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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент України П. Порошенко під час V засідання Ради
регіонального розвитку зазначив: «Можемо переходити від тактики
виживання до спільної державної стратегії розвитку України».
Президент П. Порошенко переконаний, що Україна демонструє
позитивний розвиток за всіма напрямами проведення реформ: підвищення рівня
мінімальної зарплати та її вплив на бізнес і бюджет, відновлення банківського
кредитування, децентралізація, розвиток дорожньої інфраструктури, реформа
системи охорони здоров’я, а також зміни у загальній середній освіті.
«“Розвиток” – це слово у назві нашого організаційного та дискусійного
майданчика і є ключовою темою сьогоднішньої зустрічі. Воно логічно об’єднує,
воно зводить до спільного знаменника всі пункти порядку денного нашої
сьогоднішньої зустрічі», – зазначив П. Порошенко під час виступу на
V засіданні Ради регіонального розвитку.
За його словами, ще півтора року тому ситуація у країні була такою, що
про перспективи розвитку ми могли лише мріяти. «Зараз вже є підстави
говорити про те, що почалося реальне відновлення економіки і є можливість
починати перехід від тактики виживання до нашої спільної державної стратегії
розвитку», – підкреслив Президент.
Глава держави зазначив, що ще три роки тому дефолт і повний крах
видавалися майже неминучими. Тоді по економіці синхронно вдарили війна,
закриття російського ринку і падіння світових цін на основні продукти
українського експорту. Нереформована економіка та розбалансована фінансова
система не залишали шансів витримати такий шок, додав він.
Президент також зазначив, що всі українські уряди – два Кабміни
А. Яценюка і третій В. Гройсмана – не мали іншого вибору, ніж іти на дуже
жорсткі, принципові й непопулярні кроки. Ці заходи узгоджувалися з
міжнародними фінансовими організаціями, які підтримали Україну у цей
складний час. Ці кроки були надзвичайно важкими для людей, але без них було
б набагато важче.
«Але саме ці важкі рішення дозволили переламати тренд. ВВП за
підсумками 2016 р. збільшився на 2,2 %. В IV кварталі зростання навіть
прискорилося майже до 5 % на рік. Може це й не так багато, як хотілося би, але
в 2015 р., коли ефект російської агресії вже дався взнаки повною мірою,
економіка впала на 10 %», – зауважив П. Порошенко.
Глава держави наголосив: «Зараз оживає промисловість – демонструє
зростання на 2,8 % за підсумками 2016 р. Впевнений, у 2017 р. ми матимемо
такі самі позитивні перспективи». За його словами, промисловість найбільше
постраждала від війни, адже втрачено до 20 % індустріального потенціалу
країни. Утім, промислове зростання припинилося ще за три роки до агресії, у
2011 р. Тим більше що наслідки так званої блокади Донбасу в першу чергу
позначаться саме на цій галузі, промисловості, констатував він.
П. Порошенко висловив сподівання, що інфляція цього року
вимірюватиметься вже однозначною цифрою – менше 10 %. «До 2019 р., це
наше спільне завдання, ми маємо вийти на показник близько 5 % річної
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інфляції», – сказав він і додав, що позаминулого року вона становила 43 %, але
її вдалося приборкати.
Президент також зауважив, що золотовалютні резерви сьогодні
становлять 15,5 млрд дол. порівняно з 5 млрд у лютому 2015 р. Він також
підкреслив, що кошти, отримані від міжнародних фінансових організацій, і
100 % коштів від Міжнародного валютного фонду спрямовані у золотовалютні
резерви держави і працюють на стабільність національної грошової одиниці, на
довіру до Української держави, української економіки, української фінансовобанківської системи.
«Всі чули, як безвідповідальні політикани стверджують про те, що гроші
МВФ проїдені, вкрадені або використані не за призначенням. Це суцільна,
тотальна і безвідповідальна брехня. Кожна копійчина, яку Україна отримала від
МВФ, дбайливо зберігається», – наголосив П. Порошенко.
Глава держави також зазначив, що вже третій рік курс гривні «тримається
гнучким, але відносно незмінним», незважаючи на горе-прогнози про курс на
рівні 35, 40 чи 50 грн.
П. Порошенко також зазначив, що практично завершено болісний і
масштабний процес оздоровлення банківської системи, очищення від хворих і
небезпечних для усієї системи банків, яких було понад 80. В інтересах десятків
мільйонів клієнтів було проведено націоналізацію ПриватБанку, забезпечено і
далі забезпечуватиметься його стабільна робота.
Президент зауважив, що зростають показники у галузі будівництва:
«Понад 17 % за минулий рік означає, що ця галузь, будівництво, потягне за
собою суміжні, а головне, що інвестори вже відчувають майбутній попит на
офісні та житлові приміщення». Кадрові агенції повідомляють про розширення
кількості вакансій, тобто робочих місць, збільшується заробітна плата, яка
пропонується на ці вакансії. «Позитивні очікування вже самі собою є
матеріальною силою, яка стимулює економічні зростання», – додав він.
«Так, ті тенденції, які я щойно описав, жодної ейфорії не викликають.
Вони поки що не відчутні для переважної більшості українців. Досягнуті
результати ще не привели до покращення рівня життя людей. В цьому плані ми
лише починаємо використовувати першу-ліпшу нагоду, робити перші кроки,
такі як підвищення мінімальної зарплати до рівня 3 тис. 200 грн; збільшення
заробітних плат лікарів, вчителів тощо; нарощувати витрати на дорожнє
будівництво, це кожен в Україні вже може відчути; надавати фінансові
можливості для розвитку місцевих громад і багато іншого», – наголосив
П. Порошенко.
З повним текстом виступу Президента можна ознайомитися за
посиланням: http://www.president.gov.ua/news/vistup-prezidenta-pid-chas-pyatogozasidannya-radi-regionaln-40458
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 20.03).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
М. Дем’яненко, наук. співроб. НЮБ НБУВ

Деякі політичні аспекти торговельної блокади Донбасу
в оцінках експертів
Блокада торгівлі з ОРДЛО, яку наприкінці січня цього року розпочали
активісти (кілька десятків ветеранів АТО), швидко знайшла підтримку
громадськості та окремих політичних сил в Україні. Першочерговим завданням
блокади було вирішення конкретних завдань: припинення торгівлі «на крові»,
тобто «фінансування» тероризму, вплинути на процес звільнення заручників.
Проте особливого прогресу у вирішенні цих питань досягнуто не було.
Натомість, за оцінками експертів, суспільство отримало загрозу нестабільності в
енергетичному секторі, економіки в цілому, а також новий виток політичної
кризи. Політичний аспект цієї проблеми набув не менш загрозливого характеру,
що відобразилося в розбіжності у поглядах окремих політичних сил щодо
проблеми, масштабів протистоянь і заходів влади щодо її врегулювання.
Однією з перших політичних партій, яка підтримала блокаду, стала
«Самопоміч». Лідер партії А. Садовий (міський голова Львова) на з’їзді партії
висловився за блокаду території окупованого Донбасу. «Я не знаю ніяких
прикладів у світі, коли хтось перемагав у війні, ведучи з ворогом торгові
відносини», – зазначив А. Садовий. За його словами, потрібно чітко сказати, що
ці території окуповані й окупант несе персональну відповідальність за життя
людей,
які
там
перебувають
(http://socportal.info/2017/03/12/sadovyj_podderzhal_blokadu_okkupirovannogo_do
nbassa.html). Разом з тим зауважимо, що політичні опоненти А. Садового
пояснили його позицію не бажанням вирішення конфлікту на Сході України, а
відволіканням уваги від проблеми львівського сміття, яка останнім часом
набула всеукраїнського масштабу.
Між тим окремі депутати цієї політичної партії стали активними
учасниками та ідейними натхненниками блокади. Це народні депутати від
«Самопомочі» С. Семенченко, Є. Соболєв, Т. Пастух, а також депутатмажоритарник В. Парасюк. За їхньої участі було розпочато блокаду
переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими
районами Луганської та Донецької областей, зокрема перекрито рух потягів на
ділянці Гірське – Золоте, у Бахмуті і на станції Фенольна
(http://zn.ua/UKRAINE/blokada-donbassa-vynuzhdaet-ukrainskie-predpriyatiyapokupat-ugol-v-rossii-groysman-240860_.html).
Так як на момент початку блокади погода в Україні була досить
холодною й українські ТЕС потребували вугілля з окупованих територій, в
уряді заявили про підрив енергетичної безпеки країни. 15 лютого на
позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про введення
надзвичайних заходів в енергетиці. На наступний день Президент
П. Порошенко ввів у дію Рішення РНБО «Про невідкладні заходи щодо
нейтралізації загроз енергетичній безпеці України і посилення захисту
критичної інфраструктури» (від 16 лютого 2017 р.). Це був один з перших
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кроків влади щодо запобігання негативних наслідків блокади, що, зокрема, дало
змогу уникнути анонсованих деякими експертами «віялових» відключень
електроенергії в окремих областях України.
Проте такі кроки не привели до розв’язання проблеми, оскільки блокада
продовжилася, а організатори навіть намагалися розширити її географію. Були
спроби встановлення блокпостів у Конотопі Сумської області та на залізниці на
території станції Куп’янськ-Сортувальний у Харківській області, які, щоправда,
не знайшли підтримки серед представників місцевої влади, населення і
правоохоронних органів. Щодо втручання останніх координатор «штабу»
торговельної блокади Донбасу А. Віногродський заявив, що прихильники
блокади не бояться силового розгону, так як їх підтримує практично все
населення України. «Дев’яносто шість відсотків населення цієї країни
підтримують блокаду, готові вийти і блокувати не тільки східну частину, а й
західні кордони, усередині країни. Люди бачать, що відбувається. Ми не
боїмося силового розгону, ми боїмося, що силовий розгін може призвести до
громадянської війни» (https://allnews.com.ua/46310-koordinator-shtaba-blokadyrazgon-blokady-privedet-k-grazhdanskoi-voine). І хоча рівень такої підтримки
викликає сумніви, зауважимо, що в окремих областях України, у тому числі в
Києві, мали місце громадські акції на підтримку блокадників.
Сама ж ідея торговельної блокади, попри запевнення влади в її
негативних наслідках, усе ж знайшла підтримку серед широкого українського
загалу та порушила ряд цікавих питань щодо причин її виникнення, взаємних
економічних інтересів різних сторін, а також можливих наслідків. У цьому
контексті дипломат, екс-генконсул України в Стамбулі, голова правління
«Майдан закордонний справ» Б. Яременко озвучив список можливих наслідків,
які очікують Київ через блокаду торгівлі на Донбасі. По-перше, зупинено
спроби уряду України без узгодження у вигляді концепції або доктрини, без
схвалення з громадськістю реалізувати своєрідний «придністровський» варіант
врегулювання – реінтеграція без деокупації. Спроби уряду узаконити виплати
заробітної плати та торгувати з тимчасово окупованими територіями (як і
відмова ці території визнавати окупованими) якраз і впроваджували на практиці
«придністровізацію». Звичайно, це не кінець відповідним спробам, але тепер
реалізовувати їх буде кожного разу складніше. По-друге, розкрито наявність
змови частини української влади за посередництва олігархів (не менше одного
олігарха Р. Ахметова) з окупантами в ОРДЛО. По-третє, інформаційна кампанія
в ОРДЛО щодо «блокади України» може говорити про те, що змову української
влади з окупантами не тільки викрито, а й значною мірою зламано. Через
нездатність української сторони виконувати взяті на себе зобов’язання перед
окупантами в частині організації різного роду фінансово-економічних «обмінів»
російські найманці заговорили про націоналізацію, зустрічну блокаду та
захоплюють об’єкти, що належать Р. Ахметову. Можна припустити, що дії Росії
щодо визнання документів «ЛНР/ДНР» також є кроком у відповідь на
нездатність української влади підтримувати змову. По-четверте, прискорилося
формування громадської підтримки ідеї максимального відсторонення від
тимчасово окупованих районів без відмови від них і без наміру вести якісь
торги з приводу майбутнього статусу тимчасово окупованих територій з
окупантом. По-п’яте, серйозно змінена роль Р. Ахметова у внутрішній політиці.
Тепер він повинен або виступити проти нинішньої влади, через її нездатність
5

захистити його схеми взаємодії з окупованими територіями, або не менш рішуче
виступити проти організаторів відчуження його майна в ОРДЛО (якщо такі
спроби реальні, а не уявні). І врешті-решт розконсервовано всі олігархічні
інформаційні «консерви». Уже навіть цього достатньо, щоб назвати блокаду
ОРДЛО успішною громадською подією, остаточні наслідки якої поки
спрогнозувати складно (http://www.dialog.ua/news/112922_1488806033).
На неоднозначності в оцінюванні блокади торгівлі з ОРДЛО наголошує і
більшість інших експертів, вказуючи при цьому на окремі позитивні та
негативні моменти.
Зокрема, політолог В. Карасьов так оцінює блокаду: «Якщо говорити про
те, варто чи ні організовувати цю блокаду, я думаю, що варто було. Але тільки
для того, щоб привернути увагу до теми неконтрольованих територій,
контрабанди, яка там, безумовно, є, до бізнесу на війні на крові, а також до теми
того, що потрібно боротися за територіальну цілісність і суверенітет України.
Сама блокада, партизанські махновсько-отаманські дії окремих депутатів і
учасників блокади фактично підривають суверенітет центральної влади і
працюють не на збереження територіальної цілісності України в межах 2014 р.,
а, швидше, навпаки. Це підриває суверенітет і контроль центральної влади як у
зоні АТО (і набагато віддаляє час повернення неконтрольованих територій до
складу України), так і в цілому по Україні. Тому, можливо, і потрібно було
робити блокаду для того, щоб на власні очі побачити, як не треба боротися за
національні інтереси України, як не треба боротися за повернення
неконтрольованих територій до складу України і як не треба боротися з
контрабандою в зоні АТО. Хоча привернути увагу до цієї проблеми, безумовно,
потрібно, але цим позитивна частина цієї блокади і вичерпується». На його
переконання, питання державної ваги, національної безпеки та територіального
суверенітету
не
вирішуються
таким
способом
(https://fraza.ua/analytics/13.02.17/257169/chem-zakonchitsja-blokada-donbassakommentarii-ekspertov.html).
В. Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних
досліджень «Пента», бачить у блокаді більше негативу, хоча ця ініціатива й
отримала велику підтримку. «Я думаю, що це показник розколу по відношенню
і до мінських угод, і до Донбасу як такого. Блокаду підтримують ті, хто
фактично хочуть відмовитися від так званого східного Донбасу або від
окупованих територій. Тобто ті, хто вважають їх чужими, виступають проти
будь-яких контактів з цими територіями і проти мінських угод як таких. При
цьому вони заперечують навіть реалії сьогоднішнього дня. Тобто неможливо
просто так, по-живому розрізати територію Донбасу. Адже справа не тільки у
вугіллі, не тільки в антрациті, який у такі морози вкрай необхідний. Цю
проблему неможливо вирішити за один-два дні.
Інша справа, що цю проблему затягнули вже на два роки, що теж
потрібно вирішувати. Але в один день просто блокадою цю проблему не
вирішити. Навпаки, цією блокадою можна створити проблеми для всієї України.
Там є єдина інфраструктура, яка, до речі, працює. Маріуполь отримує воду і
світло з того боку, з “ДНР”. Електростанція, яка у Щасті, дає світло і на
територію, контрольовану Україною, і на територію “ЛНР”. З Авдіївки лінія
електропередач живить Донецьку фільтрувальну станцію, яка на території,
контрольованій “ДНР”, і вода звідти йде як на Донецьк і Горлівку, так і на
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Авдіївку. Там усе переплутано, інфраструктура поки залишається єдиною. Її
просто так не поділиш. А ось ці люди, прихильники простих рішень, виходять з
примітивних войовничо-патріотичних переконань і вважають, що можна ось так
просто розрубати цей гордіїв вузол одним махом, тобто проведенням блокади.
