і зборів (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 10.03).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко під час церемонії вручення Національної
премії України ім. Т. Шевченка привітав українців з 203-ю річницею від дня
народження Кобзаря. «Це та постать, яка об’єднує українців і створює
Україну», – наголосив глава держави.
За словами П. Порошенка, наша культура в усі часи гуртувала українство:
«Об’єднує вона нас і тепер. Її традиційні пласти та модерні тенденції є міцним
підґрунтям української ідентичності, культурної окремішності, а відтак і
політичної суверенної української нації.
Саме Шевченка з любов’ю і пошаною вже не одна генерація називає, і
цілком заслужено, батьком української нації. Сила й велич Шевченка не лише в
його поезії. Він повернув нам, українцям, історичну пам’ять, розбудив
національну свідомість і примусив згадати про гідність, надихнув на боротьбу».
Глава держави нагадав слова українського письменника Є. Маланюка про
те, що саме Т. Шевченко з усім натхненням поета намагався оживити й
сполучити «спаралізовані» на той момент складники нації, «вдихнути історичне
життя в завмерлий національний організм».
«І нашому поколінню, говорячи словами самого Тараса, “довелось запить з
московської чаші московську отруту”. Нині ми переживаємо найдраматичніший
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період новітньої історії. Але зараз у нас є чітке усвідомлення “свого шляху
широкого”. Є наше відважне українське військо, є українська церква, є
українська державна мова. Є сама держава і сучасна українська політична нація.
В утвердженні незалежності та суверенітету нас зараз підтримує весь світ», –
підкреслив П. Порошенко.
Глава держави наголосив, що настанова Т. Шевченка «Свою Україну
любіть. Любіть її во время люте, в остатню тяжкую минуту за неї Господа
моліть» є принципом для керування у щоденній діяльності.
«Величний заповіт Тараса підняв національно-визвольну хвилю
Української революції 1917–1920 рр. Саме нині ми відзначаємо століття її
початку та прагнемо засвоїти головний її урок – урок єдності, яка має бути
понад усе», – підкреслив П. Порошенко.
Президент також підкреслив, що шевченківського святого заповіту
дотримувалися і під час Революції гідності. «У всіх нас назавжди перед очима
один із перших героїв Небесної Сотні С. Нігоян. Аж пропікає душу його заклик:
“Борітеся – поборете! Вам Бог помагає”», – сказав він.
За словами Президента, «заповіт Тараса надихає наших воїнів на захист
кожного клаптика української землі від російської агресії».
Глава держави також зазначив, що перед російською окупацією
Сімферополя й Донецька свідомі українці збиралися саме біля пам’ятників
Т. Шевченку, а промосковські та московські наймити й агенти збиралися біля
пам’ятників Леніну. Він висловив впевненість, що і сьогодні знайдуться
сміливці-патріоти, які на окупованій території прийдуть до пам’ятника
Кобзарю. «Шевченко, Шевченкове слово є опорою і натхненням для нашого
громадянського і європейського поступу», – переконаний П. Порошенко.
За словами Президента, Т. Шевченко, дивним чином, є завжди сучасним і
завжди доречним. І не тільки тому, що так вважають українці, а насамперед
тому, що глибину його слова, унікальність думки, непересічність життєвої долі
давно визнали в усьому світі.
Перед початком церемонії вручення Національної премії України
ім. Т. Шевченка Президент разом з дружиною М. Порошенко вшанували
пам’ять Кобзаря. Президентське подружжя поклало квіти до пам’ятника
великому Кобзарю у Києві.
Разом з главою держави у церемонії взяли участь Голова Верховної Ради
України А. Парубій, київський міський голова В. Кличко, члени Кабінету
Міністрів, народні депутати, діячі культури, представники громадськості
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 9.03).
***
Президент України П. Порошенко підписав Закон України «Про
внесення зміни до розділу V “Прикінцеві положення” Закону України “Про
регулювання містобудівної діяльності” щодо заходів із забезпечення
вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті
Героїв Небесної Сотні» (реєстр. № 1854-VІІІ) (назва документа – за
першоджерелом).
Закон був прийнятий Верховною Радою України 21 лютого 2017 р.
Раніше цей документ був визначений главою держави як невідкладний для
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першочергового розгляду парламентом.
Ухвалення Закону спрямоване на вирішення питання про надання
земельної ділянки на алеї героїв Небесної Сотні (вул. Інститутська, 3) у
Печерському районі Києва із земель комунальної власності в користування
Національному меморіальному комплексу героїв Небесної Сотні (Музею
Революції Гідності). Відповідна ділянка надається для будівництва, експлуатації
та обслуговування меморіально-музейного комплексу.
Згідно із Законом, подальша зміна цільового призначення або власника
(користувача) відповідної земельної ділянки, передача цієї ділянки або її
частини чи приміщень меморіально-музейного комплексу в оренду/суборенду
забороняється.
Закон встановлює, що будівництво меморіально-музейного комплексу
має бути здійснено відповідно до проекту, розробленого за результатами
відкритого конкурсу на кращий проект цього комплексу. Конкурс має бути
проведений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, а проект
будівництва затверджено з урахуванням результатів громадського обговорення
конкурсних пропозицій (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 14.03).
***
Президент П. Порошенко виступає з ініціативою щодо запровадження
на законодавчому рівні збільшення обов’язкової частки україномовного
продукту на телебаченні. Про це глава держави заявив під час виступу на
церемонії вручення Національної премії України ім. Т. Шевченка.
П. Порошенко зазначив, що, незважаючи на супротив, реалізація закону
про квоти для українського музичного продукту в ефірах національних
радіостанцій дала позитивні результати і сприяла поширенню української
музики. «За рік від нашої останньої зустрічі завдяки ухваленому закону ми
досягли суттєвих результатів у поширенні української пісні й української мови
у радіоефірі. Пам’ятаєте, скільки було суперечностей, скільки атак. Але нічого,
крок за кроком доля української мови в радіоефірі збільшується, – констатував
він. – Незабаром таку ж технологію я запропоную застосувати і до телебачення,
де зараз присутність української мови є неприпустимо малою».
Він нагадав, що влітку минулого року звертався до представників
телевізійної індустрії із закликом самоорганізуватися в цьому питанні. «На
жаль, не всі тоді мене почули, і отже, своє слово зараз має сказати
законодавець», – наголосив глава держави, висловивши переконання, що роботу
щодо розширення простору для національного культурного продукту
обов’язково треба продовжувати.
Президент також зазначив, що вітчизняний кінематограф і книговидання
нині також демонструють своє відновлення та доводять свою
конкурентоспроможність. «Минулого року вийшло понад 30 українських
фільмів. Звичайно, ця цифра навряд чи вразить Голлівуд чи Боллівуд, але це –
рекорд за часів незалежності. Зараз разом із фахівцями ми спільно шукаємо
дієву формулу сприяння національному кіно, але головне, що його оцінив і
підтримав український і міжнародний глядач», – підкреслив П. Порошенко.
Він також наголосив, що Україну репрезентують і самобутні культури усіх
її національних меншин. Яскравим прикладом цього глава держави назвав
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виступ і перемогу на пісенному конкурсі «Євробачення» співачки Джамали.
При цьому Президент підкреслив, що жоден громадянин України,
незалежно від національної приналежності, не повинен мати будь-яких
обмежень у задоволенні своїх мовно-культурних потреб (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
9.03).
***
Президент П. Порошенко напередодні 8 березня зустрівся з жінкамивійськовослужбовцями і волонтерами, представницями мистецтва та
культури, видатними лікарями, вчителями і вченими.
Глава держави подякував жінкам, які боронять Україну та допомагають
чоловікам на фронті, за їхній патріотизм, відвагу та рішучість у захисті України.
«З такими жінками наше найкраще у світі військо є точно непереможним. З
такими жінками, я не маю жодного сумніву, перемога над ворогом, агресором і
окупантом, який вторгнувся на нашу землю, є точно невідворотною», – сказав
П. Порошенко.
За словами Президента, нині у Збройних силах проходять військову
службу і працюють близько 54 тис. жінок, з яких майже 20 тис. –
військовослужбовці. «Там, де в підрозділі є жінка, 100-відсотково і дисципліна
вище, і ефективність, і відповідальність. І чоловіки навіть по-іншому
тримаються і в бій йдуть по-іншому. Тому дуже важлива ваша роль в захисті
Батьківщини», – сказав П. Порошенко.
Глава держави зазначив, що з початку цього року на військову службу за
контрактом прийшло більше 1 тис. жінок, понад 2 тис. захисниць отримали
статус учасника бойових дій. «Їм зобов’язані життям тисячі українських
поранених, яких витягнули українські жінки з поля бою. Їм зобов’язані в
забезпеченні зв’язку, логістики і всього надзвичайно важливого», – нагадав
Президент.
Глава держави вручив державні нагороди та відзнаки (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 7.03).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про ратифікацію
Угоди між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в
програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього
бізнесу (COSME) (2014–2020)”» (назва документа – за першоджерелом).
Закон був схвалений Верховною Радою 22 лютого 2017 р.
Ратифікація Угоди COSME дасть змогу Україні реалізовувати проекти за
такими напрямами програми: покращення умов доступу малих і середніх
підприємств на ринки; покращення умов для конкурентоспроможності;
формування культури ведення бізнесу.
Програма ЄС «Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього
бізнесу (COSME) (2014–2020)» (Competiveness of Small and Medium
Enterprises) – європейська програма підтримки малого та середнього бізнесу.
Ратифікація Угоди відкриє доступ українським підприємствам державного,
приватного і громадського секторів до фінансування як з боку бюджету
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програми, так і з боку інвестиційних та венчурних фондів Євросоюзу (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 9.03).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про ратифікацію
Договору між Україною та Урядом Малайзії про видачу правопорушників»
(назва документа – за першоджерелом), схвалений Верховною Радою
22 лютого 2017 р.
Згідно з документом Україна та Малайзія зобов’язалися видавати одна
одній на запит відповідно до власного внутрішнього законодавства осіб, які
розшукуються іншою стороною з метою притягнення до кримінальної
відповідальності або винесення чи виконання вироку.
Президент також підписав Закон України «Про ратифікацію Договору між
Україною та Урядом Малайзії про взаємну правову допомогу в кримінальних
справах» (назва документа – за першоджерелом), який передбачає надання
допомоги при розслідуванні та судовому розгляді кримінальних справ.
Документ був проголосований парламентом 22 лютого (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 10.03).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про ратифікацію
Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з
питань юстиції», прийнятий Верховною Радою 8 лютого 2017 р.
Угода про співробітництво між Україною та Європейською організацією з
питань юстиції була підписала 27 червня 2016 р. у Брюсселі.
Метою Угоди є посилення співробітництва між Україною і Європейською
організацією з питань юстиції у боротьбі з тяжкими злочинами, зокрема
організованою злочинністю й тероризмом.
Набуття нею чинності вдосконалить співробітництво між Україною і
Євроюстом та сприятиме координації розслідувань, які проводяться на території
України і держав-членів Європейського Союзу. Укладення цього документа
стало черговим кроком на шляху інтеграції України до європейського правового
простору.
Компетентним органом для виконання положень цієї Угоди в Україні
визначається Генеральна прокуратура України (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
8.03).
