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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Оперативна інформація щодо надзвичайної ситуації, пов’язаної
з вибухом боєприпасів у Харківській області
(станом на 7:30 23 березня)
О 2:56 23 березня до ДСНС надійшла інформація проте, що у м. Балаклія
на території військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з
подальшою детонацією боєприпасів. Рух пасажирського транспорту по
залізничній станції Балаклія призупинено та організовано за резервною схемою.
Станом на 7:30 23 березня триває евакуація населення:
– із с. Вербівка евакуйовано 2 тис. 700 осіб у с. Пришиб (відстань 16 км
від м. Балаклія);
– із с. Яковенково – 806 осіб населення у Волохів Яр (20 км від
м. Балаклія);
– з м. Балаклія евакуйовано понад 16 тис. 317 осіб.
Усі вибухи відбуваються на технічній території арсеналу. Але
спостерігаються поодинокі випадки розльоту осколків.
На місці події від ДСНС задіяно 55 автоцистерн, 24 одиниці допоміжної
техніки від ДСНС і 362 особи. Також працює 25 автомобілів швидкої допомоги,
понад 100 співробітників швидкої допомоги, від Національної поліції – 40
автомобілів і понад 150 осіб особового складу.
На залізничній станції с. Шебелинка чергують два пожежні потяги.
На місці розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на
чолі з головою Харківської облдержадміністрації Ю. Світличною, працює
оперативна група ДСНС України, яку очолює тимчасово в. о. голови Державної
служби України з надзвичайних ситуацій О. Мельчуцький.
На місце пожежі виїхала мобільно-оперативна група ГУ ДСНС України у
Харківській області на чолі з начальником Головного управління, до якої також
входять заступник начальника Головного управління, представники
Національної
поліції,
прокуратури
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 23.03).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Ворошилов, ст. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Консолидация праворадикальных партий в отзывах СМИ
Определенное оживление в украинском политикуме, наблюдавшееся в
последнее время, ознаменовалось новым событием. 16 марта партии
ВО «Свобода», «Правый сектор» и «Национальный корпус» подписали
Национальный манифест и задекларировали объединение усилий для
построения национального Украинского государства.
Также документ поддержала ОУН во главе с Б. Черваком, Конгресс
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украинских националистов под руководством С. Брацюня и организация «С14»
(лидер С. Мазур).
«Мы, украинские националисты, осознавая катастрофическое положение
нашей страны и ставя целью приобретение и развитие великого национального
государства, способного обеспечить благосостояние украинцев и будущее
украинских детей, объединяем свои усилия на основании фундаментальных,
неоспоримых и нерушимых для нас всех принципов и целей и предлагаем
четкий план первоочередных шагов для достижения этой цели», – говорится в
документе.
Манифест составлен на основе программных принципов организацийподписантов. Он декларирует единство усилий националистических
политических сил в реализации поставленных задач. В частности,
националисты предлагают сформировать новый вектор украинской
геополитики – ориентацию не на Запад или Восток, а на создание нового БалтоЧерноморского союза.
Также они предлагают признать Российскую Федерацию государствомагрессором на всех уровнях мировой дипломатии, разорвать с ней все
дипломатические отношения, блокировать оккупированные территории
Украины, прекратить деятельность российского бизнеса в Украине и применить
санкции к российскому капиталу.
Кроме
того,
предлагается
законодательно
признать
ОРДЛО
оккупированными территориями и разработать реальный план освобождения
Крыма и Донбасса.
Украинские националисты в Манифесте выступают за возвращение права
на восстановление ядерного потенциала Украины как способа защиты
национальной безопасности в связи с нарушением Будапештского
меморандума, создать высокотехнологичную профессиональную контрактную
армию, а также резервную армию, укомплектованную по территориальному
принципу, законодательно закрепить право на вооруженную защиту и
свободное владение оружием.
Подписанты документа также предлагают очистить от вражеской
пропаганды
украинское
информационное
пространство,
обеспечить
украинскому языку статус единого государственного.
Националисты выступают за проведение реальной люстрации, усиление
уголовной ответственности за коррупцию, внедрение действенной процедуры
импичмента Президента и принятие закона об отзыве депутатов всех уровней,
судей и чиновников, а также внедрение выборности судей.