Для ряду людей, які є організаторами цієї блокади, це хороший особистий піар.
Це не просто прояв політичних та ідеологічних позицій, це піар, який дає їм
змогу світитися перед ЗМІ і виглядати у променях слави перед своїми
прихильниками», – говорить В. Фесенко.
Політолог спрогнозував також можливі наслідки: «Вони створять певні
проблеми, але не змінять суті ситуації. До закінчення опалювального сезону
реально залишилося два місяці, ну, може, півтора, і це вже буде не настільки
критично. Можливо, все-таки доведеться вирішувати проблему і відмовлятися
від цього антрациту. А ось щодо інфраструктури так не вийде, тут уже так не
вирішити цю ситуацію... Що буде далі, я зараз загадувати не буду, але східний
Донбас – це не Крим, його просто так не відріжеш і блокадою не перекриєш.
Там, як мінімум, сім пропускних пунктів, плюс маса шляхів для контрабанди. І
якщо вже там з чимось боротися, то боротися з контрабандою. Якщо говорити
про те, чи не спровокує це війну, то – ні. Причини війни інші. Загострення
військових дій не пов’язане з блокадою. Найбільш активні дії по блокаді були в
Луганській області, а загострення сталося в Авдіївці. В Авдіївці ніякої блокади
не було. Тому, на мій погляд, це міф, який поділяють деякі мешканці регіону,
ну, і, звичайно ж, антимайданно налаштовані громадяни України, які причину
всіх бід бачать в активістах. Активісти теж усі різні. Я не на боці Семенченко і
Парасюка, але не вважаю їхні дії причиною загострення військових дій на
Донбасі. Я думаю, це швидше пов’язано з тактичними інтересами сепаратистів,
а також геополітичними інтересами Росії, але ніяк не з діями учасників
блокади».
Голова правління Інституту української політики і Фонду «Українська
політика» К. Бондаренко також не бачить позитиву в блокаді. «Зрозуміло, не
варто було організовувати цю блокаду. Ні політично, ні економічно Україна від
цього не виграє. В умовах, коли потрібно думати, як виживати і що слід робити
для того, щоб припинити війну, у нас займаються блокадою і роблять те, що
підпадає під статтю “тероризм”. У цій ситуації держава показала, що не
контролює тих відморозків, які влаштували там блокаду. Відповідно, поставили
на небезпечну грань усю енергосистему України. Так що в цій ситуації я не бачу
жодного плюса. Якщо говорити про те, що блокада нібито привернула увагу до
самої проблеми торгівлі з непідконтрольними територіями, то хто у нас не знав
про те, що ця торгівля відбувається? Адже це не було великою таємницею. Але
підприємства, які розташовані на неконтрольованій Україною території,
продовжують відраховувати в бюджет країни мільярди гривень, і це теж
потрібно брати до уваги. Що стосується наслідків, то я думаю, що точно так
само, як було і з блокадою Криму, усе непомітно зійде нанівець», – вважає
К. Бондаренко.
Разом з тим існують і більш категоричні думки в питанні торговельної
блокади ОРДЛО в експертному середовищі, які подекуди перегукуються із
заявами окремих політиків щодо необхідності визнання факту війни, а
територій – окупованими, введення воєнного стану в країні. Так, політолог,
експерт Фонду громадської безпеки Ю. Гаврилечко вважає, що варто говорити
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не про блокаду Донбасу і не про те, добре це чи погано, а про те, що має
зробити держава в першу чергу. «Товарна блокада – це результат того, що вже
три роки Україна ніяк не може чітко визначити своєї позиції, причому ні
всередині країни, ні на міжнародній арені. Україна з моменту появи “зелених
чоловічків” на території Криму і після його анексії повинна була оголосити про
те, що вона перебуває у стані війни з Російською Федерацією. ...Території, які
ми називаємо непідконтрольними, – це не непідконтрольні території, це
окуповані території, з усіма наслідками. У такому випадку ніякі блокади не
були б потрібні у принципі, тому що будь-якої торгівлі або спілкування, крім
перестрілок з цією територією, не було б. Тому я вважаю, що має сенс не
обговорювати плюси і мінуси блокади, а прислухатися до того, що вже багато
разів звучало з парламентської трибуни, а на минулому сесійному тижні це
повторила Тимошенко... Просто немає сенсу обговорювати цю блокаду окремо
від загального контексту подій, так як це веде нас від базової проблеми, а саме:
невизначеність із нинішнім статусом. Якщо Україна буде і далі затягувати з
такою певністю, тоді у нас скоро не буде жодного союзника», – резюмував
Ю. Гаврилечко.
Намагання вплинути на ситуацію з боку української влади були помітні
майже із самого початку блокади, проте, на переконання експертів, їх було не
достатньо. Це і рішення РНБО від 16 лютого, і розмова П. Порошенка з
А. Садовим щодо блокади, яка, судячи з усього, не принесла бажаних
результатів. Це і спроби В. Гройсмана знайти спільне рішення шляхом
переговорів з політичними силами, що пов’язані з блокадою, де він акцентував
увагу на економічній складовій блокади та її негативному впливі на економічне
зростання України.
Негативний вплив блокади відчули на собі і в «ДНР/ЛНР», які спочатку
погрожували дзеркальними діями, а вже 27 лютого було поширено спільну
заяву ватажків О. Захарченка та І. Плотницького, у якій вони вимагали від
Києва до 1 березня зняти транспортну блокаду Донбасу, що, за їхніми словами,
суперечить мінським домовленостями. У тому разі, якщо їхні вимоги не буде
виконано, погрожували взяти під контроль підприємства, що зберігають
українську
юрисдикцію
(http://antikor.com.ua/articles/156474grojsman_o_blokade_donbassa_eto_popytki_zablokirovatj_nash_ekonomicheskij_ros
t). Як наслідок, ряд українських підприємств, які працювали на
непідконтрольних територіях, забезпечували Україну сировиною і платили
податки до бюджету нашої країни, були «націоналізовані» псевдореспубліками.
У свою чергу заступник голови Адміністрації Президента України
К. Єлісєєв розповів, що дії учасників блокади Донбасу заважають ухваленню
рішення про введення додаткових точкових санкцій проти країни-агресора
(https://gazeta.ua/ru/articles/donbas/_u-poroshenko-rasskazali-chemu-meshaetblokada-na-donbasse/758420). «Такі санкції передбачають два етапи. Перший –
попереджувальний, про відповідальність російського бізнесу і бойовиків у разі
рейдерського захоплення українських підприємств. І другий – у разі, якщо це
рейдерське захоплення відбудеться, ввести точкові санкції проти, перш за все,
російської бізнесу або посередників. Якщо, наприклад, буде захоплене певне
підприємство, то його продукцію зможуть продавати тільки на територію РФ. І
якщо якесь російське підприємство купуватиме цю продукцію, то ми будемо
просити наших європейських партнерів і США ввести проти такого
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підприємства точкові економічні санкції», – уточнив К. Єлісєєв. Він додав, що
досягнення таких домовленостей «цілком реалістичне», але для його реалізації
«потрібно щось вирішити з цією блокадою». Тоді як Росія, за його словами,
використовує цю блокаду для дестабілізації ситуації на Донбасі.
У світлі всіх цих подій українська влада, замість протидіяти, навпаки,
несподівано долучилася до блокади. Рада національної безпеки і оборони
України ухвалила рішення про тимчасове призупинення транспортного
сполучення з окупованим Донбасом. П. Порошенко підписав Указ № 62 «Про
Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року
“Про невідкладні додаткові заходи щодо протидії гібридним загрозам
національній безпеці України”», яким, відповідно до ст. 107 Конституції, ввів у
дію Рішення РНБО. «Документ прийнятий у зв’язку з істотним загостренням
безпекової ситуації в районі проведення антитерористичної операції в
Донецькій і Луганській областях, насильницьким захопленням українських
підприємств, розташованих на території окремих районів Донецької та
Луганської областей, зростанням загроз економічній та енергетичній безпеці
нашої держави, спровокованими свідомими діями терористів, ескалацією агресії
з боку Російської Федерації проти України і з метою захисту прав і свобод
громадян України, забезпеченням національної безпеки», – ідеться в
повідомленні
(http://ua.racurs.ua/news/84798-poroshenko-vviv-u-diu-rishennyarnbo-pro-zupynku-transportnogo-spoluchennya-z-okupovanym-donbasom).
Згідно з Указом, Кабінет Міністрів України зобов’язаний вжити
відповідні заходи щодо припинення переміщення вантажів через лінію
розмежування, а також забезпечити безпечне та надійне функціонування
паливно-енергетичного і металургійного комплексів України. Виняток
становитимуть лише гуманітарні вантажі та переміщення особового транспорту.
Як пояснив П. Порошенко, блокада діятиме до тих пір, поки проросійські
сепаратисти не повернуть Україні «націоналізовані» підприємства.
Такий розвиток подій одразу ж позначився на діяльності
«націоналізованих» в ОРДЛО підприємств і призвів до їх часткової або повної
зупинки, що створило додаткові проблеми для Росії. Адже очевидно, що тепер
Москві треба буде розв’язувати додаткові соціальні проблеми всередині
«ДНР/ЛНР». Зупинка шахт і заводів може мати непередбачувані наслідки.
Спочатку в псевдореспубліках раділи «націоналізації» підприємств. Щоправда,
що робити з «віджатими» підприємствами, поки не знають ні О. Захарченко, ні
І. Плотницький. Погано собі це уявляють і в Росії. Так, це, напевно, зручний
шантаж, але не більше того. Тому що «націоналізація» може закінчитися
банально: виробничі потужності поріжуть на металобрухт, як це вже було з
деякими заводами (https://www.facenews.ua/columns/2017/31282).
Судячи з повідомлень у російських ЗМІ, Кремль не хоче блокади
ОРДЛО – ні з боку офіційного Києва, ні з боку активістів. Це практично відрізає
окремі райони Донецької і Луганської областей від «материкової» частини
держави та закриває В. Путіну шляхи відходу з Донбасу. Що, напевно, не
входить у плани президента Росії. Про це свідчить і заява прес-секретаря
президента РФ Д. Пєскова. «Поки Росія надзвичайно стурбована цим, тому що
це, м’яко кажучи, не сприяє формуванню атмосфери, придатної для
імплементації мінських домовленостей... Блокада Донбасу йде на зрив будьяких перспектив щодо реалізації мінських домовленостей. Поки ми дуже
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уважно
відстежуємо
ситуацію»,
–
сказав
Д. Пєсков
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1652175-blokada-donbasu-yde-na-zriv-minskikhdomovlenostey-d-pyeskov).
Проте Рішення РНБО повертає П. Порошенку певну ініціативу на Сході
України. Протягом останніх двох місяців активісти, які блокували залізничне
сполучення з ОРДЛО, диктували політичний порядок денний в економічних
відносинах з окупованим Донбасом. Це впливало і на українську політику в
центрі. Відтепер Президент сам виступає в ролі організатора блокади,
щоправда, тепер уже на державному рівні. На цьому етапі, по-перше,
нівелюється роль активістів, які ініціювали і здійснювали блокаду, які досить
жорстко опонували Президентові. По-друге, блокада Донбасу – це предмет для
серйозної розмови з В. Путіним. По-третє, глава держави нарешті
продемонстрував свої вольові якості по відношенню до торгівлі з окупованими
районами Донецької і Луганської областей.
Незважаючи на визнання багатьма експертами певних стратегічних
переваг останнього рішення РНБО, окремі експерти звертають увагу на можливі
ризики для процесу розв’язання проблеми. Зокрема, лідер ГО «Донбас SOS»
О. Горбатко, оцінюючи Рішення РНБО щодо Донбасу, говорить, що це злочин
щодо
України
та
мінських
домовленостей
(https://www.slovoidilo.ua/2017/03/17/pogljad/polityka/blokada-po-novomu-yakinaslidky-matyme-rishennya-rnbo). «Після того як “Самопоміч” та окремі особи,
колишні учасники АТО й не тільки, організували блокаду, відбувся перший
крок “націоналізації” – конфіскація. Тоді нам дали послухати розмову
Захарченка з якимось представником РФ, де згадується й С. Курченко. Нібито
все перейде під його управління. Правда це чи ні, перевірити навіть на
міжнародному рівні буде важко, але нас уже готують до цього», – нагадав
експерт. Тому, говорячи про санкції, нині потрібно розуміти, що С. Курченко
навряд чи діятиме відкрито, щоб потрапити під санкції. «Чи підуть санкції на
підприємства РФ? У реальності російські підприємства і так із побоюванням
дивляться на те, щоб співпрацювати з певними юрособами в “Л/ДНР”, і там
одиниці погоджуються. “По-чорному” будуть робити так, щоб підприємства хоч
якось залишалися на плаву та їх не розікрали до кінця», – вважає О. Горбатко.
На сьогодні, на його думку, головна небезпека в Рішенні РНБО. Це
будівництво стіни не між бойовиками й терористами, а між українським ринком
і підприємствами, які працювали за українськими законами. «Важливою зараз є
реакція лідерів “нормандської четвірки”, ЄС та, звичайно ж, ОБСЄ. Це
порушення мінських домовленостей. Суть мінських переговорів – зближення,
реінтеграція. Але не було такого, що юрособа України торгує з юрособою
“ДНР”, був товарообіг між юрособою України та аналогічно юрособою
України, оскільки підприємства працювали за українськими законами», –
пояснює активіст.
Крім того, з огляду на захоплення підприємств українських олігархів у
блокади може з’явитися інший відтінок. «Для Ахметова, Тарути та інших
бізнесменів, які беруть участь у політиці активно або пасивно через інших
людей, це серйозний удар, якого завдали попередньо блокадники-добровольці.
В АП розуміють, що цей удар сильний і політично цих гравців він відсуває.
Відповідно, цей удар продовжать вже з боку держави. Так звана блокада “поновому”», – резюмував О. Горбатко.
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Що ж до міжнародної реакції, про яку згадав експерт, то вона не змусила
на себе довго чекати. Причому представники ЄС та інших міжнародних
інституцій були категоричними в оцінюванні блокади Донбасу. Так, США
висловили свою позицію. Виконуючий обов’язки речника Держдепартаменту
США М. Тонер зауважив, що Вашингтон уважно стежить за блокадою на Сході
України, яка може мати серйозні наслідки. Державний департамент США
вважає, що ситуація з блокадою окупованих районів Донбасу має вирішитися
мирним шляхом і з повагою до територіальної цілісності України. «Я думаю, це
непроста ситуація, яка потенційно несе в собі серйозні наслідки. Саме тому ми
хочемо,
щоб
вона
вирішилася»,
–
підкреслив
М. Тонер
(https://newsyou.info/blokada-donbassa-gosdep-predupredil-o-sereznyxposledstviyax).
Глава представництва Євросоюзу в Україні Х. Мінгареллі заявив, що
блокада не сприяє розв’язанню проблем, а тільки погіршує ситуацію, посилює
проблеми в регіоні та негативно впливає на українську економіку. Також,
коментуючи вимоги учасників блокади, незадоволених тим, що в Донбасі не
відбувається обмін заручниками, посол ЄС зауважив, що блокада не сприяє
розв’язанню цієї проблеми. «Відомо також, що ряд компаній будуть змушені
закритися поряд зі звільненням значної кількості людей», – сказав посол ЄС
(http://izvestia.ru/news/670220). Х. Мінгареллі заявив, що Європейський Союз
зможе сформувати свою позицію щодо Рішення РНБО лише після того, як Київ
надасть відповідну інформацію.