***
Прем’єр-міністр В. Гройсман розпочав офіційний візит до Турецької
Республіки.
Програмою візиту передбачено, що 14 березня Прем’єр-міністр
зустрінеться з президентом Турецької Республіки Р. Т. Ердоганом, прем’єрміністром Турецької Республіки Б. Йилдиримом, а також спікером Великих
національних зборів Туреччини І. Кахраманом.
Після зустрічі глав урядів України та Туреччини заплановано підписання
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двосторонніх документів.
У середу, 15 березня, В. Гройсман перебуватиме з візитом у Стамбулі, де
ознайомиться з роботою місцевого технопарку, візьме участь в Українськотурецькому бізнес-форумі та зустрінеться з українською та кримськотатарською
громадами
у
Турецькій
Республіці
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 14.03).
***
Кабінет Міністрів України на засіданні у п’ятницю, 10 березня, ухвалив
Розпорядження «Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Турецької Республіки про внесення змін до Угоди між Кабінетом
Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про умови взаємних
поїздок громадян» (назва документа – за першоджерелом).
Відповідно до документа громадяни обох країн зможуть в’їжджати,
виїжджати і перебувати протягом 90 днів на території країн Угоди без
звичайних паспортів, а за ID-картками, які містять електронний носій
інформації.
Прем’єр-міністр України В. Гройсман зазначив, що наступного тижня
відвідає з робочим візитом Турецьку Республіку. «Під час цього візиту ми
маємо з турецькими колегами підписати спільний документ, який дасть
можливість за електронними ID-картками подорожувати до Туреччини без
закордонних паспортів. Це відкриває нові можливості для зручності туристів, –
зазначив В. Гройсман. – Добра новина для українських громадян, які
подорожують до Туреччини» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2017. – 10.03).
***
Азербайджан готовий створити торговий дім в Україні. Про це було
зазначено на зустрічі В. Гройсмана з міністром економіки Азербайджанської
Республіки Ш. Мустафаєвим у понеділок, 13 березня.
«В Азербайджану є пропозиція та вже рішення для того, щоб
стимулювати зростання експорту та інвестицій в Україну: Азербайджан готовий
створити торговий дім в Україні у Києві», – повідомив міністр економіки
Азербайджанської Республіки Ш. Мустафаєв.
У цьому контексті він закликав до підтримки вирішення цього питання.
«Ми думаємо, що за допомогою цього дому ми зможемо стимулювати
зростання нашого торговельного співробітництва», – наголосив Ш. Мустафаєв
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 13.03).
***
Прем’єр-міністр України та міністр економіки Азербайджану
обговорили
перспективи
поглиблення
торговельно-економічного
співробітництва держав.
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у понеділок, 13 березня, провів
зустріч із міністром економіки Азербайджанської Республіки Ш. Мустафаєвим.
Сторони обговорили можливості поглиблення торговельно-економічного
співробітництва держав та нарощення товарообороту, нові потенційні сфери
двосторонньої співпраці.
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Сторони
зауважили,
що
рівень
торговельно-економічного
співробітництва країн не відповідає наявному потенціалу.
Серед потенційних сфер для поглиблення співпраці В. Гройсман і
Ш. Мустафаєв, зокрема, зауважили галузі машинобудування, літакобудування,
хімічної промисловості, сільського господарства та туризму, у тому числі
лікувального. «Ми абсолютно відкриті для вашого бізнесу», – наголосив
В. Гройсман. Він поінформував співрозмовника про дії уряду щодо покращення
інвестиційного клімату в Україні, зокрема про створення офісу залучення та
підтримки інвестицій.
Прем’єр-міністр зауважив, що у жовтні відбудеться чергове засідання
спільної міжурядової Українсько-азербайджанської комісії з питань
економічного співробітництва.
У свою чергу Ш. Мустафаєв повідомив, що 13 березня був відкритий
Українсько-азербайджанський бізнес-форум, у рамках якого відбулася ділова
зустріч між представниками бізнесу Азербайджану та України. «Цей форум
триває, ми тільки відкрили з колегами цей форум. Політична воля присутня,
юридична база вже створена, усі передумови для розвитку економічного
співробітництва урядами забезпечені», – зазначив міністр економіки
Азербайджану.
Говорячи про двостороннє співробітництво, міністр економіки
Азербайджанської Республіки окремо зауважив перспективи розвитку в області
машинобудування. «Це важливий напрям. Ми хотіли б скористатися досвідом
України для створення можливих сумісних підприємств в Азербайджані», –
зауважив він.
Сторони також обговорили перспективи поглиблення використання
транзитних можливостей країн. В. Гройсман висловив зацікавленість України у
використанні можливостей Транскаспійського міжнародного транспортного
коридору з метою збільшення інтенсивності переміщення товарів.
Прем’єр-міністр України зауважив, що виступив з ініціативою
проведення саміту країн-членів ГУАМ, що відбудеться 27 березня за участі у
тому числі віце-прем’єр-міністра Азербайджану І. Аббасова. У рамках саміту
буде, зокрема, підписано документи щодо двосторонньої торгівлі України з
Азербайджаном (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 13.03).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман обговорив з експертами шляхи
реформування енергетичного сектору країни і механізми лібералізації
енергетичного ринку.
«Наша енергетична незалежність має дуже велике значення для нашої
країни», – наголосив В. Гройсман.
Уряд минулого року докладав зусилля для зменшення енергетичної
залежності країни, зазначив Прем’єр-міністр. Зокрема, було сформовано і
затверджено Концепцію розвитку газовидобувної галузі України до 2020 року,
що передбачає зміцнення потужностей видобутку українського газу і
зменшення імпорту.
Говорячи про реформування енергетичного сектору, глава уряду зауважив
необхідність формування комплексного підходу, що дасть змогу викорінити
наявні проблеми. Зокрема, на його переконання, потрібна чітка стратегія
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наведення ладу щодо діяльності та утримання шахт, запровадження прозорого
ринку вугілля, вирішення питання імпорту електричної енергії.
Прем’єр-міністр наголосив на необхідності інституційного забезпечення
прозорості ринку електроенергетики. Уряд зацікавлений у цьому, підкреслив
він.
Найближчим часом, відповідно до доручення Прем’єр-міністра, міністр
енергетики та вугільної промисловості України І. Насалик презентує план
модернізації шахт у країні. Цього року уряд визначив 1,8 млрд грн на
реструктуризацію шахт, зазначив глава уряду.
«Треба побудувати якісну роботу з продажу вугілля в Україні. У нас є ідея
про створення майданчика, на якому ми могли б отримати абсолютно публічні
торги вугілля. Відповідну роботу ми в уряді проводимо, – сказав В. Гройсман. –
Я думаю, що декілька компонентів – реструктуризація шахт і наведення там
порядку, нові механізми торгівлі і створення умов імпорту [електричної енергії]
буде позитивна історія».
Учасники зустрічі також обговорили виклики, що виникли внаслідок
енергетичної блокади.
В обговоренні взяли участь віце-прем’єр-міністр України В. Кістіон,
міністр енергетики та вугільної промисловості України І. Насалик, виконавчий
директор офісу реформ Кабінету Міністрів України А. Ященко. Також директор
компанії «Енергетичні ресурси України» А. Фаворов, представник Української
енергетичної біржі О. Дубовський, президент DiXi Group О. Павленко,
координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської
мережі «Опора» Т. Бойко, заступник директора Центру економічної стратегії
М. Репко, незалежний експерт А. Герус, інші представники експертного
середовища (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 9.03).
***
Енергетична блокада несе загрози для вітчизняної металургії, підриває
національну економіку та можливості для виконання соціальних програм,
підтримки національної безпеки. Таким чином, кожен українець своїми
втратами заплатить за цю блокаду. На цьому наголосив Прем’єр-міністр
України В. Гройсман, спілкуючись із журналістами у міській клінічній лікарні
№ 1 у Вінниці.
«Блокада відбувається виключно, на мій погляд, в інтересах Російської
Федерації, – підкреслив Прем’єр-міністр. – Те, що ми забирали своє українське
вугілля і використовували в українських цілях для металургії і енергетики, було
в інтересах України. Ми з цього отримували податки в український бюджет, з
цього фінансували усі потреби, які були необхідні. Очевидно, що за блокаду
заплатить кожен українець своїми втратами».
Він наголосив, що українські надра, у тому числі вугілля, сьогодні на
території, яка тимчасово непідконтрольна Україні.
Антрацитове вугілля потрібне Україні технологічно, зауважив глава уряду.
Третина електричної енергії в Україні виробляється з вугілля: частина – з
антрацитового, яке не добувається на підконтрольній території, частина – з
вугілля марки «Г», яке добувається на підконтрольній території.
Крім того, антрацитове вугілля потрібне для потреб української металургії,
у галузі якої працює 300 тис. осіб. Цей комплекс важливий для експорту
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українських товарів і входження в Україну валюти. У свою чергу, це забезпечує
підтримку валютного балансу та національної валюти, наголосив Прем’єрміністр.
Підприємства, що виробляли вугілля і компоненти, потрібні для
металургії, працювали на непідконтрольних територіях, але усі вони були
зареєстровані в Україні і платили податки в український бюджет, підкреслив
В. Гройсман.
Крім того, відбувалося переміщення товарів, а не торгівля, тому що
підприємства робили взаєморозрахунки між собою. «Сьогодні 2–4 млрд [грн]
щомісяця ми втрачаємо. Це сьогодні та ціна втрат [від енергетичної блокади]», –
підкреслив Прем’єр-міністр.
Він зауважив, що у 2016 р. вдалося домогтися підйому національної
економіки до 2,2 %, у IV кварталі ВВП країни збільшився на 4,7 %. Такі
показники стали добрим сигналом для створення нових робочих місць,
збільшення виробництва вітчизняної продукції, виходу на нові ринки. Більше
того, зростання економіки дало можливість підвищити соціальні стандарти. Так,
було збільшено удвічі мінімальну заробітну плату, на 50 % – заробітну плату
вчителям, на 30 % – лікарям.
Крім того, від розміру ВВП залежить обсяг видатків на сферу національної
безпеки й оборони, що становить 5 % ВВП, зауважив В. Гройсман. Таким
чином, чим вище ВВП, тим більше країна інвестуватиме в українське військо і
ставати міцнішою.
За відсутності постачання необхідного вугілля підприємства можуть
закуповувати його лише у США або Російської Федерації, зауважив глава
уряду. «Якщо хтось вважає, що вугілля треба придбати у Російській Федерації, я
категорично проти, тому що це і є торгівля з країною-ворогом, куди ми,
українці, маємо заплатити валюту для того, щоб купити товар, від якого ми
серйозно залежні, – зазначив він. – Я проти будь-якої торгівлі на крові, але коли
мова йде про те, що усі операції відбувалися в гривні, усі рахунки шахтарів, які
отримували заробітну плату, – в українських банках, вони безготівково
отримували ці кошти, фактично, блокада призвела до серйозних наслідків, які у
середньостроковій перспективі можуть мати негативний вплив на життя
кожного українця», – підкреслив В. Гройсман.