Кроме того, националистические силы предлагают вернуть в
государственную собственность недра, стратегические объекты и предприятия,
приватизированные после 1991 г.
Председатель ВО «Свобода» О. Тягнибок отметил, что Национальный
манифест – это стратегический план развития Украинского государства. «Когда
власть будет принадлежать националистам, мы реализуем этот Манифест.
Наработки для этого у нас есть уже сейчас, в виде законопроектов, однако
нынешняя власть неспособна их принять», – сказал он.
По его словам, политические партии будут не просто координировать
усилия, а «совместно достигать поставленных целей». При этом лидер
«Свободы» не исключил возможности совместного участия в выборах ВР. «Мы
3

не исключаем нашего совместного похода на выборы», – заявил О. Тягнибок.
При этом он подчеркнул, что участие в выборах – не основная цель для
националистических партий. «У нас и так есть депутаты, представители в Раде.
Нам нужна вся полнота власти», – заявил лидер ВО «Свобода». Он отметил, что
для достижения цели «Свобода», ПС и НК будут использовать как
парламентские, так и революционные методы.
В свою очередь лидер «Национального корпуса» А. Билецкий сообщил, что
этим Манифестом «партии начинают свой крестовый поход против этой
власти». Он также заявил, что действующая власть неспособна выиграть войну.
Следует отметить, что друг с другом эти партии пытались объединиться
уже не раз. Например, осенью 2015 г. тогдашний лидер партии «Правый сектор»
Д. Ярош и глава ВО «Свобода» О. Тягнибок даже обсудили «дорожную карту»
по слиянию, после чего О. Тягнибок предложил членам «Правого сектора» идти
на выборы от ВО «Свобода».
Во время создания партии «Национальный корпус» осенью 2016 г.
А. Билецкий допускал объединение с «Правым сектором».
Также, по данным ряда СМИ, после Нового года прошел ряд встреч
лидеров трех партий, на которых и была достигнута договоренность о
совместных действиях и о возможной перспективе политического объединения.
Наконец, сравнительно недавно, все три политсилы инициировали
совместный марш в Киеве, состоявшийся 22 февраля. Как отмечают
обозреватели СМИ, марш националистов, в котором приняли участие несколько
тысяч человек, запомнился довольно уникальным в истории Украины явлением.
С трибуны парламента лидер митингующих нардеп А. Билецкий зачитал
ультиматум депутатам и пригрозил в случае его невыполнения «взять власть».
Незадолго до этого большая колонна националистов прошла от Майдана к
Верховной Раде.
Кроме ультиматумов действующей власти, другой важный акцент в речах
националистов – единение между ними. Выступая на митинге напротив
Верховной Рады, «свободовец» А. Ильенко назвал день, когда три партии
вывели своих сторонников на марш, «траурным для всех врагов Украины».
«Они (враги. – Прим. авт.) были уверены, что мы, националисты, будем
бороться между собой, но этого не будет. Ошибки истории, которые были в
прошлом, не повторятся. Националисты будут едины, как единый кулак. И
пусть трепещут наши враги: мы идем и победим!» – заявил с трибуны депутат
«свободовец».
Риторика у митинга была сугубо оппозиционная. Лидер «Национального
корпуса» А. Билецкий прямо сказал, что П. Порошенко еще хуже, чем
В. Янукович, потому что прикрывается патриотическими лозунгами. От властей
потребовали заблокировать торговлю с Донбассом, отказаться от
сотрудничества с МВФ, не продавать землю и пр.
В целом же марш националистов, хоть и прошел довольно спокойно,
наделал много шума в политических кругах, прежде всего сделанными в ходе
акции заявлениями ультимативного характера.
Следует отметить, что как в тексте ультиматума, который был выставлен
на сайтах политсил, так и в подписанном «Свободой», ПС и НК Манифесте есть
ряд требований, которые больше можно отнести к представителям левых
политсил, но никак не к правым. В частности, в тексте идет речь о недопущении
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поднятия
пенсионного
возраста
и
пенсионного
стажа,
продажи
сельскохозяйственных земель и приватизации стратегических предприятий.