У відповідь МЗС України розпочало проводити роботу з роз’яснення
зарубіжним партнерам суті Рішення РНБО щодо блокади Донбасу. У відомстві
нагадують, що ці заходи вжито виключно для захисту національних інтересів
України і цей крок є тимчасовим. «Ми вже почали пояснювати і доводити до
наших партнерів нашу позицію: Рішення РНБО, яке було введено в дію Указом
Президента, для чого ми це ввели», – повідомила на брифінгу в Києві речник
МЗС України М. Беца. Вона зазначила, що ці заходи вжито виключно для
захисту національних інтересів України і цей крок є тимчасовим – до
відновлення Україною контролю над підприємствами і початку виконання
Росією мінських домовленостей.
Таким чином, констатуємо, що, за оцінками експертів, ситуація навколо
торговельної блокади Донбасу є досить складною та неоднозначною. З одного
боку, цілком логічними і правильними видаються вимоги активістів-блокадників
щодо необхідності звільнення українських заручників та припинення фінансування
тероризму через торгівлю з ОРДЛО. Вагомі аргументи і на боці української влади:
ці ресурси необхідні для розвитку вітчизняної економіки; дешевші порівняно з
альтернативними поставками вугілля, що є запорукою енергетичної безпеки
держави; мільярдні надходження до бюджету; також той факт, що по ту сторону
конфлікту громадяни України, які стали заручниками ситуації та жертвами
пропаганди. Разом з тим в українського суспільства виникають цілком зрозумілі та
досить обґрунтовані претензії до влади щодо «договорняків» з окремими
олігархами, які досі заробляють на підприємствах в ОРДЛО. І хоча українська
влада після «націоналізації» сама виступила ініціатором ще масштабнішої та
жорсткішої блокади, у експертному середовищі панує думка, що в питанні
«гібридних» взаємин з ОРДЛО, підтримуваних Росією, навряд чи можна знайти
прості та однозначні рішення.
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Виступ Голови Верховної Ради України А. Парубія на урочистому
засіданні парламенту з нагоди 100-річчя Української революції 1917–1921 рр.
17 березня 1917 р. у Києві з ініціативи Товариства українських
поступовців за участю українських політичних партій, українських
військовиків, духовенства, громадських і культурних організацій було
проголошено утворення української Центральної Ради.
Сьогодні виповнюється 100 років від початку Української революції. Сто
років неймовірної енергії. Енергії, що не лише штовхала нас до боротьби, але й
до розбудови.
Коротка історична доба 1917–1921 рр. винагородила нашу Батьківщину
суверенітетом, військом, власним парламентом, державними символами,
академією наук, національним банком та іншими здобутками, якими
послуговуємося дотепер.
Однак найбільшою нагородою стала ідея власної національної держави –
самостійної і соборної України.
У березні 1917 р. поряд з українським парламентаризмом відроджувалось
українське військо. Військо, що завжди було і є фундаментом української
держави. Військо, без якого найуспішніші універсали залишилися б
деклараціями на папері. Саме вояки-добровольці тоді у 1917 р. стали тією
силою, що перша заявила про державницький характер українського руху.
Український вояк був тим єдиним союзником, який ніколи не зраджував
свого народу, ніколи не зраджував України.
Історія Української революції. Сьогодні немає більш важливого
історичного уроку для нас усіх. Для кожного – як у цій залі, так і у всій
Українській державі.
І цей урок має вивчити сьогодні кожен українець. Ціна цього уроку –
існування України й життя мільйонів.
Поразка Української революції 1917–1921 рр. призвела до утворення
найстрашнішої і найкривавішої імперії в історії людства. «Імперії зла», яка
знищила десятки мільйонів людей. Яка поневолила десятки вільних країн,
перетворивши їх на рабські колонії.
З моменту відновлення у 1991 р. незалежності України не було жодної
хвилини, жодної секунди, щоб в Росії не страждали манією відновлення
імперії – тюрми народів.
Економічна й політична експансія, створення проросійських п’ятих
колон, знищення армії, витіснення нашої мови і культури – усі ці процеси
продовжувалися і після 1991 р.
Помаранчева революція 2004 р. стала першою відповіддю українців на ці
загрози.
Українська Революція гідності 2014 р. – це відповідь українців на ці
загрози, на спробу продажної проросійської верхівки на чолі з Януковичем
демонтувати нашу незалежність.
Далі пряме вторгнення російських військ, анексія Криму й початок
української війни за незалежність.
На Майдані ми були разом і тому перемогли.
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Аналогій до подій 1917 р. дуже багато. Але принципових відмінностей
більше.
Сьогодні, у 2017 р., на Сході України незламною стіною стоять тисячі
наших солдатів. І ворог їх панічно боїться. Бо знає, що рано чи пізно будуть
повернуті окуповані український Крим і український Донбас.
Слава Україні!
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 17.03).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій відкрив експозицію «Сто
років першого українського парламенту», присвячену сторіччю української
Центральної Ради.
Відкриття експозиції відбулося після завершення урочистого засідання
Верховної Ради України з нагоди 100-річчя Української революції 1917–
1921 рр.
У заході взяли участь перший віце-прем’єр-міністр, міністр економічного
розвитку і торгівлі України С. Кубів, міністр культури України Є. Нищук,
голова Українського інституту національної пам’яті В. В’ятрович.
Під час відкриття експозиції був присутній Патріарх Київський і всієї
Руси-України Філарет.
Представлена у Верховній Раді експозиція базується на матеріалах із
приватної колекції краєзнавця В. Киркевича, який також узяв участь у церемонії
відкриття, і проводиться за сприяння Українського інституту національної
пам’яті, апарату Верховної Ради України, Національного музею історії України
і Національного військово-історичного музею.
Серед експонатів – унікальні артефакти періоду української Центральної
Ради – першого українського парламенту. Зокрема, перший документ
Центральної Ради – відозва «До Українського народу!» (назва документа – за
першоджерелом), датована 22 березня 1917 р.
Чотири універсали Центральної Ради, що ілюструють еволюцію
тогочасної політичної еліти від ідей політичної автономії та федерації до
усвідомлення власної державної незалежності, є важливим сегментом
експозиції.
Також серед експонатів, представлених у парламенті, є документи та
фотокартки, присвячені бою під Крутами, газетні видання, поштівки, відозви і
звернення органів влади Української Народної Республіки. У виставці
представлені десятки унікальних фотокарток. Зокрема, фото будинку
Педагогічного музею (вул. Володимирська, 57), де працювала українська
Центральна Рада; дому Грушевських (вул. Паньківська, 9), спаленого військами
М. Муравйова під час обстрілів Києва на початку лютого 1918 р.; членів
української
Центральної
Ради
(М.
Грушевського,
В. Винниченка,
М. Міхновського, художника-графіка Г. Нарбута); мітингів і маніфестацій, які
відбувалися в Києві навесні та влітку 1917 р.; унікальні знімки тогочасного
Києва, у тому числі будівель, які були втрачені (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 17.03).
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***
17 березня відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради
України.
Голова Верховної Ради України А. Парубій, відкривши ранкове засідання,
повідомив, що сьогодні відзначається 100-річчя Української революції 1917–
1921 рр.
Спікер повідомив, що сьогодні відбудеться урочисте засідання,
присвячене цій даті.
Головуючий повідомив, що у засіданні беруть участь члени Кабінету
Міністрів на чолі з Прем’єр-міністром В. Гройсманом.
Відбулася «година запитань до уряду».
Головуючий надав слово для виступів членам Кабінету Міністрів.
Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України Г. Зубко доповів про здійснювані урядом програми з
енергоефективності та енергозбереження, про законодавче забезпечення цих
програм.
Міністр освіти і науки Л. Гриневич доповіла про стан фінансування сфери
освіти та про пріоритети у діяльності Міністерства освіти і науки у 2017 р.
Члени уряду відповіли на запитання народних депутатів.
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко
оголосила депутатські запити.
Народні депутати виступили із заявами, повідомленнями, пропозиціями.
Наступне пленарне засідання VI сесії відбудеться у вівторок, 21 березня
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 17.03).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект
щодо реформування сфери паркування транспортних засобів.
Члени комітету розглянули проект закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування
транспортних засобів» (реєстр. № 5364) на засіданні 15 березня.
Законопроектом пропонується внести зміни до ряду законодавчих актів,
зокрема Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), а
також законів України «Про дорожній рух», «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про страхування», «Про національну поліцію».
Зокрема, у КУпАП пропонується: внести зміни до ст. 14-2 та передбачити
можливість притягнення до адміністративної відповідальності за порушення
правил паркування транспортних засобів, які зафіксовані в автоматичному
режимі та/або в режимі фотозйомки/відеозапису, юридичних і фізичних осіб, за
якими зареєстровано транспортний засіб або осіб, які ввезли транспортний
засіб, зареєстрований за межами України, на її територію; уточнити примітку ст.
122; доповнити ст. 127-2 «Порушення порядку надання послуг із
транспортування та зберігання транспортних засобів у разі тимчасового
затримання транспортних засобів інспектором з паркування»; викласти ст. 152-1
у новій редакції; внести зміни до ст. 218 і 219, якими змінюються державні
органи, що мають право розглядати справи про адміністративні
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правопорушення, передбачені ч. 1, 3 ст. 122, ст. 152-1 КУпАП; доповнити
ст. 265-4 «Тимчасове затримання транспортних засобів інспекторами з
паркування» тощо.
До Закону України «Про дорожній рух» пропонується внести зміни,
відповідно до яких розширюється компетенція місцевих рад різних рівнів щодо
визначення інспекторів паркування, уповноважених розглядати справи про
адміністративні порушення правил паркування, зупинки і стоянки транспортних
засобів, тимчасового затримання транспортних засобів, а також передбачається
створення в межах відповідного населеного пункту автоматизованої системи
контролю оплати паркування, затвердження технічних вимог і завдань до цієї
системи тощо; розширюється перелік обов’язків водіїв транспортних засобів
тощо.
У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропонується
внести зміни до ст. 26, розширивши виключну компетенцію сільських,
селищних, міських рад, а також до ст. 30, розширивши власні (самоврядні)
повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі
транспорту.
До ст. 7 Закону України «Про страхування» пропонується внести зміни,
якими розширюється перелік видів обов’язкового страхування в Україні.
У Законі України «Про Національну поліцію» пропонується внести зміни
до ст. 25, розширивши повноваження поліції у сфері інформаційноаналітичного забезпечення, а також до ст. 27, розширивши перелік інформації та
інформаційних ресурсів, до яких поліція має безпосередній оперативний доступ.
Народні депутати підтримали проект, прийняття якого сприятиме
розвитку системи паркування в Україні, наданню органам місцевого
самоврядування дієвих важелів щодо розв’язання транспортних проблем міст,
зменшенню навантаження на вулично-дорожню мережу населених пунктів,
поліпшенню екологічної ситуації в центральних частинах міст тощо (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 20.03).
***
Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму
рекомендує парламенту відхилити проект закону про фізичне виховання і
спорт .
Законопроектом (реєстр. № 4857) пропонується визначити правові,
організаційні та інші основи сфери фізичного виховання та спорту з
одночасною втратою чинності Закону України «Про фізичну культуру і спорт».
Метою проекту закону, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є
законодавче закріплення системи функціонування та розвитку сфери фізичного
виховання і спорту в умовах ринкової економіки, що в результаті призведе до
істотного зниження регуляторного впливу держави на сферу спорту.
Члени комітету і представники фізкультурно-спортивної громадськості не
підтримали законодавчу ініціативу авторів законопроекту та висловили ряд
зауважень:
– у відповідності до положень законопроекту із суб’єктів фізичної
культури і спорту виключені дитячо-юнацькі спортивні школи, колективи
фізичної культури, фізкультурно-спортивні товариства, спеціалізовані навчальні
заклади спортивного профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри
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олімпійської підготовки, центри студентського спорту вищих навчальних
закладів, фізкультурно-оздоровчі заклади. Це практично вся складова сфери
фізичної культури і спорту, у якій плідно працюють десятки тисяч фахівців,
гартується спортивний резерв країни, виховуються майбутні захисники
Вітчизни, оздоровлюються засобами фізичної культури і спорту десятки тисяч
дітей, молодь, працівники галузей народного господарства та члени їхніх сімей.
Таке скорочення призведе до зменшення охоплення дітей заняттями фізичної
культури і спортом; погіршення підготовки резерву для збірних команд
України; погіршення фізкультурно-оздоровчої діяльності серед усіх верств
населення тощо;
– проект акта не передбачає функціонування системи «інва-спорт» та її
взаємодії
з
громадськими
організаціями
фізкультурно-спортивного
спрямування, у тому числі фізкультурно-спортивними організаціями людей з
інвалідністю. Частиною 2 ст. 14 проекту закону пропонується передбачити, що
Національний комітет спорту інвалідів України є громадською організацією,
основним завданням якої є забезпечення розвитку паралімпійського руху в
Україні як складової частини міжнародного паралімпійського руху. Однак
відповідно до статуту Національного комітету спорту інвалідів України він є
громадською спілкою та розвиває не тільки паралімпійський рух, а і
дефлімпійський;
– принциповою помилкою законопроекту є відмова від таких термінів, як
«фізична культура», рухова активність, фізкультурно-оздоровча діяльність,
оскільки на цих поняттях базується вся система спорту.
Крім того, законопроект не має належного фінансово-економічного
обґрунтування. За розрахунками Міністерства фінансів України, ухвалення
законопроекту потребує додаткового виділення 13 млрд грн (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 20.03).
***
Г. Немиря, голова Комітету з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин, закликав до публічного обговорення
змін до Закону України «Про громадянство».
«Великий суспільний резонанс викликали зміни до Закону “Про
громадянство”, запропоновані Президентом України, та альтернативні
законопроекти. Тож перш ніж розглядати питання, які стосуються долі
мільйонів людей, важливо провести ґрунтовне експертне обговорення, щоб
врахувати думку всіх, – сказав парламентар під час засідання погоджувальної
ради керівництва парламенту. – Комітет з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин запрошує представників громадськості до
експертного обговорення зазначених законопроектів і всебічно сприятиме
цьому процесу політично та організаційно».
Слід нагадати, що 13 березня Президент України вніс на розгляд
парламенту проект закону «Про внесення змін до Закону України “Про
громадянство України”» щодо реалізації права змінити громадянство (реєстр.
№ 6175), який був визначений як невідкладний. Після цього до Верховної Ради
було внесено ряд альтернативних законопроектів. У зв’язку з цим до комітету
надійшли численні звернення від українських громадян, громадських
організацій, діаспори та медіа, стосовно яких було надано роз’яснення в
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контексті процедури розгляду таких законодавчих ініціатив (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 20.03).
***
У Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки відбувся круглий стіл на тему:
«Відновлювальні джерела енергії (ВДЕ) в Україні. Як гармонізувати
енергетичний баланс».
Захід проведено за сприяння уряду Великої Британії. Під час заходу
учасники обговорили стратегічні цілі в розвитку альтернативної енергетики,
плани дій ключових міністерств – Міненерговугілля та Мінекології – у цьому
напрямі, місце ВДЕ у грошових потоках енергетичного ринку, а також шляхи
збалансування активного розвитку поновних джерел енергії з інтересами
споживачів.
О. Домбровський, перший заступник голови комітету, зазначив, що
розвиток відновлюваної енергетики – одна глобальна мета, адже це сучасні
технології, розвиток і впровадження прикладної вітчизняної науки, робочі
місця, енергетична децентралізація, розвиток малого й середнього бізнесу,
додаткові податки в бюджети всіх рівнів. «Поновні джерела забезпечують
приблизно 19 % кінцевого енергоспоживання у світі. Зокрема, традиційна
біомаса – 9 %, сучасні ВДЕ – 10 %. Поки ми імплементуємо вимоги Третього
енергетичного пакета, у Європі вже розглядають проект Четвертого
енергетичного пакета. Розвиток відновлюваної енергетики – ключовий
пріоритет Четвертого енергопакета ЄС. Підписавши Угоду про асоціацію з ЄС,
Україна зобов’язалася відповідати високим європейським стандартам з
використання поновних джерел енергії», – наголосив О. Домбровський.