Глава уряду переконаний, що багато з тих, хто здійснює блокаду, щиро
серцем вболіває за Україну, але блокада має зворотний ефект. Він закликав
проаналізувати усі наслідки таких дій.
Прем’єр-міністр наголосив, що виступає проти будь-якої контрабанди.
Уряд прийняв рішення про встановлення контрольно-пропускних пунктів,
нагадав він. «Будь ласка, спільно з громадськістю і волонтерами треба
розблокувати, ставайте, робіть пункти пропуску і дивіться, пропускайте, що за
товари, які вони», – сказав В. Гройсман, зазначивши, що це забезпечить
прозорість переміщення товарів.
Глава уряду також зауважив, що заяви про закупівлю вугілля за формулою
«Роттердам+» не відповідає дійсності.
За цією формулою антрацитове вугілля коштує 2800–2900 грн, натомість у
тарифі закладено його вартість у розмірі 1 тис. 730 грн. При цьому вугілля
закуповувалося за гривню, а не за валюту, зазначив він.
«Усі рахунки, усі кошти ходили в Україні. Це треба було знати тим, хто
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[організував блокаду]. Я думаю, що ті, хто стоять за блокадою, усе чітко
розуміють, просто під нормальними гаслами розказують свої історії, напевно,
яких їх навчили їхні господарі», – сказав він (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 7.03).
***
Масштабна програма «безкоштовних ліків» для хронічно хворих на
серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну
астму стане інвестицією держави у здоров’я українців. На цьому наголосив
Прем’єр-міністр України В. Гройсман, спілкуючись із журналістами у міській
клінічній лікарні № 1 у Вінниці.
«Ми готуємо масштабну програму безкоштовних ліків для українців. Це
буде наша державна інвестиція у здоров’я українців: це цукровий діабет,
бронхіальна астма і гіпертонічна хвороба. Ліки від гіпертонічної хвороби будуть
надаватися безкоштовно хронічним хворим. З 1 квітня ми запускаємо цей
процес», – зазначив Прем’єр-міністр.
У 2017 р. на цю програму виділено 500 млн грн. У разі потреби уряд внесе
до парламенту пропозиції змін до державного бюджету для збільшення суми
коштів на ці цілі.
Для уряду є принципово важливим підтримати охорону здоров’я країни,
наголосив Прем’єр-міністр.
Серед здійснених урядом кроків у цьому напрямі: у 2017 р. уряд на 30 %
підвищив заробітну плату українським лікарям, зауважив Прем’єр-міністр.
Уряд передбачив створення 12–13 центрів кардіо-судинної хірургії по усій
країні, зокрема у Сумах, Дніпрі, Чернівцях, Маріуполі, Запоріжжі.
Кабінет Міністрів України почав відновлювати фінансування стратегічно
важливих програм щодо будівництва медичних закладів.
Так, було виділено 45 млн грн для завершення робіт щодо реконструкції
Львівського обласного клінічного перинатального центру. Приблизно така сума
буде виділена ще раз, припускає В. Гройсман.
Крім того, 45 млн грн було виділено для завершення добудови Вінницької
обласної клінічної лікарні ім. М. Пирогова. Серед інших проектів на порядку
денному лікарня у Чернівцях, завершення будівництва першого пускового
комплексу нового корпусу Національної дитячої лікарні «Охматдит».
«Ми зараз вибираємо, де є найболючіші проблеми, для того щоб
допомогти їх вирішити, – зазначив глава уряду. – Пріоритет охорони здоров’я є
надзвичайно важливим. Ми будемо інвестувати як у лікарів, так і умови
перебування хворих» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –
7.03).
***
У рамках Трастового фонду НАТО з удосконалення системи
командування, управління, зв’язку та обміну інформацією відбувся візит
представників органів державної влади України на чолі з начальником
зв’язку Збройних сил, начальником Головного управління зв’язку та
інформаційних систем Генерального штабу Збройних сил України генералмайором В. Рапком до установ НАТО в Бельгії та Нідерландах.
Зазначений захід став першим кроком у практичній реалізації проекту з
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обміну досвідом і знаннями, який передбачає надання масштабної
консультативно-дорадчої допомоги Україні з боку НАТО та країн-членів
Альянсу.
Під час візиту українська делегація, що включала членів цільової групи з
розробки перспективної архітектури системи управління та зв’язку, провела
фахові консультації з експертами Альянсу з ряду актуальних питань у цій сфері.
Українські фахівці також відвідали ситуаційний центр штаб-квартири
НАТО у Брюсселі, Центр передового досвіду з розвитку системи управління та
структурні підрозділи Агенції НАТО із зв’язку та інформації в Утрехті та Гаазі
відповідно, де мали можливість ознайомитися з організацією роботи зазначених
установ і сучасними зразками автоматизованої системи оперативного
(бойового) управління, зв’язку, розвідки та спостереження (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 10.03).
***
Міністр закордонних справ України П. Клімкін провів зустріч з
державним секретарем США Р. Тіллерсоном.
Міністр закордонних справ України подякував за солідарність Сполучених
Штатів Америки у боротьбі України проти агресії РФ. Послідовна практична
підтримка, яку надають США, дала змогу Україні досягти істотного прогресу у
проведенні комплексних соціально-економічних перетворень і реформуванні
сектору безпеки й оборони.
Державний секретар США Р. Тіллерсон наголосив, що США і надалі
підтримуватимуть Україну, а санкції США проти РФ залишаться в силі до
повного виконання мінських домовленостей, припинення агресії та деокупації
Донбасу і Криму.
Співрозмовники також домовилися працювати над підготовкою зустрічі
між
президентами
України
та
США
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 7.03).
***
Міністр закордонних справ України П. Клімкін під час зустрічі
подякував американській стороні за підтримку територіальної цілісності
та суверенітету України у контексті боротьби проти агресії РФ і закликав
до подальшої військово-технічної допомоги Україні.
Міністр П. Клімкін висловив сподівання, що досвід, який генераллейтенант Г. МакМастер здобув під час вивчення стратегії гібридної війни РФ в
Україні на доручення командування армії США, дає йому можливість повною
мірою зрозуміти виклики, з якими стикається Україна.
Міністр також наголосив на необхідності подальшого поглиблення
українсько-американського безпекового співробітництва у вимірах, які
становлять спільний інтерес.
Співрозмовники також проговорили можливості розвитку домовленостей,
досягнутих під час телефонної розмови Президента України П. Порошенка та
президента США Д. Трампа 5 лютого 2017 р., та з цією метою продовження
діалогу з адміністрацією США на усіх рівнях (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 8.03).
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***
10 березня Кабінет Міністрів України затвердив порядки створення і
функціонування незалежних наглядових рад у державних компаніях, які
розробляло Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
Запропоновані порядки дають змогу створити незалежні наглядові ради,
які формуватимуть стратегію розвитку державних компаній, призначати
менеджмент, оцінювати його роботу та обирати незалежного аудитора для
проведення перевірки. Таким чином, можливість політичного втручання у
роботу держпідприємств майже нівелюється, а корупційні ризики – значно
знижуються.
«Порядки формування незалежних наглядових рад допоможуть зробити
управління
державними
підприємствами
прозорішим
та
набагато
ефективнішим. Державні компанії – це бізнес, а не політика, тому ми повинні
мінімізувати політичний тиск на них. Наглядові ради саме і покликані це
зробити. Перші наглядові ради плануємо сформувати в Укрпошті,
Укргідроенерго, Укренерго, аеропорту “Бориспіль”, Укрзалізниці», – зазначив
перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України
М. Нефьодов.
Формування незалежних наглядових рад у найбільших державних
компаніях є обов’язковим, згідно із Законом України № 1405 «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами
державної та комунальної власності», який був ухвалений Верховною Радою
2 червня 2016 р. Цей Закон є одним з основних елементів реформи управління
державною власністю.
Незалежні наглядові ради мають бути створені в державних унітарних
підприємствах і господарських товариствах, у статутних капіталах яких 50 %+
акцій (часток) належать державі, а також активи яких за останній рік
перевищували 2 млрд грн, а чистий дохід – 1,5 млрд грн. Усього під ці критерії
підпадає 41 держкомпанія, включаючи НАК «Нафтогаз України». В інших
унітарних компаніях і господарських товариствах необхідність існування
незалежної наглядової ради залишається на розсуд органів управління.
На підприємствах, де вже була сформована незалежна наглядова рада з
більшістю незалежних членів (як передбачається Законом № 1405), переобирати
наглядову раду не потрібно (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2017. – 10.03).
***
Як відомо, 6 лютого 2017 р. на підставі подання Служби безпеки
України Мінекономрозвитку застосувало спеціальну санкцію у формі
тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до деяких
імпортерів паливно-мастильних матеріалів (накази Мінекономрозвитку
№ 154 і 155).
24 лютого 2017 р. на підставі листа Служби безпеки України
Мінекономрозвитку наказами № 261 і 262 скасувало спеціальні санкції,
застосовані до деяких імпортерів паливно-мастильних матеріалів та їхніх
контрагентів.
Враховуючи, що до Мінекономрозвитку продовжували надходити
численні звернення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, асоціацій
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виробників, народних депутатів і ЗМІ, у яких зазначалося про відсутність
правопорушень, що стали причиною до застосування спеціальної санкції,
міністерство продовжувало вживати заходи, направлені на врегулювання
ситуації, пов’язаної із застосуванням спеціальних санкцій до суб’єктів
господарювання, що здійснюють діяльність на ринку скрапленого газу.
Відтак 9 березня СБУ повідомило Мінекономрозвитку, що первинні дані
щодо правопорушень, які здійснюють імпортери і їхні контрагенти, доведені
частково, а причетність суб’єктів господарювання до заподіяння шкоди
інтересам України не доведено.
На підставі цієї інформації СБУ запропонувала Мінекономрозвитку
скасувати дію спеціальної санкції щодо дев’яти імпортерів паливно-мастильних
матеріалів і їхніх контрагентів, а саме: ТОВ «Параллель-м лтд», ТОВ «Пропан
трейд», ТОВ «Укргазпетролеум», ТОВ «Рвк плюс», ТОВ «Укрпетролпостач,
ТОВ «Упк-європлюс», Еxposoft trade llp, Еmitrade fze, Luxoil import llp.
10 березня Мінекономрозвитку наказами № 347 і 351 скасувало спеціальні
санкції до вказаних українських та іноземних суб’єктів господарювання.
Відтак станом на сьогодні спільними зусиллями Мінекономрозвитку, СБУ
і профільних асоціацій оперативно здійснено заходи щодо перевірки
причетності ряду суб’єктів господарювання до нанесення істотної шкоди
національним інтересам України у сфері економіки та повністю вирішено
проблему застосування спеціальних санкцій до суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності, які імпортують в Україну скраплений газ, що мала місце в лютому
2017 р. (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 10.03).
***
Уряд схвалив законопроект щодо поліпшення інвестиційного клімату в
Україні, у який включено положення з дерегуляції будівельної галузі,
розроблені Мінрегіоном спільно з експертами BRDO. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Г. Зубко.