О. Бєлькова, заступник голови комітету, зазначила: «Закріплення
“зелених” тарифів на рівні закону, з одного боку, зменшує ризики для
інвесторів, з іншого – така система не дозволяє адекватно реагувати на ринкову
ситуацію, зокрема на значне зменшення вартості ВДЕ-технологій (як,
наприклад, у випадку обладнання для СЕС), та може призводити до надмірних
прибутків певних девелоперів за рахунок підвищення тарифів для кінцевих
споживачів. Існує значний міжнародний досвід використання різних схем
підтримки поновних джерел енергії. Останнім часом усе частіше йдеться про
так звані конкурентні схеми підтримки, такі як аукціони, що стимулюють
девелоперів оптимізувати свої проекти та дозволяють заощадити кошти
державної чи тарифної підтримки. Ми будемо раді запропонувати Комітет ПЕК
як рівновіддалену площадку для обговорення цих питань і підготовки
компромісного рішення».
Д. Вовк, голова НКРЕКП, зазначила: «Якщо казати про вартість “зеленої”
енергії в загальній структурі електричної енергії, то вона склала на 2016 р. 6,7
проти 1,2 % виробництва. У минулому році ВДЕ отримали 8,1 млрд грн, і
завдяки рішенням, які приймалися ще в 2015 р., ця цифра могла сягнути й
10 млрд грн. Я дуже вдячний парламенту за те, що наприкінці 2016 р. були
проголосовані ще додаткові зміни, які дають джерело для будівництва нових
генерацій за адекватними ринковими умовами».
Перший секретар представництва ЄС в Україні Х. Ернандес запевнив, що
Європейський Союз продовжить підтримку розвитку альтернативної енергетики
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в Україні: «ЄС вважає важливим підтримувати розвиток електроенергії з
поновних джерел в Україні. Застосування правил державної допомоги в Україні
найближчим часом повинно допомогти схемі надання “зеленого” тарифу
досягти важкого компромісу: з одного боку, щоб збільшити частку поновних
джерел енергії в енергобалансі; з іншого боку, щоб мінімізувати обсяги
субсидій і спотворення конкуренції на ринку електроенергії».
Зазначалося також, що за 2016 р. об’єктами відновлюваної
електроенергетики, що працюють за «зеленим» тарифом, було вироблено понад
1,7 млрд кВт·год електроенергії. Встановлена потужність об’єктів
відновлюваної електроенергетики, що працюють за «зеленим» тарифом, станом
на кінець 2016 р. становила 1,1 ГВт (без урахуванням АР Крим).
«Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 р.
передбачає досягти 11 % частки енергії, отриманої з ВДЕ в кінцевому
енергоспоживанні до цього періоду. Проте для виконання цілей Національний
план дій з відновлюваної енергетики в повному обсязі необхідно до 2020 р.:
ввести в експлуатацію 5,2 ГВт потужностей відновлюваної електроенергетики, а
також вести в експлуатацію 11,6 ГВт потужностей відновлюваної
теплоенергетики. Щоб виконати ці зобов’язання, Україні потрібно дуже активно
залучати інвесторів у цей сектор», – підсумував О. Домбровський (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 20.03).
***
Комітет з питань бюджету рекомендує парламенту проект закону
«Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на
2017 рік” щодо збільшення обсягу видатків на заробітну плату працівникам
державних підприємств космічної галузі» прийняти за основу і в цілому як
закон.
Комітет з питань бюджету на своєму засіданні розглянув проект закону
«Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на
2017 рік” щодо збільшення обсягу видатків на заробітну плату працівникам
державних підприємств космічної галузі», поданий народними депутатами
України В. Кривенком і М. Курячим.
Як зазначено у пояснювальній записці, метою проекту є підтримка
базового підприємства ракетно-космічної галузі України Державного
підприємства «Виробниче об’єднання “Південний машинобудівний завод
ім. О. М. Макарова”» шляхом погашення заборгованості підприємства з виплати
заробітної плати його працівникам.
Для реалізації зазначеного запропонованим документом передбачається
збільшення за загальним фондом Державного бюджету на 2017 рік обсягу
бюджетних призначень для Державного космічного агентства України на
95 000 тис. грн (видатки розвитку), розробити нову бюджетну програму
6381040 «Фінансова підтримка державного підприємства “Виробниче
об’єднання “Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова” на
погашення заборгованості із заробітної плати». Джерелом покриття таких
додаткових видатків пропонується визначити збільшення на означену суму
планового річного обсягу доходів загального фонду державного бюджету від
податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів.
Загалом законодавча пропозиція викладена збалансовано за показниками
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доходів і видатків державного бюджету.
За результатами розгляду проекту закону України «Про внесення змін до
Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” щодо
збільшення обсягу видатків на заробітну плату працівникам державних
підприємств космічної галузі» Комітет з питань бюджету ухвалив рішення
рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду у першому читанні
прийняти законопроект за основу та в цілому як закон з урахуванням
пропозицій комітету, пов’язаних з необхідністю внесення редакційних і технікоюридичних уточнень та збалансування бюджетних показників.
Відповідний документ зареєстровано в парламенті за № 5693 (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 17.03).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко під час V засідання Ради регіонального
розвитку наголосив, що так звана блокада Донбасу мала негативні наслідки.
Глава держави підкреслив, що МВФ відклав заплановане ухвалення
рішення щодо виділення чергового траншу в 1 млрд дол., який потрібен для
подальшого поповнення золотовалютних резервів, для утримання стабільності
національної грошової одиниці, що стало б дуже потужним сигналом
інвесторам. «Інвестори кредитування з боку фонду розглядають як авторитетну
та відповідальну рекомендацію вкладати вже свої, приватні гроші в Україну,
розвивати у нас виробництво, створювати робочі місця», – наголосив
Президент.
П. Порошенко підкреслив, що українська влада зробила багато у
проведенні реформ. Крім того, вдалося переконати МВФ у підтримці
українського варіанта пенсійної реформи, що не передбачає напряму
підвищення пенсійного віку. Однак питання щодо України зникло з порядку
денного Ради директорів МВФ (18 березня). «…У нас відбудуться (20 березня. –
Прим. ред.) інтенсивні переговори міністра фінансів, голови НБУ, Прем’єрміністра і я братиму в цьому участь для того, щоб виправити ті результати, які
були викликані абсолютно безвідповідальною поведінкою українських
політиканів. Ще раз наголошую: причиною відтермінування стали наслідки
блокади. Ми спільно маємо об’єднатися для того, щоб найближчим часом
отримати транш», – підкреслив Президент.
Глава держави розповів, що його робочий день 20 березня розпочався з
наради щодо МВФ. «Один із її учасників, до речі, запропонував відрядити до
Вашингтону в якості спецпредставника України Андрія Івановича (Садового. –
Прим. ред.) разом із Семенченком, Юлію Володимирівну (Тимошенко. – Прим.
ред.) разом із Парасюком… Якщо “Самопоміч” організувала та патронувала
блокаду, то хай би і виправляла наслідки цієї диверсії. Звичайно, пропозиція
була жартом», – зазначив Президент. Він додав, що в ситуації, яка склалася, не
до жартів і главі державі необхідно відповідати та виправляти чужі помилки
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 20.03).
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***
Президент П. Порошенко зазначає, що в державі створено передумови
для розвитку економіки, початку відновлення, зростання рівня життя
людей. Однак такий шлях розвитку країни не всіх влаштовує як за межами
України, так і всередині. І значна частина українського політикуму продовжує
керуватися принципом «чим гірше, тим краще», зазначає глава держави.
«Головне, у нас створені в державі передумови для розвитку економіки,
для початку відновлення, а згодом і зростання рівня життя людей. Та, схоже,
такий трек не всіх влаштовує ані за межами України, що природно. Ані
всередині, що саме собою аномально й патологічно», – підкреслив
П. Порошенко під час виступу на V засіданні Ради регіонального розвитку.
Глава держави переконаний, що нині великі ризики політичного характеру
загрожують економіці та добробуту людей. «Щоби ми зрозуміли, що дещо вже
досягнуте, а відтак і втрачати є що. Надто вже велика небезпека – відкотитися
назад. І тоді всі жертви, всі страждання, які понесли і перетерпіли люди,
виявляться марними», – заначив він і додав, що хотілося б, щоб українською
реальністю не став грецький міфічний герой Сізіф, який ціною титанічних
зусиль піднімав на гору важку каменюку, а вона щоразу скочувалася додолу і
так до скону віків.
«Головною є російська військова загроза. І вона походить не лише з
окупованих районів Донбасу, вона нависає по всій лінії кордону з Росією.
Правильна відповідь на цей виклик лише одна: якщо на початок 2014 р. витрати
на оборону становили 1 % ВВП, то в 2016 р. нашими спільними зусиллями ми
довели ці витрати до 3,2 %, і не виключено, що цю частку прийдеться збільшити
іще. Якщо ж врахувати загальні витрати на оборону та безпеку, то вони вже
зараз перевищують 5 % валового внутрішнього продукту», – підкреслив
Президент.
За словами глави держави, повторне народження і зміцнення українських
Збройних сил спонукало Кремль помножити свої зусилля із внутрішньої
дестабілізації в Україні. «Інформаційна війна, розповсюдження фейкових
новин, сіяння паніки та зневіри. Стимуляція і симуляція протестних рухів та
маніпуляція у своїх інтересах деякими праворадикальними угрупуваннями.
Просування лукавої ідеї дострокових виборів, щоб посилити представництво
лояльних до Кремля сил, відрядження в Україну диверсійних груп, підготовка
терористичних актів – ось далеко не повний інструментарій Кремля», –
наголосив він.
П. Порошенко також зазначив, що до політичних ризиків, що ставлять під
загрозу економічне зростання, безумовно, належать і дострокові вибори. «Я
щиро поважаю вибори в тому числі й дочасні, як елемент демократії, ключову
технологію народовладдя. До речі, хочу нагадати, що сам їх ініціював, коли в
тому була реальна потреба і коли в українській Верховній Раді після Революції
гідності панували комуністи і “регіонали”», – сказав Президент.
Він підкреслив, що регулярно вивчає опитування громадської думки і не
бачить жодної перспективи, аби внаслідок позачергового голосування був би
обраний парламент з більшим реформаторським потенціалом, ніж той, що
працює нині. «Передвиборна кампанія поставила би на паузу всі реформи
мінімум на рік. А далі склад нової Ради виявився би настільки пістрявим, що
годі було би й сподіватися на створення бодай якоїсь коаліції», – додав він.
20

Президент наголосив: «Ось чому я категорично проти перевиборів, яких
найголосніше вимагає так звана широка опозиція. А кістяк цієї широкої
опозиції – дві партії, які вісім років тому лише якимось дивом не створили
широку коаліцію. Які з 2006 по 2014 р. по черзі мінялися біля державного керма
і за якими ми й досі, до речі, прибираємо».
П. Порошенко зауважив, що демократія працює тоді, коли «сьогоднішніх
при владі замінюють завтрашні, а не вчорашні чи позавчорашні». «Як
Президент лише порадію, бо це добре для України було б, якщо до 2019 р., року
планових виборів – президентських і парламентських, в парламенті по
відношенню до теперішньої влади сформується сучасна альтернатива.
Альтернатива більш ліберальна, більш демократична, більш проєвропейська,
ніж поточна коаліція. І головне, не популістська, позбавлена схильності до
демагогії, в арсеналі якої нема простих, а тому нечесних рішень», – зазначив
він. За його словами, прогресуючий популізм так само є однією з головних
політичних загроз зростанню. Це явище не суто українська проблема, з ним
мають клопіт в усій Європі. «Втім, український популізм здебільшого не
правого, а лівого толку. Він блокує цілу низку важливих реформ, без яких не
може бути здорової та успішної економіки, як-от прозору приватизацію чи
впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення», – зауважив
Президент.
Серед додаткових загроз Президент також назвав загрозу анархії та
отаманщини: «Яскравим доказом тому є реальні й потенційні наслідки так
званої блокади Донбасу. Її організатори показали себе як неперевершені
майстри політичного піару. Вони грамотно вирахували больову точку, піймали
хвилю суспільних очікувань, виявили оголений нерв».
При цьому він підкреслив, що так звані блокадники «дурили суспільство»:
«Ну яка блокада, коли там дірка в кордоні з Росією в сотні кілометрів?
Насправді все це виявилося спецоперацією, направленою на те, щоб
виштовхнути окуповані райони українського Донбасу в Російську Федерацію».
Президент нагадав, що рішенням РНБО довелося тимчасово призупинити
транспортне сполучення з окупованою територією і це носило вимушений
характер. «Воно припинило той хаос, в який блокадники намагалися занурити
всю країну», – підкреслив він.
П. Порошенко вкотре наголосив, що внаслідок блокади Україна втратила
останню сферу впливу на ці території. «Тим, хто хочуть відштовхнути і
подарувати ці землі Путіну, це абсолютно прийнятна стратегія. Ті, хто хочуть,
щоб ці підприємства і ця стратегія була якорем, який тримає окуповані території
в надії повернутись в Україну, – це питання життя і смерті», – зазначив він.
Крім того, за словами Президента, не в останню чергу потрібно
проаналізувати й економічні наслідки – удар було завдано по вітчизняній
енергетиці, металургії, бюджету, створено додаткові ризики для національної
валюти (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 20.03).
***
Сучасна Україна, політики мають не лише пам’ятати уроки з історії
нашої держави, а й зробити висновки задля упередження повтору помилок,
переконаний Президент П. Порошенко.
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«Сьогодні, як і 100 років тому, Україна захищає свою незалежність від
російського агресора. У цій війні слід пам’ятати, до чого приводить розбрат, і не
допустити тих трагічних прорахунків, які призвели до поразки Української
революції 1917–1921 рр., а головним з них були внутрішні незгоди в умовах
зовнішньої агресії, – сказав глава держави під час виступу на зібранні з нагоди
100-річчя тих подій. – Пам’ятаймо як “Отче наш”: тільки коли ми єдині – ми
непереможні. Пам’ятаємо мудрість древніх: мужність – творить перемогу,
єдність – творить непереможених. Пам’ятаємо і українську пісню-молитву: в
єдності сила народу. Боже, нам єдність подай».
Президент підкреслив, що революційні події початку минулого сторіччя
українці сьогодення мають не стільки святкувати, скільки аналізувати помилки
попередників, які тоді призвели до втрати незалежності. «Аналізуємо для того,
щоб зараз уникнути подібного самим. Вивчити, засвоїти і не повторити – от що
зараз головне. Медики дуже наполегливо радять холодний душ як дієвий
профілактичний засіб. А для політиків вельми корисним є холодний душ
історії», – зауважив він.
Глава держави підтримав думку І. Лисяка-Рудницького про те, що
українська революція початку ХХ ст. мала свій позитивний результат: велика
кількість малоросійських республік і губернії були виокремлені в одну Україну,
революція сприяла поширенню української ідеї серед простого населення, а на її
фундаменті розвивалося все подальше життя нашої держави. «Після революції
питання про незалежність настільки міцно укорінилося в свідомості українців,
що його не змогли витравити цілих 70 років диктатури. І, думаю, що це вже тоді
був незворотний процес», – підкреслив П. Порошенко.
Однак тогочасній владі не вдалося утримати незалежність України,
зауважив Президент. Серед причин цього він назвав хибні ідеологічні
установки: орієнтація на федерацію з Росією та підтримка соціалістичної і
комуністичної доктрин, які, замість консолідації, розпалювали класову та
соціальну ненависть між різними верствами українського суспільства і робили
його вразливим перед зовнішнім ворогом. Другою причиною глава держави
назвав відсутність справжнього, боєздатного українського війська, яке могло б
протистояти зовнішнім загрозам. У роки вирішальної сутички з росіянами
бракувало Україні й міжнародної підтримки, також констатував він.
Але головною причиною, яка не дала 100 років тому постати українській
незалежній державі, П. Порошенко вважає брак внутрішньої єдності, політичні
чвари, анархію, отаманщину. «Калейдоскопічні зміни урядів, перманентні змови
і постійні заколоти не залишали жодних шансів на успіх нашої справи.
Міжпартійна боротьба та міжособистісні інтриги не припинялися навіть тоді,
коли українська влада розповсюджувалася не далі залізничної станції, до якої
відступив паровоз з членами уряду», – сказав Президент.
Після завершення урочистостей глава держави оглянув виставку,
присвячену століттю Української революції 1917–1921 рр. «Сто років
Української революції. Відроджена держава» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
17.03).
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***
Президент
П. Порошенко
закликав
політичні
сили
у
внутрішньополітичній боротьбі пам’ятати про національні інтереси
держави та не розхитувати ситуацію всередині країни.
«Я ще раз закликаю всі партії, які представлені у Верховній Раді, так і
позапарламентські, у жорсткій внутрішньополітичній боротьбі, властивій будьякій демократії, зважувати на ті надзвичайно складні зовнішні обставини, в яких
ми будуємо європейську Україну. Хочете боротися проти Президента – прошу
дуже. Ви на те й опозиція. Але Україну не розхитуйте і не підпалюйте», – сказав
глава держави під час виступу на урочистому заході з нагоди відзначення
100-річчя подій Української революції 1917–1921 рр. у Національному музеї
історії України.
«В сьогоднішній Україні багато хто демократію плутає з махновщиною.
Ми втратимо державність, якщо всі і кожний не усвідомлять, що монополію на
застосування сили має тільки держава; що всі акції протесту повинні носити
винятково мирний характер; що пристрасть до зброї належить демонструвати
лише на фронті, а залізничні колії слід підривати на території ворога, а не в тилу
власних військ», – також наголосив П. Порошенко.
Президент також повідомив, що задля збереження єдності країни та
відстоювання її національних інтересів боротиметься зі спробами дестабілізації
ситуації. «Попереджаю тих, хто виходить за рамки названих принципів, закону
та здорового глузду, що я протидіятиму всім тим, хто намагатиметься
насаджувати в Україні на догоду Росії безлад та анархію. Протидіятиму і
переконанням, і словом, і силою правоохоронних органів», – сказав він.
Росія завжди користалася у своїх інтересах перевагами демократичних
систем у сусідніх державах, щоб поглинути їх, нагадав П. Порошенко. Глава
держави висловив переконання, що розхитування ситуації в нашій державі
зсередини, заклики до проведення дострокових виборів народних депутатів є
одним із способів гібридної війни Кремля проти України, і додав, що ніколи не
підтримуватиме рух у цьому напрямі. «Відповідно до Конституції, рішення про
дострокові парламентські вибори і про розпуск парламенту приймає Президент
України, хочу ще раз наголосити: дострокових парламентських виборів, у яких
насамперед зацікавлена Росія, я не підтримую. А отже, їх не буде», – сказав
Президент.
За словами Президента, часта зміна влади під час Української національної
революції минулого століття завадила Україні стати сильнішою, а Кремлю дала
змогу отримати тотальний контроль над нею на наступні 70 років. «Тому
Москва хоче, щоб і зараз влада в Україні мінялася б з такою ж регулярністю», –
зауважив П. Порошенко.
«Опозиція пропонує, я би навіть сказав, нав’язує владі формат війни на
взаємне знищення. Я ніколи не пристану на таку пропозицію. Всередині країни
для мене всі політичні сили – незалежно від того, при владі вони чи в опозиції –
є партнерами в розбудові незалежної, європейської, демократичної держави», –
додав він, висловивши переконання у доцільності продовження роботи
нинішнього складу Верховної Ради, а час до планових виборів діюча влада і
держава мають використати на продовження реформ в Україні.
«У нас є два роки для того, щоб на основі досягнутої макрофінансової та
макроекономічної стабілізації пришвидшити та утримати економічне зростання.
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Зробити вже перші результати реформ відчутними для якомога ширшого кола
українських громадян», – резюмував глава держави (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
17.03).
***
Президент провів зустріч із керівниками депутатських фракцій і груп.
Зустріч глава держави призначив, підтримуючи пропозицію Голови
Верховної Ради А. Парубія, який запропонував провести короткі консультації на
початку сесійного тижня. «Нам треба обмінятися думками щодо поточної
ситуації, яка склалася в країні і виникла у світі у зв’язку з відповідною реакцією
Міжнародного валютного фонду, Європейської комісії. Думаю, було б корисно
провести відповідні консультації», – сказав П. Порошенко.
Президент висловив сподівання, що зустріч сприятиме стабілізації
ситуації: «Переконаний в тому, що на сьогоднішній день є можливості
реалізувати той потенціал під час цього сесійного тижня, який дозволить нам
стабілізувати ситуацію» (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 20.03).
***
Енергетична та економічна блокада спричинить стримування
економічного зростання країни, що є персональною відповідальністю її
ініціаторів. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час
засідання Ради регіонального розвитку під головуванням Президента України
П. Порошенка.
«Блокада, яка відбулася, була не в інтересах України, ця блокада була в
інтересах Росії. Ця блокада була проти українців і проти нашої держави. Це
блокада, яка спричинить стримування нашого економічного зростання і,
беззаперечно, є особи, які несуть за це персональну відповідальність», –
підкреслив В. Гройсман.
Унаслідок дій ініціаторів блокади мінімізувати її негативні впливи на
економіку країни буде влада, наголосив Прем’єр-міністр. «Коли нам буде
потрібно приймати нестандартні рішення для відновлення економічного
зростання – це наше з вами завдання, це ми маємо зробити так, щоб
мінімізувати негативні впливи. Це ми переживаємо за те, щоб не було віялових
відключень у країні. Це ми відповідаємо за тепло в оселях. Ті, хто блокує, за це
не відповідають, вони стоять осторонь», – зауважив глава уряду.
У цьому контексті він підкреслив важливість демонстрування політиками
лідерства. «Приходить час, коли треба займати відкриту позицію по
відношенню до українців, до держави», – зазначив він.
Прем’єр-міністр також прокоментував рішення місцевих рад, що
підтримали енергетичну та економічну блокаду. «Шановні, дорогі друзі, а хтось
з вас хоча б наближено проаналізував наслідки цієї блокади чи провів
обговорення, щоб вийти до людей і сказати: “Це плюси від цієї блокади, а це –
мінуси, і ми беремо на себе відповідальність за усі негативні наслідки?” Ні,
цього не зробив ніхто з вас», – наголосив він.
Ніхто з представників місцевих рад також не звертався до Прем’єрміністра для уточнення й обговорення наслідків блокади, зазначив глава уряду.
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«Це говорить тільки про єдине, що іноді за течією легше йти, ніж проти неї. Але
коли ми іноді йдемо проти течії, ми розуміємо, що можемо робити зміни, які
позитивно позначаться на житті кожного українського громадянина», –
підкреслив В. Гройсман.
Він зауважив, що у країні достатньо викликів, з якими влада усіх рівнів має
спільно впоратися. «Але якщо ми будемо роз’єднані, якщо займатимемо
позицію “по течії”, чи зможемо досягти успіху? Ні. Двадцять років нашої
незалежності довели, що тільки справжнє лідерство і віра у справу дасть
можливість отримувати перемогу. Ми маємо виконувати соціальний контракт,
маємо бути чесними перед людьми. Маємо не тільки говорити про наші наміри,
маємо втілювати їх у життя», – зазначив В. Гройсман.
Окремо Прем’єр-міністр наголосив, що блокада була організована як
тільки країна отримала можливості «вирватися з того зубожіння, в якому
десятиріччями перебувала».
Так, він нагадав, що у 2016 р. ВВП країни зріс на 2,2 %, а у IV кварталі
економічне зростання досягло майже 5 %. Таким чином, економіка
продемонструвала можливість досягти серйозного економічного зростання, що
має бути конвертоване у якість життя людей: підвищення заробітних плат,
соціальних стандартів, збільшення робочих місць тощо. Уряд також заклав
основи до економічного зростання у 2017 р. (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 20.03).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман наголосив: «Ми почали рух на
зменшення дефіциту Пенсійного фонду».
Підвищення удвічі мінімальної заробітної плати з 1 січня вже дає
наповнення бюджету Пенсійного фонду на понад 30 % з випередженням плану,
що забезпечить скорочення його дефіциту. Про це заявив Прем’єр-міністр
України В. Гройсман в ефірі телеканалу ICTV у понеділок, 20 березня.
«У нас є 142 млрд дефіциту Пенсійного фонду. Це кошти, які треба
виплачувати пенсіонерам, а їх поки що у Пенсійного фонду немає. Ті реформи,
які ми прийняли з 1 січня, у тому числі по заробітній платі [збільшення удвічі
мінімальної заробітної плати], вже дають наповнення бюджету Пенсійного
фонду більше ніж на 30 % з випередженням плану. Це означає, що ми почали з
вами рух на зменшення дефіциту Пенсійного фонду», – повідомив Прем’єрміністр.
Він наголосив, що у 2017 р. уряд запропонує пенсійну реформу, що буде
чесною та забезпечить справедливість і підвищення пенсій в Україні. «Ви
побачите, кожен з вас, хто сьогодні на пенсії, як вона позначиться на вашій
пенсії, і запевняю, що для більшості українських громадян це приведе до
підвищення пенсій, – підкреслив Прем’єр-міністр. – Та система, яку ми
пропонуємо, дасть можливість, щоби дефіцит Пенсійного фонду був нуль, а все,
що додатково заробляємо, направляти на підтримку українських пенсіонерів. Це
надзвичайно важливий крок, який ми зробимо у цьому році, хто би що нам не
блокував – це їхня справа. Ми будемо йти вперед і будемо все робити для того,
щоб вирішувати проблеми, які накопичувалися десятиріччями» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 20.03).
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***
Міжнародний валютний фонд переніс розгляд питання про виділення
траншу для України для уточнення макроекономічних показників у 2017 р. у
зв’язку з негативними наслідками енергетичної та економічної блокади. Про
це зазначив Прем’єр-міністр України В. Гройсман в ефірі телеканалу «Україна».
Відповідаючи на питання щодо інформації про рішення Міжнародного
валютного фонду відкласти розгляд питання траншу для України, В. Гройсман
зазначив, що це відбулося «для того, щоб оцінити і подивитися на те, які
макроекономічні показники будуть у 2017 р.», у зв’язку з негативними
наслідками, завданими економіці країни енергетичною та економічною
блокадою.
Він зауважив, що уряд навіть у таких складних умовах працює над
проведенням пенсійної реформи, що забезпечить справедливість і приведе до
збільшення пенсій.
Глава уряду також переконаний, що треба змінювати підходи у роботі
Національного банку України. За його словами, треба знаходити інструменти,
що дадуть змогу «вливати додаткові інвестиції у національну економіку і
забезпечувати через ці інвестиції економічне зростання» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 19.03).
***
Реформа з децентралізації влади, що розпочалася три року тому за
ініціативи Прем’єр-міністра України В. Гройсмана, є однією з найбільш
успішних реформ у країні, у результаті якої місцеві бюджети отримали
десятки мільярдів гривень надходжень. Про це глава уряду зазначив в ефірі
телеканалу «Україна».
«Я пишаюся тим, що маю безпосереднє відношення до реформи, яка
розпочалася у 2014 р., коли я прийшов працювати в перший уряд А. Яценюка
після Революції гідності. Я прийшов займатися якраз цією реформою. Це чи не
єдина реформа, яка сьогодні йде достатньо успішно і яка впливає у тому числі і
на систему охорони здоров’я», – підкреслив В. Гройсман.
Він зауважив, що сьогодні завдяки реформі з децентралізації у місцевих
бюджетах є десятки мільярдів гривень. Ці кошти потрібно направляти у якість
життя громадян, переконаний він. Так, місцеві бюджети можуть допомогти у
реалізації медичної реформи.
Уряд у рамках реформи передбачає зміну моделі фінансування охорони
здоров’я. «Ми хочемо інвестувати не у стіни лікарень, а у якісну медичну
послугу для українців», – сказав Прем’єр-міністр, говорячи про зміну системи
охорони здоров’я.
Цього року по країні буде розбудовано 13 кардіоцентрів, щоб забезпечити
доступ громадян до якісної серцево-судинної хірургії.
З 1 квітня розпочне діяти програма безкоштовних ліків для хронічно
хворих на серцеві захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет ІІ типу.
Глава уряду також зауважив, що сьогодні українцям потрібна страхова
медицина.
«Ми виходимо з ініціативою, що нам не потрібно додаткові податки для
українців. Ми можемо змінити систему фінансування і направити ці кошти на
страхування кожної української людини. Це дуже важливо з точки зору якості
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послуг, – зазначив він. – Я хочу, щоби українці жили в забезпеченості, а це
можливо зробити важкою системною працею» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 19.03).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів зустріч із представниками
правоохоронних органів і підприємців для обговорення проблем бізнесу.
Головною темою розмови стало те, яким чином створити сприятливий бізнесклімат у країні та унеможливити зловживання контролюючих структур.
«Ця зустріч відбувається вперше, коли за одним столом представники
бізнесу, Кабінету Міністрів і увесь силовий блок. Мета у нас з вами єдина – ми
живемо у надзвичайно складних умовах, у яких наше економічне зростання має
стратегічно важливе значення. Абсолютно повністю від цього залежить наша
самостійність і незалежність, – наголосив Прем’єр-міністр. – Я хотів би сьогодні
усіх нас заохотити об’єднатися, створити нормальні умови для бізнесу,
перестати бізнес “кошмарити” і щоби кожен з нас зробив свої зусилля для
економічного зростання».
Глава уряду зазначив, що багато зустрічається з представниками бізнесу,
які розповідають про випадки тиску з боку контролюючих органів. «Коли
бачимо, що у реальному секторі створюються штучно перешкоди для того, щоб
бізнес нормально працював, створюються штучні вимоги, за яких бізнес не
може нормально існувати, а, як правило, це впливає на внутрішній
інвестиційний потенціал, це є неприпустимо», – підкреслив В. Гройсман. Він
наголосив, що ті, хто порушує закон, мають нести відповідальність, але чесний
бізнес має бути захищений.
Учасники наради заслухали інформацію директора офісу із залучення та
підтримки інвестицій Д. Білака та бізнес-омбудсмена А. Шемети щодо основних
проблемних питань, що заважають роботі бізнесу в Україні. Серед головних
проблем, зокрема, непропорційність обсягу процесуальних заходів
правопорушенням, порушення при проведенні обшуків та арешту майна
контролюючими органами, блокування діяльності підприємств через
застосування санкцій і зупинення розмитнення, неефективність та затягування
досудового розслідування тощо.
Представники урядових структур і правоохоронних органів також
обговорили необхідність продовження дерегуляції і розширення спектра послуг,
які надаються бізнесу в режимі онлайн, що істотно знижує ризики корупції.
В. Гройсман зауважив, що уряд йде саме цим шляхом – минулого року уже було
скасовано 367 неефективних регуляторних актів і ще 100 – минулого тижня.
Учасники обговорили також питання створення єдиної служби фінансових
розслідувань на зміну податковій міліції, економічним відділам МВС, СБУ.
Ішлося також про необхідність налагодження якісного зворотного зв’язку
від бізнесу щодо фактів тиску з боку контролюючих інстанцій на місцевому
рівні. Усі учасники наради висловили готовність оперативно реагувати на такі
сигнали, які стосуватимуться їхніх відомств (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 17.03).