«Ми крок за кроком усуваємо перешкоди веденню будівельного бізнесу,
тепер не потрібно ходити до ДСНС за умовами, це вже функція місцевої
архітектури видати їх разом з містобудівними умовами. Також будівельні
ліцензії стають безстроковими, зменшено вдвічі строки опрацювання проектів
будівельних норм. Прийнято закон № 1817, яким скасовуються категорії
складності будівництва та такий дозвільний документ, як декларація. Замість
неї створена процедура початку будівництва по повідомленню, яка не дає
можливості чиновникам відмовити забудовнику. В парламент також подані
законопроекти № 3610 щодо скасування пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту та № 5587 щодо поліпшення умов ведення
будівельного бізнесу», – зазначив Г. Зубко.
За словами віце-прем’єр-міністр схвалений на уряді законопроект
продовжує ці починання. Зокрема, у ньому передбачено положення щодо
освітніх вимог до осіб, які здійснюють складну спеціалізовану діяльність у
будівництві, щодо спрощення і відкритості порядку одержання даних у сфері
цивільного захисту, які має отримувати замовник будівництва, щодо
встановлення єдиного порядку присвоєння будівельної адреси об’єкту
будівництва тощо (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 10.03).
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***
9 березня відбулася зустріч заступника міністра аграрної політики та
продовольства України з питань європейської інтеграції О. Трофімцевої з
міністром сільськогосподарського джихаду Ісламської Республіки Іран
М. Ходжаті. Переговори відбулися напередодні VI засідання Міжурядової
комісії з торговельно-економічного співробітництва між Україною та Іраном.
«Іран вже сьогодні є одним з найважливіших торговельних партнерів
України в аграрній сфері. Але ми бачимо перспективи не лише у торговельних
відносинах, а й у розвитку виробничої кооперації та співпраці в науководослідній сфері. Ми раді, що наші погляди з іранськими колегами щодо
перспектив розвитку двосторонньої співпраці в аграрному секторі збігаються»,
– зазначила заступник міністра.
Після зустрічі О. Трофімцева та М. Ходжаті взяли участь в офіційному
відкритті українсько-іранського бізнес-форуму в ТПП України.
Також у рамках програми візиту іранської делегації представники
Мінагрополітики взяли участь у експертних консультаціях, за результатами
яких було погоджено проект протоколу міжурядової комісії у частині
співробітництва у сфері сільського господарства і продовольства (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 9.03).
***
У реформі системи охорони здоров’я України на сьогодні ключовими є
зміни на первинній ланці надання медичної допомоги. Один з елементів цих
змін – впровадження Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги
(ІСРС-2) у роботу сімейних лікарів.
Класифікацію розробила Всесвітня організація сімейних лікарів (WONCA),
яка об’єднує понад 500 тис. сімейних лікарів з усього світу.
Успішне повне або часткове впровадження системи Міжнародної
класифікації первинної медичної допомоги відбулося у 40 країнах світу. На
сьогодні близько 250 тис. сімейних лікарів використовують у своїй практиці
ІСРС-2.
На початку 2017 р. Міністерство охорони здоров’я України підписало
угоду з WONCA щодо ліцензійного використання ІСРС-2 у загальній практиці.
Відтепер і українські сімейні лікарі офіційно долучаться до глобальної
спільноти медиків, які щоденно у своїй роботі використовують цю просту та
зручну класифікацію первинної медичної допомоги.
ICPC-2 – це система, що дає змогу кодувати причину кожного окремого
звернення пацієнта до лікаря. Це єдина система, яка дає змогу класифікувати не
лише хвороби, а й симптоми.
В основі класифікації лежить візит пацієнта до лікаря. Це базова одиниця
обліку роботи сімейного лікаря, яка в ICPC-2 складається з трьох основних
частин:
1. Причина звернення пацієнта до лікаря (найчастіше це певні скарги,
консультації щодо підтримки здоров’я чи оцінка результатів аналізів).
2. Діагноз (як бачить проблему сімейний лікар).
3. Дії (що необхідно зробити у конкретній ситуації – направлення на
додаткові методи обстеження чи направлення на вторинну ланку до
спеціалістів).
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Порівняно з Міжнародною класифікацією хвороб – діагностичною
номенклатурою, яку первинно розробляли для класифікації причин смертності,
ІСРС-2 надає можливість кодування в умовах, коли неможливо поставити
точний діагноз.
Система ІСРС-2 має спрощену структуру, яку створювали для класифікації
причин звернення, переживань і скарг пацієнта. Тоді як основною метою
впровадження МКХ була зручність обробки кодів для формування статистики.
Систему ІСРС-2 розробили спеціально для електронного ведення
медичних записів. Використання ІСРС-2 для отримання статистичних
відомостей і контролю якості надання медичних послуг є набагато простішим та
достовірнішим, ніж ручний підрахунок медичних записів пацієнтів.
Наразі міністерство розробляє нормативно-правову базу для використання
ІСРС-2 у системі охорони здоров’я України. Також триває процес створення
програмного забезпечення, яке покликане максимально спростити роботу
сімейних лікарів у частині ведення медичних записів пацієнтів і підготовки
звітності. Адже чим менше часу лікар витрачатиме на заповнення численних
звітів і форм, тим більше уваги він зможе приділяти своїм пацієнтам. Кінець
епохи паперової роботи. Майбутнє за електронним документообігом.
Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги – це один з
важливих кроків комплексної програми змін на первинній ланці, які впроваджує
Міністерство охорони здоров’я (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2017. – 7.03).

ПОЛІТИКА
В ЕС считают, что территории «ДНР/ЛНР» не должны считаться
оккупированными и такими, которые попадают в зону ответственности
России. Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Х. Мингарелли.
В то же время он отметил, что эти территории принадлежат Украине и
должно быть сделано все возможное, чтобы украинская власть могла как можно
быстрее вернуть контроль над ними. «Отдельные районы Донецкой и
Луганской областей сейчас не находятся под контролем украинского
правительства, но они не должны считаться оккупированными и такими,
которые попадают в зону ответственности Российской Федерации. Это
неправильный подход», – считает он.
По его мнению, решить эту проблему можно только через выполнение
минских соглашений (Корреспондент.net (www.korrespondent.net). – 2017. –
13.03).
***
Местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей
возможны в случае обеспечения свободного участия в них украинских
партий и украинских средств массовой информации, которые должны
освещать эти выборы, заявил глава представительства ЕС в Украине
Х. Мингарелли.
«Местные выборы могут состояться, когда необходимые условия для
проведения выборов будут соответствовать критериям ОБСЕ. Это означает, что
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украинские политические партии должны иметь возможность выдвигать
кандидатов и участвовать в кампании. И украинские СМИ должны иметь
возможность участвовать в кампании», – заявил дипломат.
По его словам, участники переговоров по мирному урегулированию
конфликта на Донбассе должны достичь политического решения, которое
позволит провести эти выборы. «И потом, на этой основе, Украина должна
постепенно вернуть контроль над этими территориями при содействии
международного сообщества», – отметил Х. Мингарелли.
Дипломат также сообщил, что Евросоюз хочет принимать активное
участие в процессе восстановления Донбасса. «Мы хотели бы быть во главе
восстановления социальной и экономической инфраструктуры на Донбассе
сразу же после того, как будет найдено политическое решение», – сказал
Х. Мингарелли (Корреспондент.net (www.korrespondent.net). – 2017. – 13.03).
***
Заявление представителя Украины подгруппе трехсторонней
контактной группы О. Айвазовской о том, что вопрос выполнения
политической части минских соглашений снят с повестки дня, это
попытка подготовить общество и международных партнеров к тому, что
реализация соглашений откладывается, считает политолог А. Якубин
(http://ru.golos.ua/politika/ukraina_gotovit_mejdunarodnyih_partnerov_i_obschestvo
_k_tomu_chto_vyipolnenie_minska).
«Политическая часть “Минска” на сегодняшний день оказалась в
заложниках нынешней политической ситуации в парламенте и нежелания сил,
которые есть в парламенте, что-либо делать для воплощения политической
части “Минска”. Была попытка использовать “Минск” в качестве инструмента
заморозки конфликта на Востоке, …однако большинство политических сил не
ставит вопрос имплементации соглашений, – подчеркнул А. Якубин. –
Айвазовская фактически констатирует нынешнее состояние вещей. …Этот
парламент вряд ли будет готов голосовать за “Минск”».
Напомним, эксперт политической подгруппы трехсторонней контактной
группы по урегулированию ситуации на Донбассе О. Айвазовская заявила, что
политический этап «Минска» сейчас выполнить невозможно (ГолосUA
(http://ru.golos.ua). – 2017. – 10.03).
***
Для получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом осталось
осуществить ряд технических процедур, в результате чего юридическое
решение о безвизе может быть принято уже в середине июня 2017 г.,
сообщил заместитель главы Администрации Президента Украины
К. Елисеев.
«Мы рассчитываем, что в начале апреля Европарламент поставит
окончательную точку в вопросе визовой либерализации, примет
соответствующее решение. После этого мяч перейдет на поле стран-членов
Евросоюза, то есть Совета ЕС, который должен в течение достаточно быстрого
периода времени принять решение. И я рассчитываю, что уже до середины
июня Украина получит юридическое решение о безвизовом режиме поездок», –
сказал он.
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По его словам, для получения Украиной безвиза пока нет никаких
политических препятствий, теперь этот вопрос лежит исключительно в
технически-юридической плоскости (ForUm (www.for-ua.com). – 2017. – 13.03).
***
Предоставление Украине безвизового режима с ЕС усилит отток
квалифицированных кадров и позволит Евросоюзу «подвесить на крючок»
украинскую
власть,
заявил
политолог
Р.
Бортник
(http://ru.golos.ua/politika/predostavlenie_bezviza_s_es_pozvolit_evropeytsam_shant
ajirovat_ukrainu_otmenoy_etogo).
Эксперт отметил, что, несмотря на положительное решение комитета
Европарламента относительно предоставления нашей стране «безвиза», пока
нельзя говорить, что соответствующее решение будет принято. По мнению
Р. Бортника, в частности, существует риск роста антиммиграционных
настроений.
«В любой момент процедура введения безвизового режима может быть
приостановлена под техническим предлогом», – заявил Р. Бортник.
Говоря о последствиях предоставления Украине безвизового режима с ЕС,
Р. Бортник отметил, что рейтинг Президента Украины П. Порошенко вырастет
за счет избирателей Западной Украины, однако Евросоюз будет активнее
настаивать на выполнение собственных требований. «К тому же безвизовый
режим, благодаря механизму приостановления, это своего рода “крючок” для
украинской власти. И если украинская власть будет нелояльна к европейцам, ЕС
может шантажировать его отменой, что негативно повлияет на рейтинги», –
добавил Р. Бортник (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 13.03).
***
Либерализация визового режима с Евросоюзом позволит остановить
падение президентского рейтинга П. Порошенко, однако спровоцирует
новую волну массовой миграции украинцев в ЕС, считает руководитель
Центра
«Третий
сектор»
А.
Золотарев
(http://ru.golos.ua/politika/bezviz_spaset_reyting_poroshenko_no_lishit_ukrainu_chel
ovecheskogo_kapitala__politol).
«Очень многие будут использовать этот безвиз не по назначению – как
возможность поиска своих дальнейших перспектив в той же Португалии,
Италии, прежде всего Польше, которая очень заинтересована в рабочих руках
из Украины», – отметил эксперт.
По его словам, за годы членства в ЕС из Польши уехало порядка 3,5 млн
граждан – квалифицированных рабочих и опытных служащих, которых вполне
может заменить трудовая миграция из Украины. «Украина будет терять
человеческий
капитал»,
–
резюмировал
А. Золотарев
(ГолосUA
(http://ru.golos.ua). – 2017. – 13.03).
***
Дії учасників «блокади Донбасу» заважають ухваленню рішення про
запровадження додаткових точкових санкцій з боку європейських партнерів
України проти російських компаній чи посередників, які матимуть будь-які
відносини з «націоналізованими» бойовиками українськими підприємствами
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на Донбасі, заявляє заступник глави Адміністрації Президента України
К. Єлісєєв
(http://glavcom.ua/news/jelisjejev-blokada-donbasu-zavazhajevvedennyu-novih-sankciy-jes-proti-rosiji-402918.html).
За його словами, такі санкції передбачають два етапи. Перший –
попереджувальний щодо відповідальності російського бізнесу і бойовиків у разі
рейдерського захоплення українських підприємств.
«Другий етап – у разі, якщо це рейдерське захоплення станеться,
запровадити точкові санкції проти передусім російського бізнесу або
посередників. Якщо, наприклад, буде захоплене якесь підприємство, то його
продукцію зможуть продавати лише на територію РФ. І якщо якесь російське
підприємство буде купувати цю продукцію, то ми проситимемо наших
європейських партнерів та США запровадити проти такого підприємства
точкові економічні санкції», – уточнив К. Єлісєєв.
Він додав, що це досягнення таких домовленостей «цілком реалістичне»,
але для його реалізації «потрібно щось вирішити з цією блокадою». «Нам
партнери наші кажуть уже прямою мовою, що “в цих умовах ми не можемо
запроваджувати санкції, оскільки ви самі себе караєте”», – сказав заступник
глави Адміністрації Президента.
У свою чергу, Росія, за його словами, використовує цю «блокаду» для
дестабілізації ситуації на Донбасі (Главком (http://glavcom.ua). – 2017. – 13.03).
***
Американский сенатор и глава Комитета по вопросам вооруженных
сил Сената США Д. Маккейн считает арест отстраненного главы
Государственной фискальной службы Украины Р. Насирова «позитивным
шагом вперед» в борьбе украинской власти с коррупцией.
«Арест главного налоговика Украины и председателя Государственной
фискальной службы Украины Р. Насирова, обвиняемого в разворовывании, для
правительства Украины является позитивным шагом вперед в борьбе с
коррупцией», – говорится в заявлении сенатора, размещенном на его сайте. По
его мнению, арест Р. Насирова является примером успешной работы
Антикоррупционного бюро Украины.
«Стабильность и успех Украины в долговременной перспективе зависит от
ее приверженности реформам, в том числе укрепления верховенства права и
борьбы с коррупцией. Я одобряю прогресс правительства Украины и призываю
его продолжать антикоррупционные усилия», – заявил Д. Маккейн (ForUm
(www.for-ua.com). – 2017. – 11.03).
***
Cправу глави ДФС Р. Насірова затягуватимуть, і в 2017 р. рішення по
ній не буде, вважає глава Центру прикладних політичних досліджень
«Пента» В. Фесенко.
«Якби не було такого резонансу з боку суспільства, то це швидко б все
завершилося. Але є великий тиск з боку суспільства і, думаю, навіть з боку
міжнародних партнерів. Я думаю, ця справа буде затягуватися, а рішення по
Насірову в цьому році не буде», – сказав політолог (УНН
(http://www.unn.com.ua). – 2017. – 10.03).
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***
Главе ГФС Р. Насирову удастся избежать наказания, после чего в
течение полугода он сможет вернуться на свою должность, считает
политолог
Р.
Бортник
(http://ru.golos.ua/politika/nasirovu_udastsya_izbejat_nakazaniya__politolog_2594).
«Дело Насирова» будет спущено на тормоза и ничем не закончится, ведь
обвинения, которые ему сейчас инкриминируют, достаточно слабы. В итоге он
не будет наказан, как и многие другие должностные лица за коррупционные
преступления. Поэтому Насиров продолжит бороться за право вернуться на
свою должность. Как раз этим и было обусловлено его задержание и вся
шумиха вокруг его дела, считает Р. Бортник.
Эксперт отмечает, что у Р. Насирова достаточно большие шансы вернуться
на свою должность. «По судебному решению шансы вернуться на свою
должность у Насирова сохраняются. Думаю, что он сможет приступить к своим
обязанностям по судебному решению. Это, конечно, отнимет время и в итоге
Насиров вернется на свою должность через полгода или год», – резюмировал
Р. Бортник (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 12.03).
***
Визнання Міжнародним судом ООН у Гаазі порушення міжнародних
конвенцій стане непрямим фактом визнання російської агресії в Україні,
вважає політичний експерт В. Фесенко.
За його словами, на сьогодні немає судової інстанції і такого міжнародного
правового акта, за яким можна було б визнати провину Росії. «Україна
звернулась до міжнародного суду, і поки очікується лише проміжне, попереднє
рішення. Максимум, що можливо, – це звернення суду або заклик суду до Росії
припинити на час розгляду відповідні порушення, наприклад постачання зброї,
репресії проти кримських татар і т. д. Але для нас важливе інше. У перспективі
ми сподіваємось, що, якщо суд визнає порушення цих конвенцій з боку Росії, це
означатиме, що сам факт цих порушень, наприклад порушення прав кримських
татар, етнічних українців на території Криму, є наслідком захоплення Криму
Росією. Хай непрямо, через порушення міжнародних конвенцій, але буде
визнаватися сам факт російської агресії і порушення територіальної цілісності
України», – зазначив експерт.
Разом з тим він має сумніви, що Росія дослухається до заклику
міжнародного суду і припинить порушення (УНН (http://www.unn.com.ua). –
2017. – 11.03).
***
В официальной позиции власти могут появиться антизападные
нотки, если Европа и США выступят с осуждением дальнейшей эскалации
напряжения в украинском политикуме, прогнозирует глава Украинского
института стратегий глобального развития и адаптации В. Левицкий.
По его мнению, события последних недель обесценили несколько
ключевых посылов украинской официальной пропаганды и сделали
проблематичным их дальнейшее использование. «Блокада транспортных путей,
кто бы за ней не стоял, кроме очевидных экономических последствий, уже
сегодня привела к изменениям в идеологическом и информационном поле
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Украины», – заявил эксперт.
По словам В. Левицкого, стала очевидной невозможность не только войны,
но даже прекращения торговых отношений с Россией. Оказалось, что Украина
критически зависит от поставок угля, твэлов и оружия из России.
Также под вопросом оказался один из главных посылов о том, что РФ
является единственным спонсором «ДНР/ЛНР». «Нетрудно подсчитать, что
только в 2016 г. Украина заплатила не менее 13,5 млрд грн за поставленный из
непризнанных “республик” уголь – сумма, вполне достаточная для обеспечения
жизни “республик”», – заявил В. Левицкий.
По его мнению, роль крупного бизнеса в событиях вокруг блокады
опровергает тезис о «деолигархизации» украинской политики.
Таким образом, считает В. Левицкий, власти Украины вынуждены будут
менять информационные подходы. «В ближайшем будущем нас ждут новые
разоблачения и ужесточение тона антироссийской риторики. Возможно, со
временем к ней добавятся и выпады против Запада, если Европа и США
выступят с осуждением дальнейшей эскалации напряжения в украинском
политикуме», – считает эксперт (Корреспондент.net (www.korrespondent.net). –
2017. – 10.03).
***
Учасники торгової блокади ОРДЛО планують самостійно закривати
відділення російського «Сбербанка» (читати рос. мовою) в Україні, якщо
цього не зробить Кабмін, повідомив представник «штабу» блокади
А. Виногородський.
«Ми даємо термін два тижні вкладникам “Сбербанку”, щоб вони забрали
звідти кошти», – попередив він.
Активісти вимагають від уряду припинити діяльність цього банку в
Україні. «Якщо цього не буде, ми самі закриємо відділення», – підкреслив
А. Виногородський.
Він також закликав правоохоронців проконтролювати, щоб кошти з банку
не були виведені в Росію (Українська правда (http://www.pravda.com.ua). –
2017. – 10.03).
***
12 березня в Україні заблокували роботу десятків банкоматів
російських банків, заливши їх монтажною піною, повідомляється на сайті
«Азова».
«Патріоти по всій країні заблокували роботу десятків банкоматів
російських банків, що на третій рік війни з окупантами, завдяки НБУ,
продовжують свою роботу на теренах України. #RUSBANKOVER – такий
промовистий тег зображено на наліпках, якими було заклеєно вітражі та двері
банків, а також самі банкомати», – заявляє «Азов».
«Національний корпус» підтримує цю ініціативу, але офіційно не
повідомляє, чи причетний сам до неї.
«Боротьба патріотів проти російського впливу в українській банківській
сфері, яку ми розпочали у січні цього року, триває та буде супроводжуватися
також і подібними радикальними діями», – заявляють представники «Азову»
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua). – 2017. – 13.03).
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***
Радикальна партія через суд вимагає оприлюднити текст кінцевого
меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Про це на засіданні
погоджувальної ради 13 березня заявив лідер фракції О. Ляшко.
«Ні Президент, ні уряд не повідомили про цей меморандум, навіть не
покликали голів фракцій і не поінформували про переговори з фондом. Саме
тому я від імені фракції Радикальної партії звернувся до Окружного
адміністративного суду Києва з вимогою визнати протиправною бездіяльність
Президента Порошенка, Прем’єр-міністра Гройсмана, голови НБУ Гонтаревої
та міністра фінансів Данилюка, – заявив О. Ляшко. – Крім того, ми вимагаємо
розсекретити вимоги цього таємного меморандуму».
На думку радикала, документ може містити вимогу про підвищення
пенсійного віку та запровадження ринку земель.
Крім того, з вимогою оприлюднити тест меморандуму на засіданні
погоджувальної ради виступили фракція «Опозиційний блок», депутатські
групи
«Відродження»
і
«Воля
народу»
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua). – 2017. – 13.03).

ЕКОНОМІКА
Опубликован график заседаний Совета директоров МВФ до 22 марта.
Международный валютный фонд рассмотрит предоставление Украине
очередного транша макроэкономической финансовой помощи на заседании
Совета директоров фонда 20 марта 2017 г. Об этом свидетельствует график
проведения заседаний, опубликованный на сайте МВФ.
В частности, первыми на повестке дня совета значатся Косово и Бельгия,
консультации по которым будут проведены 13 марта 2017 г. Следующим будет
обсуждение ситуации в Малайзии и Южном Судане, которое состоится
15 марта.
Завершится работа Совета директоров МВФ консультациями по СантаЛючии, которые состоятся 22 марта. Напомним, ранее официальный
представитель МВФ Д. Райс сообщил, что фонд намерен рассмотреть
выделение
транша
Украине
20
марта
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/396898/mvf-podtverdil-rassmotrenie-vydeleniyatransha-ukraine). – 2017. – 13.03).