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***
17 березня під час робочої поїздки до Одеського гарнізону міністр
оборони України генерал армії України С. Полторак оглянув перебіг першого
етапу будівництва бази ВМС.
«Загалом будівельні роботи для облаштування бази ВМС розраховані на
два роки, – зазначив міністр оборони С. Поторак. – Цього року на виконання
робіт Міністерством оборони вже виділено 150 млн грн».
Після завершення робіт військовослужбовці Військово-Морських сил
матимуть сучасну базу, яка включатиме Військово-морський ліцей та інститут,
штаб командування ВМС, гуртожитки та житлові будинки для особового складу
ВМС, а також їдальню, клуб і автомобільний парк.
Також міністр оборони оглянув перебіг будівництва 80-квартирного
житлового будинку, яке планується завершити вже до кінця поточного року.
«Досягнуто домовленостей щодо подальшого будівництва іще близько 400
квартир для військовослужбовців за рахунок залучення інвестицій», – зазначив
міністр оборони С. Полторак (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2017. – 17.03).
***
У рамках 61-ої сесії Комісії ООН зі становища жінок, що відбувається
13–24 березня у Нью-Йорку і у якій бере участь делегація України на чолі з
міністром соціальної політики А. Ревою, відбулася зустріч заступника
міністра Н. Федорович із заступником виконавчого директора ЮНФПА
Л. Лонден.
Під час спілкування Н. Федорович наголосила на успішній співпраці
міністерства з Фондом народонаселення ООН в Україні щодо реалізації
гуманітарних проектів у зв’язку з конфліктом на Сході України. Зокрема,
відзначено важливість продовження, принаймні до кінця 2017 р., підтримки
надання психосоціальної допомоги постраждалим від гендерно-обумовленого
насильства мобільними бригадами, які працюють за підтримки ЮНФПА у п’яти
областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській і Харківській.
Також ішлося про необхідність підтримки роботи Національної
цілодобової «гарячої лінії» із запобігання домашньому насильству, торгівлі
людьми і гендерній дискримінації та створення тимчасових притулків для
постраждалих від гендерно-обумовленого насильства (ГОН).
Під час зустрічі Н. Федорович повідомила, що вже підготовлено і
спрямовано до Верховної Ради України пакет законопроектів щодо системи
реагування та запобігання ГОН, включаючи ратифікацію Стамбульської
конвенції в Україні. Заступник міністра наголосила на важливості подальшої
підтримки з боку Фонду народонаселення ООН у впровадженні цього
законодавства на національному та регіональному рівнях, розбудови
національного потенціалу експертів з питань ГОН.
Сторони також обговорили пріоритетні напрями співпраці між
Міністерством соціальної політики та ЮНФПА в рамках наступної п’ятирічної
програми
співробітництва на
2018–2021 рр. (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 17.03).
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***
Заступник міністра енергетики і вугільної промисловості з питань
європейської інтеграції Н. Бойко провела зустріч із представниками
європейських дипломатичних місій та організацій на тему: «Інтеграція
енергетичного сектору України до об’єднаного енергетичного ринку ЄС:
прогрес в адаптації законодавства та реформа енергетичного регулятора».
Захід відбувся за підтримки неурядової організації «Сильніші разом».
Під час бесіди Н. Бойко ознайомила з процесом імплементації
європейського законодавства в енергетичному секторі України і формування
ринкових умов, що сприятиме поліпшенню інвестиційного клімату та розвитку
галузі, розповіла про реформування ринку електричної енергії та етапи
прийняття законопроекту «Про ринок електричної енергії». «Ми всі чекаємо на
новий електроенергетичний ринок», – наголосила Н. Бойко. При цьому вона
звернула увагу на координацію роботи у процесі розробки ключових для галузі
документів, зокрема, і з профільним комітетом Верховної Ради України,
представниками громадськості та Енергетичним співтовариством, а також
наголосила про вплив політичних сил у процесі прийняття рішень. Також
важливою ініціативою міністерства є початок реформи корпоративного
управління державного підприємства «НЕК “Укренерго”».
Крім того, Н. Бойко поінформувала про роботу над Енергетичною
стратегією до 2035 року. За підсумками громадського обговорення до проекту
документа надано більше тисячі пропозицій, які наразі опрацьовуються.
Зокрема, висловлені слушні побажання щодо скорочення тексту Енергетичної
стратегії. За її словами, документ максимально враховує можливості
енергосистеми і прогнози споживання електроенергії, водночас визначає напрям
розвитку, на основі якого розроблятимуться галузеві програми.
Звернула увагу Н. Бойко на динамічність процесу розвитку енергетичного
сектору, а також на важливість врахування впливу об’єктів енергетики на
довкілля.
Присутня на зустрічі президент ГО «Діксі груп» О. Павленко відзначила
зацікавленість міністерства у максимальній відкритості. Про це, зокрема,
свідчить оприлюднення інформації у формі відкритих даних, яке розпочалося із
січня цього року.
У процесі спілкування
представники посольств мали можливість
поставити запитання щодо подальших планів Міненерговугілля та уряду
України в напрямі розвитку паливно-енергетичного комплексу країни
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 17.03).
***
Держлісагентство разом з Лісовою комісією Шотландії планують
проводити спільні дослідження з питань підвищення життєздатності
лісових екосистем. Про це повідомила т. в. о. голови Державного агентства
лісових ресурсів України Х. Юшкевич на своїй сторінці у Facebook.
Під час візиту до Великої Британії Х. Юшкевич провела зустріч із
представниками Лісової комісії Шотландії та відвідала підрозділ, який
займається прикладними лісовими дослідженнями. «Тут фахівці займаються,
зокрема, розробкою інноваційної стратегії для лісового господарства. Цікавим є
обмін дослідниками, науковцями та проведення спільних досліджень з питань
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підвищення життєздатності лісових екосистем в умовах зміни клімату. Ми
одразу зробили відповідний запит для обміну», – повідомила т. в. о. голови
Держлісагентства.
Х. Юшкевич зазначила, що, за оцінкою Лісової комісії Шотландії,
приблизно 30 % приватних лісів перебуває у занедбаному стані, оскільки для
приватних власників занадто дорого вести лісове господарство.
Також українська делегація ознайомилася з дослідницькою роботою,
направленою на покращення властивостей ялини. Х. Юшкевич зазначила, що ці
напрацювання є цікавими та необхідними для України в контексті природних
негативних чинників, що призводять до масового висихання.
Крім того, т. в. о. голови Держлісагентства під час зустрічі з ректором
університету Нап’є Андреа Нолан (Единбург) обговорила проблеми лісової
освіти та питання організації стажування студентів.
Під час обговорення сторони домовилися зосередити співпрацю на
питаннях моделювання майбутнього розвитку лісів в умовах зміни клімату,
інноваційного розвитку деревообробки і будівництві з використанням деревини
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 17.03).
***
16–17 березня у Львові відбувся перший із серії семінарів щодо
застосування європейських підходів до розвитку сільських територій в
українському контексті. Семінар відбувся за підтримки Міністерства аграрної
політики та продовольства України та Європейського Союзу.
Із представниками п’яти областей Західної України, що взяли участь у
семінарі, практичним досвідом поділилися експерти проекту ЄС «Підтримка
впровадження сільськогосподарської та продовольчої політики в Україні».
У свою чергу директор департаменту науково-освітнього забезпечення та
розвитку підприємництва на селі Мінагрополітики А. Стефанович розповів про
основні напрями державної політики із сільського розвитку та про
агрорекреаційні кластери як один з ефективних механізмів. Також було
обговорено концепцію розвитку сільськогосподарських кооперативів у
сучасних умовах, організацію прибуткового бізнесу на базі кооперативів з
урахуванням регіональних особливостей. Окремою частиною семінару став
аналіз форм і моделей бізнесу на сільських територіях.
Учасники заходу отримали можливість попрацювати практично з
тренерами у трьох групах у написанні проектів для отримання донорського
фінансування на розвиток сільських територій за такими тематиками:
1. Практичні аспекти створення і функціонування бізнесу на сільських
територіях. Сільський туризм і супутні послуги.
2. Як розпочати бізнес і залучити фінансування? Можливості та ресурси.
3. Географічні позначення як елемент створення доданої вартості
сільськогосподарської продукції. Якість і безпечність сільськогосподарської
продукції, що виробляється малими та середніми виробниками.
Також учасники побували на базі господарств, які нині є лідерами галузі, і
змогли безпосередньо поспілкуватися з власниками й отримати практичні
поради.
Результатом заходів має стати впровадження ефективного державноприватного партнерства. Поєднання інтересів і ресурсного потенціалу
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агровиробників, культурно-освітніх і наукових закладів, ініціативних сільських
громад та зацікавлених громадських об’єднань створить умови для розроблення
й реалізації проектів сталого розвитку. У свою чергу, проекти мають вирішити
питання зайнятості, забезпечити соціальну стабільність сільського населення,
вивести розвиток сіл на якісно новий рівень (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 17.03).

ПОЛІТИКА
Президент США Д. Трамп рассчитывает на мирное урегулирование
конфликта на Востоке Украины и указывает на лидерство канцлера
Германии А. Меркель в урегулировании конфликта на Донбассе. Об этом он
заявил на совместной с А. Меркель пресс-конференции в Вашингтоне.
«Мы должны прийти к решению этой проблемы. Должно быть безопасное
и надежное урегулирование для Украины, но отношения с Россией должны
быть также улучшены, как только ситуация на месте выяснится. “Минск”
является хорошей основой, но, к сожалению, мы не достигли прогресса, к
которому стремились, – отметила в свою очередь А. Меркель. – Мы собираемся
продолжать работать вместе с нашими экспертами в следующие несколько
месяцев по этому вопросу» (ForUm (www.for-ua.com). – 2017. – 18.03).
***
Европейский Союз будет внимательно следить за последствиями для
гражданского населения решения украинских властей временно прекратить
движение грузов через линию соприкосновения на Донбассе, сообщила
официальный представитель главы дипломатии ЕС Ф. Могерини
М. Косьянчич.
При этом она подчеркнула, что минские соглашения остаются основой для
мирного и устойчивого урегулирования конфликта на Востоке Украины. «Их
положения, в частности те, которые касаются прекращения огня, отвода
тяжелого вооружения, восстановления социально-экономических связей между
отдельными районами Донецкой и Луганской областей и остальной части
страны, а также налогообложения в рамках украинского законодательства,
должны соблюдаться всеми сторонами», – сказала М. Косьянчич (ForUm
(www.for-ua.com). – 2017. – 18.03).
***
Транспортная блокада Донбасса грозит Украине рядом проблем, а
решение
СНБО
о
прекращении
транспортного
сообщения
с
неподконтрольными территориями сомнительно с точки зрения
конституционности, считает директор Института стратегических
исследований «Новая Украина» А. Ермолаев.
«Информация о том, что блокада начнется, была в декабре 2016 г.
Преступная легкомысленность, которая проявлена в отношении организаторов
блокады, говорит либо о неадекватности политического руководства, либо о
сознательном поощрении этих действий. Тем более что подготовка блокады
происходила синхронно с обострением в Авдеевке. «Мы получили
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парадоксальную ситуацию в начале 2017 г.: та часть ответственности, которая
лежала на Украине, по сути, была проигнорирована. Было потакание блокаде, а
события вблизи Авдеевки могли обернуться целой военной кампанией», –
рассуждает он.
Когда ситуация стала практически неуправляемой, власть отреагировала
тем, что возглавила блокаду. «По факту мы имеем резкое ухудшение
взаимоотношений с международными переговорщиками по Донбассу, активные
действия сепаратистов по укреплению контроля на территории, угрозу
многотысячной безработицы в ОРДЛО, гуманитарные последствия, – объясняет
специалист. – Вся эта история только укрепляет позиции сепаратистов в своем
регионе» (Слово и Дело (http://ru.slovoidilo.ua). – 2017. – 17.03).
***
Глава самопровозглашенной «ЛНР» И. Плотницкий выступает за
проведение на оккупированном Донбассе «референдума о присоединении к
России».
«Мы уверены, что такой референдум обязательно будет. Конечно, будем
его инициировать, но всему свое время. Ведь в самом начале стоял вопрос,
чтобы сразу пойти по пути Крыма, чтобы мы вошли в состав Российской
Федерации, но получилось немножечко по-другому, но этот вопрос никогда не
снимался», – сообщил он, подчеркнув, что «если такой референдум будет
проведен, …то результаты будут такие же, как и в Крыму» (ForUm (www.forua.com). – 2017. – 17.03).
***
Выделение следующего транша со стороны Международного
валютного фонда для Украины может задерживаться по политическим
причинам,
считает
экономист
А.
Охрименко
(http://ru.golos.ua/ekonomika/vyidelenie_transha_ot_mvf_dlya_ukrainyi_mogli_pere
nesti_po_politicheskim_prichinam__).
«…Если рассуждать, исходя из последней ситуации в мире, то технически
перенос выделения транша возможен – главным в Совете директоров МВФ
является США. Недавно прошла встреча между лидерами Германии и
Соединенных Штатов Америки, и во время беседы могло быть принято решение
о временном приостановлении программы сотрудничества с Украиной. Скорее
всего во время беседы между лидерами двух стран было принято решение
разобраться в политической ситуации в Украине. Поэтому если рассмотрение
вопроса о транше перенесут, то это только политическое решение, но никак не
экономическое», – подчеркнул А. Охрименко.
Эксперт уточнил, что среди вопросов, о которых могли договориться
лидеры США и Германии, может быть как совместное финансирование
Украины, «так и другие темы, связанные с нашей страной» (ГолосUA
(http://ru.golos.ua). – 2017. – 19.03).
***
Отсрочка решения по вопросу получения транша МВФ – намек для
Украины на скорейшее решение проблемы блокады Донбасса, считает
политолог А. Золотарев (http://ru.golos.ua/politika/politolog_perenos_transha__et
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o_namek_dlya_ukrainyi_na_skoreyshee_reshenie_problemyi_).
При этом, по его словам, введя блокаду неконтролируемых территорий
Донбасса на государственном уровне, официальный Киев «подставил»
западных партнеров. «Нужно понимать, что, введя блокаду неконтролируемых
территорий Донбасса на государственном уровне, официальный Киев очень
сильно “подставил” не только Германию и Францию, но и США. Я думаю, что
негатив от “политической самодеятельности” украинских властей добрался до
кабинетов МВФ. В данном случае перенос рассмотрения очередного транша
говорит о том, что официальному Киеву, таким образом, указали на его место»,
– отметил А. Золотарев.
Политолог считает, что, отложив рассмотрение вопроса о следующем
транше, Запад «намекнул Украине о скорейшем решении вопросы блокады
Донбасса».
«Поскольку дата выделения транша не определена, то перенос
рассмотрения этого вопроса в Совете директоров МВФ может растянуться на
несколько недель… Кроме того, западные партнеры Украины намекают таким
образом, что вопрос блокады Донбасса нужно решать как можно быстрее», –
резюмировал А. Золотарев (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 19.03).
***
В Администрации Президента всерьез рассматривается возможность
проведения в Украине досрочных парламентских и президентских выборов
уже осенью нынешнего года, заявил львовский городской голова, глава
партии «Самопоміч» А. Садовой (http://zn.ua/POLITICS/v-ap-rassmatrivayutplan-provedeniya-dosrochnyh-parlamentskih-i-prezidentskih-vyborov-osenyusadovoy-242634_.html).
«Насколько знаю, такой вариант серьезно рассматривается в
Администрации Президента. Существует план: осенью провести досрочные
парламентские и президентские выборы, поскольку Президент теряет доверие и
боится, что через год ему будет очень трудно думать о следующем сроке», –
заявил политик (ZN.ua (http://zn.ua). – 2017. – 18.03).