***
Количество коммерческих банков в январе уменьшилось на 3 до 93. Об
этом свидетельствуют отчетные данные Национального банка.
Так, если по состоянию на 1 января количество банков составляло 96, то на
1 февраля их число сократилось до 93.
Из них 38 банков с иностранным капиталом и 17 – со 100 % инкапиталом
(на 1 января 2017 – 38 и 17 соответственно) (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/396742/v-nbu-soobshhili-na-skolko-bankov-vyanvare-stalo-menshe). – 2017. – 10.03).
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***
В январе этого года платежеспособные банки Украины получили
чистую прибыль в размере 338 млн грн. При этом за аналогичный период
прошлого года банковская система получила 890 млн грн чистого убытка. Об
этом сообщает пресс-служба НБУ.
Доходность банковской системы в январе 2017 г. была обеспечена прежде
всего ростом чистого процентного дохода на 29,5 % (по сравнению с
аналогичным периодом 2016 г.) – до 4,1 млрд грн, чистого комиссионного
дохода – на 24,8 %, до 2 млрд грн.
Выходу банковской системы на прибыльность также поспособствовал
позитивный результат от торговых операций: этот показатель в январе 2017 г.
составил 484 млн грн. Тогда как в январе прошлого года результат от торговых
операций был отрицательным – 1,8 млрд грн из-за эффекта валютной
переоценки ценных бумаг.
Вместе с тем отчисления в резервы платежеспособных банков в январе
2017 г. увеличились в 2,45 раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года – до 3,1 млрд грн.
По данным НБУ, значительно уменьшилось количество и доля убыточных
банков. Так, с 93 банков, которые были платежеспособными по состоянию на
1 февраля 2017 г., 76 в январе были прибыльными и получили чистую прибыль
2,1 млрд грн, 17 банков – убыточными со совокупным чистым убытком в
1,8 млрд грн (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/03/09/26622121). – 2017. –
9.03).
***
До конца года фонд обещает перевести выплату гарантированных
сумм вкладчикам всех банков-банкротов на новую систему. Об этом
сообщила замдиректора-распорядителя Фонда гарантирования Н. Рудуха.
Новая система выплат, при которой вкладчик сам выбирает банк и
отделение для получения гарантированной государством суммы, заработала в
этом году. Вкладчики могут выбрать любое из отделений семи банков, которые
подключены к процессингу фонда – Правэкс-Банка, «Альфа-банка»,
Кредобанка, Укргазбанка, ПУМБ, ТАСкомбанка, банка «Південний».
Остальные четыре агента – «Ощадбанк», УкрСиббанк, банк «Кредит-Днепр» и
Укрсоцбанк – в процессе переговоров.
По-новому уже получают возмещения вкладчики банков «Народный
капитал», «Фортуна» и «Платинум Банка». К концу года все вкладчики
ликвидируемых учреждений смогут обратиться за возмещением в любое
удобное для них отделение. «Раньше после окончания регулярных выплат
фонду приходилось делать индивидуальный перевод средств по заявлению
вкладчика. Сейчас система выплат будет непрерывной. Как только у вкладчика
появятся документы, которые являются основанием для выплаты (оформление
наследства, замена паспорта и т. д.), в системе просто изменится статус такого
клиента, и он сможет получить выплату в любом из банков, подключенных к
системе», – пояснила Н. Рудуха.
Банки поддерживают новый механизм. «Наш банк является агентом фонда
с 2014 г., поэтому мы можем сравнить процесс выплат до запуска новой
системы и после. Новый механизм выплат имеет ряд огромных преимуществ
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для вкладчиков и банков. Если раньше вкладчик был определен в конкретный
банк и должен был получать средства именно там, то сегодня у вкладчика есть
свобода выбора учреждения, в котором он хочет обслуживаться: банк рядом с
домом или офисом либо же банк, клиентом которого он уже является», –
говорит начальник управления регионального клиентского обслуживания
«Альфа-банка» Е. Жихарцева.
«Фонд создал условия для прозрачной конкуренции: банки вынуждены
бороться за клиента», – считает директор департамента развития розничного
бизнеса ТАСкомбанка О. Бут.
Новая система позволит подключиться к выплатам и небольшим
учреждениям, у которых нет разветвленной региональной сети. «Ряд банковагентов с разветвленной региональной сетью теперь являются вашими
клиентами. А банки, которые к вам стучались и которым вы отказывали,
продолжают оставаться успешными. Не ставьте критерий наличия
разветвленной сети», – сказал председатель правления «Пиреус Банка»
С. Наумов.
В то же время далеко не все банки готовы подключаться к новой системе
выплат. «Мы не хотим быть агентом. Во время кризиса фонд давал ликвидность
для зарабатывания денег, также это был плюс для имиджа. Сейчас это
неэффективно и невыгодно. Рынок сужается. Что делить будем?» – задается
вопросом председатель правления банка «Глобус» С. Мамедов (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/396660/novaya-sistema-vyplat-fgvfl-aktiviziruetkonkurentsiyu-na-rynke-bankiry). – 2017. – 9.03).
***
«Ощадбанк» начинает ипотечное кредитование вынужденных
переселенцев. Кредит предоставляется сроком до 30 лет. Процентная
фиксированная ставка составляет 20 % в течение всего срока кредитования. Об
этом сообщает пресс-служба «Ощадбанка».
Купить жилье на специальных условиях могут граждане Украины, которые
переселились из временно оккупированной территории Украины и районов
проведения антитеррористической операции.
Кредит можно получить в размере до 90 % стоимости недвижимости, что
будет выступать обеспечением по кредиту. В обеспечение можно также
предоставить жилье, которое будет приобретаться на вторичном рынке, и
другую недвижимость, которая принадлежит поручителю (например,
родственникам переселенца) или непосредственно заемщику.
Программой предусмотрена возможность досрочного погашения кредита
без каких-либо штрафных санкций.
«Мы максимально сократили первоначальный взнос до 10 % и увеличили
срок кредитования до 30 лет. Процентная ставка – самая маленькая в ипотечной
продуктовой линейке банка. Важно также, что она – фиксированна на весь срок
кредитования», – отметила В. Малахова, директор департамента розничного
бизнеса «Ощадбанка» (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/03/09/26622591). –
2017. – 9.03).
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***
В феврале ПриватБанк спас от мошенников и вернул клиентам
24,3 млн грн. Об этом сообщается на сайте банка.
В банке рассказали, что антифрод-система автоматически определяет
нехарактерные или подозрительные операции и блокирует моментальный
перевод денег получателю.
«Если клиент переводит деньги “сомнительному” адресату, компьютерная
система
определяет
нетипичность
такого
платежа.
Операция
приостанавливается. При выявлении попыток мошеннических действий или
отмене оплаты деньги возвращаются на счет отправителя», – отметил
руководитель направления внутреннего контроля и fraud-менеджмента
ПриватБанка А. Соколовский.
В банке отметили, что в основном жертвы самостоятельно и добровольно
перечисляют крупные суммы мошенникам либо дают им доступ к своим счетам
(Минфин (http://minfin.com.ua/2017/03/09/26621574). – 2017. – 9.03).
***
Правительство
одобрило
технико-экономическое
обоснование
строительства Каховской ГЭС-2 стоимостью 13,47 млрд грн. Такое
решение правительство приняло 10 марта.
В пояснительной записке к проекту правительственного решения
Минэнергетики указало, что строительство новой гидроэлектростанции будет
финансироваться за счет тарифа на производство электроэнергии ОАО
«Укргидроэнерго», собственных средств предприятия, а также кредитов под
госгарантии на условиях софинансирования с ЕБРР и с ЕИБ.
Ориентировочно сумма кредитов составит более 12 млрд грн.
Продолжительность строительства – 72 месяца.
Министерство пояснило, что новая гидроэлектростанция позволит
сэкономить уголь для ТЭС и увеличить производство энергии из
возобновляемых ресурсов. Также введение в действие этой ГЭС повысит
качество электроэнергии Объединенной энергосистемы Украины.
Но эксперты в заключении указали, что инициаторы новой ГЭС не
предоставили
обоснования
необходимости ее
строительства.
Ведь
техническими характеристиками общая мощность Каховской ГЭС-2
предусмотрена на уровне 250 МВт, что составляет 1,25 % от общей мощности
работающих в Украине электростанций.
Всего предусмотрено, что объем производства электроэнергии на этой ГЭС
44 млн кВт·ч в год, что составляет лишь 0,3 % от производства электроэнергии
в Украине в 2016 г.
Также в экспертном заключении указано, что разработчики
правительственного решения в технико-экономическом обосновании оценили
экономическую эффективность Каховской ГЭС-2 по сравнению со
строительством электростанции такой же мощности, работающей на природном
газе (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/396875/u-grojsmana-reshilipotratit-v-dolg-13-milliardov-na-kahovskuyu-ges-2). – 2017. – 13.03).
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***
Авиакомпании Украины, согласно оперативной статистической
информации Государственной авиационной службы, в январе – феврале
2017 г. перевезли 1,235 млн пассажиров.Это на 51,9 % больше, чем за
аналогичный период 2016 г.
Согласно сообщению на веб-сайте ведомства, международные перевозки
возросли на 55,2 % и составили 1,106 млн человек. Пассажиропотоки через
аэропорты Украины увеличились на 37,4 % и составили 1,949 млн человек, в т.
ч. в международном сообщении – на 39,3 % и составили 1,687 млн человек.
В течение января – февраля 2017 г. украинскими авиакомпаниями
выполнено 12,3 тыс. коммерческих рейсов (рост по сравнению с
соответствующим периодом 2016 г. на 26,9 %), в т. ч. международных –
10,4 тыс.
рейсов
(рост
на
27,2
%)
(Крылья
(http://www.wing.com.ua/content/view/17729/37). – 2017. – 11.03).
***
В летнем сезоне 2017 г. карта маршрутов полетов из международного
аэропорта Львов должна пополниться семью новыми направлениями. Среди
них Вроцлав, Каунас, Пула, Тирана, Брешия, Батуми, Тбилиси.
Также в этом году из Львова может быть запущен новый регулярный
трансатлантический рейс. Об этом рассказала гендиректор аэропорта
Т. Романовская на пресс-конференции, посвященной итогам первого года ее
работы во главе предприятия.
Т. Романовская проинформировала, что, поскольку аэропорт Вильнюса
будет закрыт в течение месяца, авиакомпания МАУ будет летать в Каунас. Это
даст возможность охватить еще один город на карте полетов аэропорта
им. Д. Галицкого.
Авиакомпания «Днеправиа» будет выполнять рейсы в Пулу и Тирану. На
маршруте Львов – Брешия полеты будут осуществляться авиакомпанией «Роза
Ветров». Относительно рейсов в Батуми и Тбилиси, аэропорт ожидает
подтверждения
со
стороны
авиакомпании
Yanair
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/396859/lvovskij-aeroport-predlozhit-sem-novyhmarshrutov). – 2017. – 13.03).
***
Инвестиции в модернизацию завода по производству готовых
завтраков в Борисполе с 2000 г. ЧАО «Лантманнен Акса Украина»
составили 15 млн долл.
«В целом с 2000 г. мы инвестировали в модернизацию нашего предприятия
15 млн долл.», – заявил генеральный директор компании И. Червак.
Он уточнил, что «Лантманнен Акса Украина» приобрела на завод линию
по фасовке каш в пакетики, в 2014 г. – новую упаковочную машину для фасовки
в пакеты. Также была установлена линия по производству хрустящих мюслей
АХА, линия для производства завтраков START.
«Лантманнен Акса Украина» приобрела Бориспольский завод продтоваров
в 2000 г. Мощности завода по производству сухих завтраков составляют
порядка 7 тыс. т в год. Доля компании на украинском рынке готовых завтраков
превышает 50 %.
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И. Червак пояснил, что в 2014 г. с украинских полок ушла российская
продукция, но ее долю заняли польские и турецкие товары. Кроме того, с
каждым годом пошлины на продукцию из ЕС сокращаются после вступления в
силу Соглашения об ассоциации. Если до Соглашения пошлины на готовые
завтраки достигали 20 %, то сейчас – 4–6 %.
Гендиректор компании также не исключил возможность инвестиций в
среднесрочной перспективе в хлебный бизнес в Украине. «Возможно, это
направление зайдет в Украину в среднесрочной перспективе, но украинский
рынок хлеба заполитизирован. Мы смотрели здесь ранее несколько хлебных
бизнесов, которые могли бы купить, но пока взяли паузу», – отмети он
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/396706/dochka-skandinavskojkompanii-vlozhila-15-mln-v-zavod-gotovyh-zavtrakov-v-ukraine). – 2017. – 9.03).
***
Значення індексу 20 крупних польських підприємств WIG-20 на
Варшавській фондовій біржі за останній рік збільшилося лише на 24 %.
Водночас значення індексу WIG-Ukraine, який об’єднує сім провідних
українських компаній, збільшилося за цей період на 79 %. Про це
повідомляє Foreign Ukraine.
Це означає, що українському бізнесу аж ніяк не заважає розвиватися війна
на Донбасі й негативна загальноекономічна ситуація у країні.
Утім, українські компанії на Варшавській фондовій біржі представляють
переважно аграрний сектор, який безпосередньо залежить від глобальних або
локальних цін на сільськогосподарську продукцію, і війна з Росією немає
жодного впливу на його операційну діяльність.
Найкращу позитивну динаміку на фондовому ринку Польщі за підсумками
2016 р. продемонстрували аграрні холдинги «Агротон», акції якого збільшилися
на 567 %, «Астарта» (+105 %) і «Кернел» (+76 %).
У 2017 р. акції «Астарти» можуть досягти додаткового двозначного
зростання, адже компанія значно збільшить експорт цукру на світові ринки,
зважаючи на зростання його вартості.
Що стосується «Кернел», то холдинг нещодавно випустив 5-річні
єврооблігації на загальну суму в 0,5 млрд дол. Проте не варто цьому дивуватися,
оскільки великі борги в іноземній валюті є характерною рисою багатьох
українських компаній: наприклад, для «Кернел», це взагалі не проблема, адже
агрохолдинг понад 90 % продажів власної продукції здійснює в доларах США
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainski-agrokompanii-triumfuutna-fondovomu-rinku-polsi). – 2017. – 13.03).
***
Загальний обсяг інвестицій Державної продовольчо-зернової корпорації
України (ДПЗКУ) у розвиток Миколаївського портового елеватора може
становити близько 75 млн дол. Про це розповів в. о. голови правління ДПЗКУ
О. Григорович.
За його словами, у корпорації розробили план розвитку Миколаївського
портового елеватора, який передбачає збільшення обсягів перевалки до 3,5 млн
т. «На реалізацію проекту планується спрямувати кредитні кошти ДПЗКУ, які
на даний момент розміщені на рахунках корпорації в Укрексімбанку. Загальний
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обсяг інвестицій в проект може скласти близько 75 млн дол.», – зазначив
О. Григорович.
Він додав, що ДПЗКУ розглядає можливість будівництва трьох нових
елеваторів у Київській, Вінницькій і Дніпропетровській областях. «Ці регіони
мають високий потенціал урожайності. У цій зоні ми купуємо до 350 тис. т
зернових, але своїх елеваторів у ДПЗКУ тут немає. Наразі ми вивчаємо
пропозиції щодо майданчиків для будівництва елеваторів у зазначених
областях, а також аналізуємо економічну ефективність цих проектів», – розповів
О. Григорович (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/dpzku-planuezaluciti-75-mln-investicij-v-rozvitok-mikolaivskogo-portovogo-elevatora). – 2017. –
13.03).
***
За прогнозами «Укрцукру», наступного сезону в Україні працюватиме 45
цукрових заводів, що на три більше від працюючих у 2016/2017 МР. Про це
повідомляє прес-служба асоціації.
«Завершився збір документів на розподіл обсягів виробництва цукру квоти
“А” – 47 заводів подали заявки. Тому на наступний рік можемо спрогнозувати
45 працюючих заводів, оскільки згодом відбудеться певний перерозподіл
сировини між заводами однієї компанії, тому декілька заводів, які отримують
квоту, виробничий сезон не розпочинають. Уже зараз можна допустити, що
додатково запустяться колишні заводи “Т-Цукор” (Збаражський, Козівський і
Хоростківський цукрові заводи), які наразі належать ТОВ “Радехівський
цукор”», – зазначила керівник аналітичного відділу НАЦУ «Укрцукор»
Р. Бутило.
Крім того, за її словами, уже є підтверджена інформація, що найбільші
виробники збільшуватимуть посівні площі під цукровими буряками мінімум на
10 %. За таких умов українські виробники зможуть виготовити понад 2,5 млн т
цукру, з яких 1 млн т можна поставити на зовнішні ринки.
«Пріоритетним напрямом розвитку галузі, як і раніше, залишається
збільшення виробництва цукру першої категорії, частка якого у загальному
виробництві має досягнути 50 % у 2017/2018 МР», – зауважила Р. Бутило
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-zroste-kilkist-pracuucihcukrovih-zavodiv). – 2017. – 9.03).
***
У 2016 р. експорт насіння зернових з України становив 17,2 млн дол.
Цей результат на 50 % перевищив показник 2015 р. у 11,5 млн дол. Про це
повідомив завідувач відділу ринку матеріально-технічних ресурсів
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» О. Захарчук,
передає прес-служба ННЦ.
За його словами, основними країнами-споживачами українського насіння є
країни СНД: Азербайджан, Білорусь, Молдова, Грузія, а також країни ЄС:
Австрія, Литва, Румунія. До того ж вітчизняний насіннєвий матеріал
імпортують Туреччина, Індія та ПАР.
Науковець зауважив, що у структурі українського експорту насіння
домінує кукурудза. Обсяги поставок цього виду продукції на ринки країн світу у
2016 р. у вартісному вимірі становили 15,8 млн дол., а частка насіння кукурудзи
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у вітчизняному експорті становила 91,8 %.
Крім того, основними виробниками насіння в Україні є Національна
академія аграрних наук України, Національна академія наук України та їхні
науково-дослідні установи, навчальні господарства вищих навчальних
сільськогосподарських закладів, а також інші – приватні – селекційні компанії.
«За останні п’ять років в Україні намітилася тенденція до скорочення
кількості виробників насіння і садівного матеріалу. Якщо в 2012 р. до
Державного реєстру було занесено 1,4 тис. виробників насіння і садівного
матеріалу, то у 2016 р. їхня кількість скоротилася майже утричі – до 480», –
зазначив О. Захарчук.
На його думку, у середньостроковій і навіть довгостроковій перспективі
Україна може збільшити експорт насіння у десятки разів. Можливості щодо
нарощування потужностей насіннєвих заводів з кожним роком невпинно
зростають. Великі насіннєві іноземні компанії, серед яких «Піонер»,
«Монсанто», «Сингента», «Моїсадур», «Євраліс Семенс», вітчизняні «Маїс»,
«Ерідон», «Селена», «Євростандарт», мають потенційні можливості та бажання
із залученням власних й іноземних інвестицій вивести Україну на передові
позиції з реалізації насіння таких культур, як пшениця, ячмінь, овес, жито,
кукурудза,
соняшник,
соя,
гірчиця
та
ріпак
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-moze-zbilsiti-eksport-nasinna-udesatki-raziv). – 2017. – 10.03).
***
Протягом січня – лютого поточного року Україна експортувала
31,7 тис. т м’яса і їстівних субпродуктів птиці на 39,8 млн дол. Про це
повідомляє Державна фіскальна служба України.
Крім того, найбільшим імпортером української курятини протягом
аналізованого періоду стали Нідерланди, куди було поставлено зазначеної
продукції на 7,2 млн дол., що становить 18 % від загального експорту.
На другому місці Ірак (3,77 млн дол., 9,5 %), на третьому – Саудівська
Аравія (3,68 млн дол., 9,3 %).
Водночас протягом звітного періоду імпортовано 16,1 тис. т м’яса і
субпродуктів птиці на 6,4 млн дол. Так, 65,9 % поставок було здійснено з
Польщі (4,2 млн дол.), 8,6 % – з Німеччини (552 тис. дол.), 6,9 % – з Угорщини
(445 тис. дол.).
Позитивне сальдо торгівлі зазначеним продуктом сьановило 33,3 млн дол.
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/z-pocatku-roku-ukrainaeksportuvala-ponad-31-tis-tonn-kuratini). – 2017. – 13.03).
***
За последние полгода цена на лук в Украине упала минимум на треть. С
началом потепления цена на лук еще больше снизилась и достигла отметки
2 грн/кг, что разочаровывает отечественных аграриев, специализирующихся на
длительном
хранении
овощей
из
«борщевого
набора»
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/438-v-ukraine-rekordno-podeshevelvazhnyj-produkt).
В начале осени отпускные цены на лук в хозяйствах южного региона
достигли 2,5–3,0 грн/кг (0,08–0,09 евро/кг), при этом спрос на рынке был
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ажиотажный из-за слухов о гибели почти половины урожая во многих
профессиональных хозяйствах. Однако увеличение площадей под луком
позволило не только нивелировать снижение урожайности, но и собрать один из
крупнейших урожаев за последние пять лет.
По предварительным оценкам Госкомстата, в 2016 г. Украина собрала
более 1 млн т лука. По сравнению с прошлым годом, валовой сбор украинского
лука увеличился на 6 %, а по сравнению со средним показателем урожая за
последние три года результат текущего сезона улучшился почти на 2 %
(Экономические известия (http://news.eizvestia.com/news_economy/full/438-vukraine-rekordno-podeshevel-vazhnyj-produkt). – 2017. – 9.03).
***
Станом на 9 березня 2017 р. українські аграрії закупили 800 тис. т
мінеральних добрив, що становить 83 % до необхідного обсягу для
проведення весняно-літніх польових робіт у поточному році. Про це свідчать
дані Мінагрополітики.
Згідно з повідомленням, станом на звітну дату аграрії придбали 18,1 тис. т
пестицидів, що становить 63 % від потреби, у тому числі 12,3 тис. т гербіцидів
(65 %).
Крім того, закуплено 298 тис. т дизпалива і 70 тис. т бензину, що становить
74 % від технологічної потреби на період проведення весняно-польових робіт.