***
Львовский городской голова, лидер партии «Самопоміч» А. Садовой
полагает, что областная прокуратура до 21 марта предъявит ему
подозрение, после чего он в судебном порядке будет отстранен от
должности.
По его словам, задача подготовить ему подозрение поступила в
прокуратуру области от высших эшелонов власти. «Областная прокуратура
работает в усиленном режиме… Поставлена задача из высоких кабинетов,
поэтому они в ближайшие дни будут выдвигать подозрения. И следующим
шагом будет обращение в суд о моем отстранении от должности», – заявил он,
признав, что решение суда будет прогнозируемым, поскольку судебная система
Украины, по его мнению, работает «четко по вертикали».
А. Садовой также отметил, что намерен защищать свои права в суде
(ForUm (www.for-ua.com). – 2017. – 18.03).
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***
Арест или отстранение мэра Львова А. Садового от занимаемой
должности
может
стать
катализатором
для
внеочередных
парламентских выборов в Украине в 2017 г., считает политолог
Р. Бортник (http://ru.golos.ua/politika/ekspert_nazval_usloviya_kotoryie_privedut_
k_perevyiboram_ukrainskogo_parlamenta_7996).
«В случае ареста А. Садового ситуация в парламенте может развиваться по
нескольким сценариям. Первый – “Самопоміч” сдает мандаты, что в теории
может запустить процесс перевыборов. Но этой сложный шаг. Вероятнее может
произойти блокировка трибуны парламента. Скорее, возможен переход этой
политической силы в жесткую оппозицию и создание союза с “Батьківщиною”.
Раньше у них были разные позиции, но в случае ареста или отстранения мэра
Львова можно спрогнозировать появление такого союза. Такая потенциальная
оппозиция способна заблокировать парламент на 30 дней, что создаст для
Президента Украины условия, при которых он будет вынужден решать:
проводить или не проводить досрочные выборы. Это, учитывая
социологические опросы, которые показывают положительное отношение
большинства украинцев к перевыборам», – подчеркнул Р. Бортник.
Возможность проведения внеочередных парламентских выборов
политолог оценивает на «уровне 50 %» (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. –
18.03).
***
Партия «Самопоміч» несет ответственность за попытки принятия
решения о поддержке транспортной блокады Донбасса в местных советах,
заявляет политический эксперт, директор Института социальнополитического проектирования «Диалог» А. Миселюк.
«Ситуация в регионах сейчас очень острая, поскольку там камнем
преткновения стал вопрос блокады. Партия “Самопоміч” и партия “УКРОП”
пытались в советах западных областей и в Днепровском горсовете, где
“Самопоміч” контролирует две ключевые должности – секретаря горсовета и
главы бюджетной комиссии – протянуть постановление о поддержке блокады.
Где-то им это удалось, например, в Волынском областном совете, в Полтавском
и др. В Днепровском горсовете им это не удалось», – отмечает эксперт.
«“Самопоміч” и ее представители в местных советах были инициаторами
обращений с поддержкой этой блокады. Поскольку сейчас решение СНБО уже
есть и ситуация с блокадой определенным образом разрешилась, очевидно,
власть наконец взяла ситуацию под контроль», – резюмировал А. Миселюк
(Корреспондент.net (www.korrespondent.net). – 2017. – 20.03).
***
Вероятность одновременного проведения внеочередных парламентских
и президентских выборов осенью 2017 г. существует, хотя она и не очень
высока,
считает
политолог
Р.
Бортник
(http://ru.golos.ua/politika/politolog_prokommentiroval_veroyatnost_provedeniya_do
srochnyih_parlamentskih_i_prezi).
«Сегодня вероятность одновременного проведения внеочередных
парламентских и президентских выборов не очень высока. …Главная проблема
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для власти – рейтинги. Но мне все же кажется, что, выбирая между двумя
годами сложного, но 100 % правления в ближайшее время, и между
незначительными шансами победить на досрочных выборах, П. Порошенко
выберет первое», – отметил Р. Бортник.
В то же время эксперт не исключает, что Администрация Президента
может пойти на избирательный процесс из-за внешнего и внутреннего давления.
«Проведение выборов парламента и главы государства возможно под давлением
внутренних и внешних сил. Такая вероятность мала, но она может оказаться
спасительной для БПП. Особенно учитывая нынешние реалии в стране. Тогда
партия сохранится в украинском политикуме еще на пять лет», – резюмировал
Р. Бортник (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 19.03).
***
Подписание лидерами националистических партий «Свобода»,
«Правый сектор» и «Национальный корпус» («Азов») манифеста о
взаимодействии не будет иметь юридических последствий и не даст
участникам ощутимого успеха на выборах, считает политический эксперт
А. Радчук.
«Ни для одной из трех партий-участниц объединение не будет иметь
никаких юридических последствий, потому что нынешнее законодательство не
предусматривает такого шага, как “партийное объединение”», – отметил
эксперт. Поэтому, уточнил он, сформировать единый избирательный список в
таких условиях без хитростей невозможно. Тем более, кроме ВО «Свобода»,
достаточного опыта ведения предвыборной борьбы нет ни у ПС, ни у
«Национального корпуса».
В Украине, уточнил он, есть определенная электоральная граница для
правых идей, а относительно стабильной поддержкой пользуется только одна из
трех этих партий – «Свобода». «Нацкорпус» и ПС в большинстве
социологических опросов набирают в пределах 1 %.
Как правило, громкие заявления об объединении усилий на практике почти
никогда не приводят к аккумулятивному эффекту – рейтинги партий не
суммируются, резюмирует эксперт (Слово и Дело (http://ru.slovoidilo.ua). –
2017. – 20.03).

ЕКОНОМІКА
Совет директоров МВФ перенес на короткий срок запланированное на
понедельник, 20 марта, рассмотрение вопроса о завершении третьего
пересмотра Программы расширенного финансирования для Украины. Об
этом сообщили в пресс-службе Минфина.
«Перенос сроков проведения заседания вызван исключительно
потребностью в уточнении расчетов относительно экономических последствий
от мер, принимаемых Украиной в ответ на блокаду, и захватом украинских
предприятий на неподконтрольных правительству территориях Донецкой и
Луганской областей, а также в связи с признанием российской стороной
документов, выданных на этих территориях», – говорится в сообщении.
Министр финансов Украины А. Данилюк заявил, что уточнение этих
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расчетов важно для обеих сторон для максимальной эффективности программы.
«Соответствующие консультации уже начаты. Планируем их завершить в
кратчайшие сроки», – отметил он (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news//397399/minfin-obyasnil-pochemu-mvf-perenes-zasedanie-po-transhu-dlyaukrainy). – 2017. – 20.03).
***
Дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2016 г.
составил 2,9 % ВВП, что соответствует установленному в программе с
Международным валютным фондом предельному уровню. Об этом сообщила
первый заместитель министра финансов О. Маркарова в ходе публичного
отчета по показателям госбюджета за 2016 г.
«Дефицит в пределах, предусмотренных в программе с МВФ, 2,9 %», –
сказала О. Маркарова.
Согласно презентации Минфина, доходы госбюджета за 2016 г. на 2,4 %
ниже, а расходы на 3,3 % выше откорректированного в течение года планового
показателя. При этом в министерстве напомнили, что в прошлом году бюджет, в
отличие от предыдущего года, не получал поступлений в форме импортного
сбора, ренты за транзит газа, целевой надбавки к тарифу на газ и поступлений
от продажи 3G-лицензий.
Также практически отсутствуют запланированные на уровне 7,7 млрд грн
поступления от спецконфискации, а перечисления прибыли от Национального
банка сократились в 1,6 раза – до 38,2 млрд грн (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/397393/defitsit-byudzheta-v-2016-godu-byl-vramkah-programmy-mvf-minfin). – 2017. – 20.03).
***
Директор ЕБРР в Украине Ш. Аджунер рассчитывает на увеличение
инвестиций банка в реализацию проектов в Украине в 2017 г. до 1 млрд евро.
«За предыдущие два года мы осуществили инвестирование в сумме
2,2 млрд евро в целом. Это около 1 млрд евро в год, поэтому я ожидаю, что в
этом году мы увеличим уровень инвестиций до данной суммы», – сказал он.
Ш. Аджунер уточнил, что в 2016 г. инвестиции ЕБРР в Украину были
около 600 млн евро, причиной этого стала политическая нестабильность в
Украине в начале прошлого года.
Директор ЕБРР в Украине отметил, что на 2017 г. у банка есть достаточно
серьезный портфель для инвестирования и на объем таких инвестиций не
должна повлиять ситуация на Донбассе.
ЕБРР в 2017 г. намерен инвестировать в строительство метро в Харькове,
развитие электросетей Украины, в целом в энергетическую сферу, а также
профинансировать несколько проектов, связанных с портовой индустрией в
Украине (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/03/20/26812710). – 2017. – 20.03).
***
Еврокомиссия официально утвердила решение о выделении Украине
второго транша в 600 млн евро по программе макрофинансовой помощи. Об
этом в Брюсселе сообщили в руководящей институции ЕС.
«Вместе с этой выплатой общий размер макрофинансовой помощи,
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которую ЕС предоставляет Украине с 2014 г., достигнет 2,81 млрд евро», –
заявили в Еврокомиссии.
Отмечается, что это самая большая помощь, которую ЕС выделял стране,
которая
не
является
членом
Сообщества
(ЧАС.UA
(http://timeua.com/news/3/55418.html). – 2017. – 16.03).
***
Правительство США выделило 54 млн долл. на дополнительную
помощь Украине.
Сообщается, что межправительственный договор подписали первый вицепремьер-министр Украины С. Кубив и директор миссии Агентства США по
международному развитию С. Фриц. Отмечается, что транш будет направлен на
проведение реформ в Украине.
«Согласно этим соглашениям, Украине будет дополнительно выделено
54 млн долл. на поддержку критически важных реформ. Деньги пойдут на
борьбу с коррупцией, экономические превращения и развитие демократии. Я
убеждена, что эта дополнительная помощь еще на один шаг приблизит
украинский народ к тому уровню благополучия демократии, к которому он
стремится и которого он заслуживает», – отметила посол США в Украине
М. Йованович.
С. Кубив добавил, что деньги должны пойти на три направления:
энергетическую сферу, соблюдение норм верховенства права и «самый
важный – подотчетность правительства Украины гражданам Украины»
(Hronika.info (http://hronika.info/politika/214773-ukraina-poluchit-ot-ssha-bolee50-mln-doll-na-reformy.html). – 2017. – 16.03).
***
По словам главы Национального банка Украины В. Гонтаревой,
регулятор на сегодня убрал все ограничения для инвесторов, чтобы те
заходили на рынок факторинга. Об этом она заявила в кулуарах на ХІІІ
ежегодной инвестиционной конференции Dragon Capital.
«Я когда услышала, что старейший итальянский банк продает безнадежные
кредиты с дисконтом 25 %, то смеялась. У нас мечта продать долги с дисконтом
75 % », – говорит она.
Ключевая проблема для заинтересованности со стороны инвесторов – это
слабая защита прав кредиторов. «В нашей банковской системе сейчас огромный
портфель плохих кредитов. Но покупая портфель плохих кредитов, вы
покупаете билет на войну», – говорит В. Гонтарева.
Напомним, ранее в НБУ сообщали, что объем плохих кредитов в
банковской системе достигнет 50 % и выше, если не изменить в корне систему
отношений кредиторов и заемщиков и не обеспечить справедливое
судопроизводство.
К
решению
данной
проблемы
подключаются
международные организации. «Если взять международные организации, то мы
смогли с их подачи провести реформы в НБУ и в банковской системе. Сегодня с
их помощью мы можем создать фонд плохих кредитов. Они хотят туда давать
деньги, но инициатива должна быть за нами», – заявила В. Гонтарева
(Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/397246/gontareva-rasskazala-ktoprofinansiruet-fond-problemnyh-kreditov). – 2017. – 17.03).
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***
16 марта 2017 г. Моторно (транспортное) страховое бюро Украины
(МТСБУ) включило ПриватБанк (Днепр) в перечень банков, в которых
размещаются средства централизованных страховых резервных фондов
бюро. Об этом «Минфину» сообщили в пресс-службе бюро.
Согласно сообщению, решение принято в связи с тем, что ПриватБанк стал
государственным банком, так как в соответствии с положением об
инвестиционной деятельности МТСБУ средства бюро размещаются в
государственных банках или в дочерних структурах в Украине крупных
зарубежных банков (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/03/17/26765369). –
2017. – 17.03).
***
17 марта 2017 г. «Ощадбанк» осуществил досрочное погашение
рефинансирования НБУ на сумму 500 млн грн. Об этом говорится в
сообщении банка.
В целом с 2015 г. банк вернул НБУ 17,862 млрд грн. Из них около
15,5 млрд грн возвращено досрочно.
Для окончательного расчета с НБУ по кредитам рефинансирования
осталось выплатить около 2 млрд грн, говорится в сообщении. «Планируем
рассчитаться окончательно в течение 2017 г.», – сообщил председатель
правления «Ощадбанка» А. Пышный.
По результатам работы в январе – феврале 2017 г. «Ощадбанк» получил
прибыль в сумме 97,7 млн грн, что на 19,2 млн грн больше, чем за
соответствующий
период
2016
г.
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/03/17/26767310). – 2017. – 17.03).
***
Государственная компания «Укрэнерго», оператор Объединенной
энергосистемы
страны,
улучшила
прогноз
по
обеспечению
теплоэлектростанций дефицитным углем антрацитовой группы, заявив,
что ТЭС обеспечены этим видом топлива на время работы от 28 до 60
дней. Об этом в своем видеообращении на странице в соцсети Facebook сказал
и. о. главы компании В. Ковальчук.
«Остатки топлива на электростанциях, которые работают на антраците,
составляют от 28 до 60 дней. Это тот период, который страна может пройти без
серьезных проблем в нашей электроэнергетической системе, что значительно
больше тех прогнозов, которые были раньше», – сказал он, добавив, что ранее
прогнозировалось возможное истощение или нехватка топлива уже к концу
марта. Также В. Ковальчук заявил, что генерирующие компании – операторы
ТЭС должны немедленно перейти к процессу заключения контрактов на импорт
антрацита в Украину.
«Дополнительный финансовый ресурс, который имеет тепловая генерация
за время работы в последний месяц, позволяет начать этот процесс (заключения
контрактов на импорт угля в Украину), и он должен начаться немедленно…
Страна должна к маю месяцу быть обеспечена топливом», – сказал глава
«Укрэнерго» (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/397394/stalo-izvestnona-skolko-hvatit-antratsita-na-skladah-tes). – 2017. – 20.03).
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***
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере
энергетики и коммунальных услуг, планирует с 1 апреля 2017 г. увеличить
оптовую рыночную цену на электроэнергию на 1 % вместо ранее
утвержденного снижения на 5,8 %. Об этом говорится в материалах комиссии
к заседанию 23 марта.
Согласно материалам, ОРЦ на II–IV кварталы планируется утвердить в
размере 1354,98 грн/МВт·ч (без НДС).
Как пояснил глава НКРЭ Д. Вовк на своей странице в Facebook,
необходимость увеличения ОРЦ связана с необходимостью обеспечить
стабильную работу энергосистемы страны, на что энергетический уголь будут
покупать за рубежом. «Бесспорным сегодня является дефицит угля (как и
природного газа) и необходимость его приобретения за рубежом по цене до
100 долл./т», – написал он.
В проекте решения комиссии отмечается, что прогнозный баланс
электроэнергии на 2017 г., утвержденный 3 марта, предусматривает
потребление ТЭС и ТЭЦ страны 26 541 000 т угля.
Его импорт в этом году ожидается в объеме 5,6 млн т, в том числе во II–
IV кварталах – 5,302 млн т.
ОРЦ влияет на установление тарифов на электроэнергию для
промышленных потребителей.
Ранее НКРЭ обнародовала проект решения об увеличении тарифов на
отпуск тепла и электроэнергии для теплоэлектроцентралей, согласно которому
рост цен на уголь в их тарифах возрастет на 26,2–26,5 % (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/397392/nkre-hochet-uvelichit-tsenu-naelektroenergiyu-vmesto-ranee-utverzhdennogo-snizheniya). – 2017. – 20.03).
***
З початку 2017 р. до країн-членів Європейського Союзу українські
виробники поставили 363,5 т продукції птахівництва. Про це повідомив
перший заступник голови Держпродспоживслужби А. Жук, передає пресслужба відомства.
За його словами, зокрема, до Естонії було поставлено 58,4 т курячого
м’яса, до Нідерландів – 148,8 т. До Німеччини відправлено 18,6 т м’яса
курячого та 11 т пуху-пера. Польща прийняла українське куряче м’ясо
загальною вагою 126,7 т.
Держпродспоживслужба наголошує, що статус експорту продукції
птахівництва до ЄС не змінювався. Виконавчим рішенням комісії ЄС
№ 2017/151 від 27.01.2017 р. Європейським Союзом було внесено зміни в дод. І
до Регламенту ЄС № 798/2008 та визнано заходи щодо зонування території
України при виникненні грипу птиці.
Тобто, таким чином, було відновлено ввезення до ЄС м’яса птиці та
продукції птахівництва з України за винятком Одеської, Херсонської та
Чернівецької областей, де були зафіксовані випадки захворювання на
високопатогенний грип птиці (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/zpocatku-roku-ukraina-eksportuvala-v-es-3635-t-produkcii-ptahivnictva). – 2017. –
17.03).
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***
Спираючись на передовий світовий досвід покращення доступу до
фінансування для невеликих аграрних виробників і переробників
сільгосппродукції, «ОТП Банк» спільно з Міжнародною фінансовою
корпорацією (IFC) реалізував спрощений і прискорений підхід до
фінансування фермерів у програмі «Агро-фабрика». Про це повідомляє пресслужба банку.
Так, спеціально розроблений підхід до аналізу сільгоспвиробників дає
змогу приймати принципове рішення про кредитування за один день і
здійснювати видачу кредиту в рекордно короткі для України терміни –
протягом 7–10 днів.
Також програма «Агро-фабрика» передбачає можливість кредитування
агровиробників під оформлення виключно фінансової аграрної розписки, що
зменшує витрати на оформлення застави. Разом з тим зменшено і вимоги до
застави, оскільки як застава може використовуватися майбутній урожай.
Таким чином, завдяки програмі «Агро-фабрика» невеликі господарства, які
займаються вирощуванням зернових та олійних культур, з банком
оброблюваної землі від 500 до 5 тис. га, отримують доступ до швидких грошей
для посівної і збиральної кампанії на найбільш оптимальних умовах: сума
кредиту від 2 млн до 8 млн грн; типи фінансування: строковий кредит,
відновлювальна кредитна лінія, авалювання векселів, гарантії на користь
дистриб’юторів засобів захисту рослин, добрив і палива, факторинг; термін до
одного року.
«Ми реалізували програму “Агро-фабрика” до весняної посівної кампанії, і
вже у лютому “ОТП Банком” затверджено перші 50 млн грн. Та це лише
початок», – прокоментувала А. Бініашвілі, член правління АТ «ОТП Банк»
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/otp-bank-realizue-programudostupnogo-finansuvanna-dla-fermeriv). – 2017. – 16.03).
***
Индекс потребительских настроений в Украине в феврале 2017 г. возрос
на 2,5 пункта по сравнению с предыдущим месяцем – до 56,2 (по шкале от 0
до 200). Об этом говорится в данных ежемесячного исследования компании GfK
Ukraine.
Как сообщается, наиболее существенно изменились индексы ожидаемой
динамики безработицы и девальвации.
Так, ожидания украинцев относительно безработицы в феврале
ухудшились: соответствующий индекс увеличился на 11,1 п. и составил 152,9.
В то же время ожидания относительно курса гривни в течение ближайших
трех месяцев улучшились: соответствующий индекс уменьшился на 9,4 п. – до
154,3. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 3,7 п. – до 185,9.
«Улучшение
девальвационных
ожиданий
является
следствием
стабилизации на валютном рынке. В целом индекс потребительских настроений
возрос в небольшой степени», – заявили аналитики GfK Ukraine.
Индекс текущего положения также увеличился на 3,1 п. – до 51,1, в том
числе индекс текущего личного материального положения возрос на 2,4 п. – до
42,6, а индекс целесообразности крупных покупок – на 3,7 п., до 59,5. Индекс
экономических ожиданий повысился на 2,1 п., до отметки 59,6.
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В частности, индекс ожидаемых изменений личного материального
положения возрос на 4,4 п. – до 59,7, индекс ожидаемого развития экономики
страны в течение ближайшего года поднялся на 1,6 п. – до 48, индекс
ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет
увеличился
незначительно,
составив
71,1
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/03/16/26752614). – 2017. – 16.03).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Национальный банк Украины заявляет, что все украинские банки с
российским государственным капиталом в Украине ведут переговоры о
продаже. Об этом сообщила заместитель главы НБУ Е. Рожкова.
«Мы совершенно точно знаем, что все банки с государственным
российским капиталом, которые работают сегодня в Украине, ведут переговоры
о потенциально возможной продаже», – заявила Е. Рожкова. По ее словам, НБУ
считает продажу лучшим способом покинуть рынок Украины, потому что «в
сегодняшних условиях, к сожалению, о каком-то развитии дальнейшем этих
банков на территории Украины говорить, конечно, нельзя».
Также Е. Рожкова отметила, что возможная продажа банков не повлияет на
их клиентов. Она добавила, что подпавшие под санкции банки являются
ликвидными и могут выполнять свои обязательства перед клиентами
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/397405/vse-banki-s-rossijskimgoskapitalom-v-ukraine-vedut-peregovory-o-prodazhe-nbu). – 2017. – 20.03).
***
Національний банк України оприлюднив інфографіку, яка пояснює
введені санкції стосовно п’яти банків з державним російським капіталом,
передає
УНН
з
посиланням
на
прес-службу
НБУ
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1651938-nbu-oprilyudniv-infografiku-izpoyasnennyam-sanktsiy-schodo-rosiyskikh-bankiv).
«Санкції строком на один рік будуть застосовані до ПАТ “Сбербанк”, ПАТ
“ВіЕс Банк”, ПАТ “Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк”,
ПАТ “ВТБ Банк”, ПАТ “БМ Банк” в частині запобігання виведенню капіталів
зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов’язаних з
ними осіб», – ідеться у повідомленні Нацбанку (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1651938-nbu-oprilyudniv-infografiku-izpoyasnennyam-sanktsiy-schodo-rosiyskikh-bankiv). – 2017. – 16.03).
***
Российский «Внешэкономбанк» рассчитывает завершить сделку по
продаже Проминвестбанка, несмотря на сложную ситуацию с российскими
банками в Украине. Об этом сообщил глава ВЭБ С. Горьков.
«Я надеюсь, что не сорвет (сделку текущая ситуация). Мы на финальной
стадии», – сказал С. Горьков.
Глава ВЭБ напомнил, что ограничения коснулись в основном
межбанковских сделок между украинскими «дочками» и их российскими
материнскими банками. «Мы этого не делали, у нас этого не происходило
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(межбанковских сделок). Непосредственно это решение на нас существенно не
влияет. Любые ухудшения не лучшим образом повлияют. Это решение на саму
сделку не повлияет», – отметил С. Горьков.
По его словам, у Проминвестбанка часть активов проблемная, при этом сам
банк «неплохо зарезервирован». «Мы считаем, что банк сам по себе для
украинской системы достаточно неплохой», – заявил глава ВЭБ.
ВЭБ в Украине сейчас также находится в процессе реализации лизингового
бизнеса, часть активов которого уже продана.
«Цена хорошая, с минимальными дисконтами реализуем эти активы. Часть
остается, будем дальше заниматься», – сказал С. Горьков, добавив, что на
финальной стадии находится вторая сделка по продаже части розничного
лизингового бизнеса, пока остается в портфеле сельскохозяйственная и
горнорудная техника (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/03/16/26752262). –
2017. – 16.03).
***
Вслед за коммунальными тарифами в Киеве могут повысить тарифы
на проезд в транспорте. Об этом рассказали источники в транспортных
предприятиях.
В мэрии официально это пока не подтверждают, но признают, что такая
необходимость есть из-за повышения тарифов на электроэнергию для
предприятий. Если экономический анализ себестоимости подтвердит, что тариф
на проезд нужно повысить, то уже в апреле поездка в наземном транспорте
может обходиться в 5 грн, а в метро – как минимум в 7 грн.
Поездка в автобусах, трамваях и троллейбусах с 1 апреля может стать
дороже на 2 грн. Об этом рассказали источники в некоторых депо и автобусных
парках. «Из-за подорожания электроэнергии возросли затраты на
электротранспорт, кроме того, постоянно растет цена на топливо и запчасти.
Сейчас наши экономисты срочно делают просчеты нового тарифа.
Обговаривается тариф в 5 грн (сейчас 3 грн)», – говорят источники в
«Киевпасстрансе».
Источники в мэрии вообще утверждают, что распоряжение уже у мэра.
«Хотели вообще до 8 грн поднять, чтобы выйти на окупаемость. Но потом
решили, что это слишком дорого, никто платить не будет. Сейчас распоряжение
о повышении тарифов у Кличко», – говорят источники в КГГА.
Советник
первого
замглавы
департамента
экономики
КГГА
В. Яструбинский сказал, что расчеты себестоимости проезда действительно
ведутся. «С 1 апреля даже теоретически повышение тарифа на коммунальный
транспорт невозможно, поскольку процедура должна занять какое-то время.
Сейчас в департаменте экономики, насколько мне известно, изучается
себестоимость перевозки пассажиров городским транспортом. Какие будут
последствия этих просчетов, станет известно, как я думаю, в конце марта –
начале апреля, когда будут результаты просчетов, сколько стоят перевозки.
После этого городская власть будет принимать решение – дотация или
пересмотр
тарифов»,
–
сказал
В. Яструбинский
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/397428/novye-tarify-reshatsya-li-podnyat-proezdv-metro-kieva-do-7-grn). – 2017. – 20.03).
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***
Державна служба геології та надр України призупинила дію трьох
спецдозволів, виданих НАК «Нафтогаз України» на користування надрами
Будищансько-Чутівської, Оболонської та Писарівської площ у Полтавській
області. Про це УНН повідомили у прес-службі Держгеонадр
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1652125-diyu-trokh-spetsdozvoliv-naftogazuukrayini-na-koristuvannya-nadrami-prizupinili).
Таке рішення прийняли з огляду на звернення від Полтавської обласної
ради. Причиною призупинення дії спецдозволів стало невиконання програми
робіт. У відомстві зазначили, що НАК «Нафтогаз України» впродовж місяця
повинна усунути порушення.
Полтавська обласна рада на пленарному засіданні прийняла рішення щодо
зупинення дії спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами
площ, які розташовані на території їхньої області та належать НАК «Нафтогаз
України». Причиною такого рішення, як зазначено в документах, є невиконання
програми робіт. Відповідне звернення отримала Держгеонадра.
У Держгеонадраз додали, що для НАК «Нафтогаз України» надано 30 днів
для
усунення
порушень
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1652125-diyu-trokh-spetsdozvoliv-naftogazuukrayini-na-koristuvannya-nadrami-prizupinili). – 2017. – 17.03).
***
У ряді країн, зокрема Європейського Союзу, заборонили ввезення птиці з
України через грип. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби,
передає УНН (http://www.unn.com.ua/uk/news/1651962-nizka-krayin-zaboronilavvezennya-ptitsi-z-ukrayini-cherez-grip).
«Доводимо до відома територіальних органів Держпродспоживслужби й
експортерів птиці та продуктів птахівництва консолідовану інформацію про
тимчасові обмеження на ввезення птиці та продуктів птахівництва з України на
території ряду країн у зв’язку з високопатогенним грипом птиці», – ідеться у
повідомленні.
Так, інформація стосується обмежень на ввезення птиці та продуктів
птахівництва з України до Гонконгу, Ємену, Європейського Союзу, Іраку,
Йорданії, Катару, Китайської Народної Республіки, Королівства Саудівська
Аравія, Об’єднаних Арабських Еміратів (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1651962-nizka-krayin-zaboronila-vvezennyaptitsi-z-ukrayini-cherez-grip). – 2017. – 16.03).
***
Держпродспоживслужба зафіксувала нові випадки африканської чуми
свиней у Кіровоградській і Харківській областях. Про це повідомляє пресслужба відомства.
В урочищі «Воловик» Голованівського лісництва ДП «Голованівське
лісове господарство» (Голованівський район Кіровоградської області) та на
території НПП «Гомільшанські ліси» (Зміївський район Харківської області)
було виявлено загибель диких кабанів.
При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науководослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
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експертизи (м. Київ) 15.03.2017 р. встановлено діагноз африканська чума свиней
(АЧС) (звіти про результати дослідження № 001643 п.м./17 та № 001644 п.м./17
від 15.03.2017 р.).
З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалахів АЧС проведено
засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при
Голованівській і Зміївській районних державних адміністраціях, рішеннями
яких затверджено плани з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних
осередків, зон захисту та нагляду. В осередках захворювання вживаються
заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/v-kirovogradskij-ta-harkivskij-oblastah-novispalahi-acs). – 2017. – 16.03).
***
На внедрение массового государственного медстрахования, которое
Минздрав пообещал начать уже со второй половины этого года, может
попросту не хватить денег, считает глава Международного фонда
«Здоровье украинского народа» С. Сошинский.
«Основа любого лечения – это лекарства. Если их стоимость не будут
компенсировать, прорыва в медобслуживании не произойдет. Но на
сегодняшний день рынок медикаментов в Украине “весит” 50 млрд в год. Плюс
в рамках реформы нужно будет повышать зарплаты 1 млн украинских медиков,
а это еще 70 млрд. С учетом закупки оборудования и прочих расходов средний
годовой бюджет составит порядка 200 млрд грн», – подсчитал эксперт.
Государство сможет выделить лишь 70 млрд грн, за эти деньги обещают
покрыть стоимость страховки для неработающих граждан. Остальное придется
заплатить тем, кто работает. Скорее всего, дополнительная финансовая нагрузка
ляжет на плечи работодателей. Им придется доплачивать за каждого
сотрудника, как минимум, 1 тыс. грн в месяц. Понятно, что бизнес попытается
переложить эти траты на персонал.
«Для того чтобы украинцы смогли платить за такие страховки, зарплата
должна быть не 3,2 тыс. грн, а 17–22 тыс. грн в месяц», – подытожил
С. Сошинский (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/397110/skolkoukraintsy-zaplatyat-za-besplatnye-meditsinskie-strahovki-ekspert). – 2017. – 16.03).
***
У лютому 2017 р., порівняно із січнем 2017 р., тобто за місяць,
кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла на 2,3 %, або на
10,3 тис. осіб (з 429 тис. до 439,3 тис. осіб). Про це свідчать дані Державної
служби
статистики
України,
передає
УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1652004-kilkist-bezrobitnikh-v-ukrayini-zamisyats-zrosla-na-2-3).
Наразі кількість зареєтрованих безробітних у лютому становила 1,7 %
населення працездатного віку. При цьому в лютому 2017 р. середній розмір
допомоги по безробіттю зменшився на 92 грн – з 2015 до 1923 грн. Слід додати,
що серед зареєстрованих 439,3 тис. осіб безробітних лише 364,9 тис. осіб
отримують допомогу по безробіттю (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1652004-kilkist-bezrobitnikh-v-ukrayini-zamisyats-zrosla-na-2-3). – 2017. – 16.03).
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