Також зазначається, що технічний парк АПК наразі налічує 309 тис. од.
тракторів і понад 50 тис. од. зернозбиральних комбайнів. При цьому за перший
місяць 2017 р. українськими аграріями було придбано 341 од. техніки на суму
близько 320,5 млн грн (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/agrariizabezpeceni-dobrivami-na-83). – 2017. – 11.03).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
За даними Асоціації українських банків, збиток ПриватБанку в січні
становив 1,4 млрд грн, в «Ідея Банку» – 62,7 млн грн, у банку «Новий» –
21,2 млн грн. Водночас прибуток «Райффайзен Банку Аваль» становив
713,3 млн грн, ІНГ Банку – 77 млн грн, Апекс-Банку – 64,8 млн грн
(http://finbalance.com.ua/news/AUB-Privatbank-u-sichni-zafiksuvav-zbitok-14mlrd-hrn).
Нагадаємо, ПриватБанк у 2016 р. зафіксував рекордний збиток в історії
банківської системи України – 135,3 млрд грн. Основна причина – відрахування
до резервів на рівні 144,4 млрд грн (в основному під кредити, видані
структурам, пов’язаним з екс-акціонерами банку).
НБУ не виключав, що у 2017 р. ПриватБанк може знову зафіксувати
збиток. Водночас глава правління цього держбанку О. Шлапак зазначав, що за
умови повної капіталізації та при зменшенні депозитних і кредитних ставок
ПриватБанк не буде збитковим у 2017 р. «У мене в цьому немає сумнівів», –
запевняв банкір (Finbalance (http://finbalance.com.ua/news/AUB-Privatbank-usichni-zafiksuvav-zbitok-14-mlrd-hrn). – 2017. – 9.03).
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***
Зі статистики АУБ випливає, що в січні обсяг вкладів юросіб у
«Райффайзен Банку Аваль» скоротився на 3,24 млрд грн (–11,4 %), ОТП
Банку – на 474,2 млн грн (–3,9 %), Укрсоцбанку – на 459,8 млн грн (–4,4 %),
«ПроКредит Банку» – на 315,1 млн грн (–5,7 %), у банку «Кліринговий дім» –
на 292,3 млн грн (–17,9 %), «Кредобанку» – на 222 млн грн (–4,8 %),
ПравексБанку – на 169,8 млн грн (–11,4 %), у банку «Восток» – на 127,5 млн
грн (–3,6 %), Банку інвестицій і заощаджень – на 103,7 млн грн (–4,7 %),
ТАСкомбанку – на 95,3 млн грн (–2,8 %) (http://finbalance.com.ua/news/Uyakikh-bankiv-u-sichni-buv-vidtik-depozitiv-statistika-AUB).
Зауважимо, що на 1 лютого офіційній курс НБУ був 27,08 грн/дол., а на
1 січня – 27,2 грн/дол. Таким чином, зміцнення курсу лише на 0,4 % мало
мінімальний ефект на переоцінку валютних депозитів у портфелі банків у
гривневому еквіваленті.
За даними АУБ, у січні обсяг вкладів населення у ПриватБанку скоротився
на 2,5 млрд грн (–1,7 %), «Райффайзен Банку Аваль» – на 685,1 млн грн (–
3,9 %), Діамантбанку – на 68,7 млн грн (–3,3 %), Правекс-Банку – на 64,8 млн
грн (–4,4 %), в Універсал-Банку – на 53 млн грн (–2,7 %), «ПроКредит Банку» –
на 49,6 млн грн (–1,1 %), в ОТП Банку – на 32 млн грн (–0,3 %) (Finbalance
(http://finbalance.com.ua/news/U-yakikh-bankiv-u-sichni-buv-vidtik-depozitivstatistika-AUB). – 2017. – 10.03).
***
Норматив потребления газа в Украине всего за несколько лет
сократили с 11 до 5,5 куб. м на 1 кв. м. Новый норматив – 5 куб. м газа на
1 кв. м вступит в силу уже в мае этого года. Такое решение несколько недель
назад принял Кабинет Министров Украины.
«Сейчас субсидия покрывает 330 куб. на отопление квартиры площадью
60 кв. м, уже в следующем отопительном сезоне “коммунальную скидку” будут
начислять только на 300 куб. м. Если при этом продолжить сжигать 330 куб. м,
придется 30 куб. м оплачивать без субсидии. По действующему тарифу – это
еще 204 грн.
К слову, в квартире такой же площадью с центральным отоплением
субсидия будет покрывать вместо 3,28 всего 2,5 Гкал тепла.
Если не сократить потребление, за 0,7 Гкал придется платить без субсидии.
В Киеве такой объем тепла обойдется в 1411 грн» – заявил эксперт энергорынка
В. Землянский.
Пересмотр нормативов позволит государству сэкономить на субсидиях,
уверен В. Землянский.
По подсчетам Минсоцполитики, в следующем отопительном сезоне
субсидии оформят 9 из 15 млн украинских семей. На «коммунальную скидку» в
бюджете страны на этот год предусмотрен 51 млрд грн.
«Это приведет к уменьшению субсидий. Социальные нормы сокращены, а
субсидия покрывает только социальные нормы. Кроме того, это приведет к
росту оплаты. Что-то покроет субсидия, а остальное люди должны платить
сами», – сказал В. Землянский.
Нормативы показывают, сколько в среднем украинцы тратят ресурсов на
обогрев 1 кв. м жилья. Правительству перед тем, как сокращать норматив,
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нужно было показать расчеты: насколько и почему сократилось потребление
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/396852/gaz-s-subsidiyamipodorozhaet-vskore-vstupyat-v-silu-novye-normativy). – 2017. – 13.03).
***
В феврале 2017 г. потребительские цены возросли на 1 %, сообщает
Госстат.
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в феврале
повысились на 1,5 %; на одежду и обувь снизились на 2,8 %; на жилищнокоммунальные услуги повысились на 0,2 %; на услуги, связанные со
здравоохранением, повысились на 0,8 %; на образование возросли на 0,4 %.
В январе – феврале инфляция была 2,1 %.
По сравнению с февралем 2016 г. в феврале 2017 г. потребительские цены
возросли на 14,2 %.
В январе 2017 г. потребительские цены повысились на 1,1 % (Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/03/10/26634169). – 2017. – 10.03).
***
Ціни виробників промислової продукції в лютому 2017 р. порівняно з
попереднім місяцем зросли на 3,1 %, з початку року – на 2,8 %. Про це
свідчать
дані
Держстатистики,
передає
УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1650198-tsini-virobnikiv-promislovoyiproduktsiyi-zrosli-na-3-1-derzhstatistiki).
При цьому, за даними відомства, у добувній промисловості і розробленні
кар’єрів у лютому ціни підвищилися на 2,3 %. Зокрема, ціни на добування
металевих руд збільшилися на 5,7 %, каменю, піску та глини – на 2,3 %,
природного газу – на 0,1 %. Разом з тим у добуванні кам’яного вугілля ціни
знизилися на 1,2 %.
Натомість у переробній промисловості продукція подорожчала на 3,7 %.
Зокрема, у металургійному виробництві ціни зросли на 7,4 %, у виробництві
хімічних речовин і хімічної продукції – на 7,2 %, коксу та продуктів
нафтоперероблення – на 5,8 %.
Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції подорожчало
на 4,7 %, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших
транспортних засобів – на 4,4 %, основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів – на 1,9 %.
У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів відбулося
підвищення цін на 2,0 %. При цьому у виробництві м’яса та м’ясних продуктів
подорожчання становило 5,0 %, цукру – 3,9 %, хліба, хлібобулочних і
борошняних виробів – 3,1 %, продуктів борошномельно-круп’яної
промисловості – 2,7 %, олії та тваринних жирів – 2,0 %, молочних продуктів –
1,5 %.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, за
даними відомства, відбулося зростання цін на 1,8 %, причому електроенергія
подорожчала на 2,0 %, теплоенергія подешевшала на 0,3 % (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1650198-tsini-virobnikivpromislovoyi-produktsiyi-zrosli-na-3-1-derzhstatistiki). – 2017. – 9.03).
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***
За 2016 р. вандали завдали залізничній галузі понад 1 млн грн збитків,
передає
УНН
з
посиланням
на
прес-службу
Укрзалізниці
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1650276-cherez-vandalizm-ukrzaliznitsyavtratila-ponad-milyon-griven).
Вандали продовжують завдавати шкоди стану поїздів: б’ють вікна, псують
і крадуть сидіння. Тільки впродовж останнього тижня вже сталося чотири
випадки розбиття вікон у вагонах поїздів (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1650276-cherez-vandalizm-ukrzaliznitsyavtratila-ponad-milyon-griven). – 2017. – 10.03).
***
Українські аграрії залежні від імпорту добрив. У 2016 р. було
використано 2,2 млн т імпортних добрив, що становило близько 60 % від
загального обсягу. Про це заявив президент Української аграрної конфедерації
Л. Козаченко.
«У минулому році 3,5 млн т добрив вистачило, щоб більш-менш
оптимально застосувати технології вирощування сільгоспкультур і отримати
хороший урожай. У цьому році, на жаль, є ризик, що ситуація зміниться на
гірше. Головною проблемою може стати те, що буде сформований дефіцит
мінеральних добрив. Зараз уряд вживає заходів. І, звичайно, хочеться, щоб вони
принесли позитивний результат», – зазначив Л. Козаченко.
За його словами, корінь проблеми в тому, що українські аграрії залежні від
імпорту добрив. У 2016 р. було використано 2,2 млн т імпортних добрив, що
становило близько 60 % від загального обсягу.
Експерт додав, що, природно, свій відбиток на ситуацію на ринку
мінеральних добрив може накласти непроста ситуація в компанії Д. Фірташа
Ostchem.
За словами Л. Козаченка, цей холдинг займає левову частку ринку, хоча
вона і не єдина в Україні, а є однією з трьох найбільших. Рішення проблеми
президент УАК бачить у відновленні українського хімпрому (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainski-agrarii-zalezni-vid-importnih-dobrivkozacenko). – 2017. – 9.03).
***
Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение о том, что
ставка рефинансирования остается неизменной – на уровне 0,00 %. Об этом
сообщает пресс-служба ЕЦБ.
Регулятор также сохранил ставку по маржинальным кредитам на уровне
0,25 % и ставку по депозитам на уровне минус 0,4 %.
Совет управляющих по-прежнему ожидает, что ключевые процентные
ставки ЕЦБ останутся на нынешних или более низких уровнях в течение
длительного времени.
Совет также подтвердил, что он продолжит ежемесячную скупку активов
на 80 млрд евро до конца этого месяца. После этого с апреля 2017 г. регулятор
будет ежемесячно скупать активы на 60 млрд евро до конца декабря этого года
и даже дольше, если это будет необходимо.
Последний раз ЕЦБ снижал ставки 10 марта 2016 г. Тогда регулятор снизил
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базовую процентную ставку по кредитам с 0,05 % годовых – до 0 %, ставку по
депозитам с «минус» 0,3 % до «минус» 0,4 %, а ставку по маржинальным
кредитам снизил на 5 базисных пунктов – до 0,25 % годовых (Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/03/09/26620162). – 2017. – 9.03).
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