Как отметил в этой связи директор Украинской политконсалтинговой
группы Д. Разумков, Манифест националистов объединяет в себе как крайне
правые идеи, так и крайне социалистические. «Основываясь на том, что
подписано, то в этом принципе “все хорошее против всего плохого” намерения,
может, и серьезные, но сам документ носит популистский характер. При том
крайне популистский объединяет в себе как крайне правые идеи, так и крайне
социалистические: все национализировать, и что с этим делать непонятно.
Таких пунктов очень много», – считает эксперт.
Такую активизацию националистических сил можно объяснить тем, что
хотя ни власть, ни оппозиция публично этого не признают, в лагерях многих
политсил уже вовсю идет подготовка к возможным внеочередным
парламентским выборам, тем более что сами правые силы не стали скрывать,
что будут добиваться досрочных выборов. Но по отдельности у этих политсил
вряд ли получится преодолеть проходной барьер, учитывая, что по последним
соцопросам рейтинг их поддержки находится в пределах статистической
погрешности.
Так, по опросам Фонда «Демократические инициативы» у «Национального
корпуса» поддержка составляет 0,2 %, у «Правого сектора» без Д. Яроша –
0,5 %. Чуть больше только у ВО «Свобода» – 3,1 %, хотя это также нельзя
сравнить с тем уровнем поддержки, который получила партия в 2012 г. Так что,
только объединив свои усилия, политические силы могут преодолеть барьер в
5 %.
Согласно декабрьскому опросу социологической группы «Рейтинг»,
уровень электоральной поддержки ВО «Свобода» на уровне 5,9 %. «Правый
сектор» и «Национальный корпус» поддерживает 0,4 % украинцев, которые
пойдут на избирательные участки и определились с выбором (хотя
персональный рейтинг А. Билецкого – 0,9 %). Объединение – возможность не
просто суммировать рейтинги, но и качественно улучшить уровень
электоральной поддержки.
«Ниша правых партий – это пока 5–10 %. И то, что они пытаются
объединиться, это, безусловно, правильно. Хотя у “Свободы” есть шансы и
самим вернуться в Верховную Раду за счет базовых регионов. У этих трех
политических сил есть идеологические различия – по языку, культурной
идентичности. Если они смогут это преодолеть, тогда получится эффект
синергии. Такой шанс есть», – считает руководитель аналитического Центра
«Третий сектор» А. Золотарев.
По его словам, власти придется реагировать на озвученный О. Тягнибоком
ультиматум, так как за требованиями националистов стоят десятки тысяч
пассионариев, готовых очень быстро от слов перейти к делу. «На Банковой этот
сигнал принят и понят. Там отдают себе отчет, что наибольшую угрозу
представляют не разрозненные партии, находящиеся в оппозиции, даже та же
“Батьківщина”, а как раз идеологически мотивированные партии, готовые к
радикальным действиям. На Банковой понимают, что если существует угроза
того, что события могут пойти по радикальному сценарию, то эта угроза
исходит от правых», – отмечает А. Золотарев.
Хотя, как заверил лидер «Правого сектора» А. Тарасенко, об объединении
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под выборы речь пока не идет. «В тексте ультиматума подавляющее
большинство пунктов о том, что мы требуем от власти не делать. Поэтому
будем протестовать и требовать отставки в случае протягивания властью какихто из тех пунктов. Об объединении на выборах речь пока не идет, как и об
объединении структур. Мы объединяем усилия, потому что видим, что только
вместе можно чего-то достичь», – прокомментировал А. Тарасенко. Впрочем, и
категорически отрицать возможность совместного участия в выборах не стал.
Старший аналитик Международного центра перспективных исследований
А. Окстисюк также считает, что благодаря такому объединению политсилы
могут получить достаточно высокий рейтинг поддержки. «Им есть смысл
объединяться, потому что по отдельности они будут только распылять голоса.
Если объединить всех правых игроков в один блок правых сил и если туда в
перспективе еще присоединится УКРОП, то они могут получить даже до 10 %
поддержки. Здравый смысл в объединении есть, потому что по большому счету
это даст возможность мобилизовать ресурсы. С другой стороны, УКРОП всетаки нацелен идти отдельно пока что, они считают, что у них достаточно
поддержки и для Коломойского будет хорошо, если зайдет в парламент две
силы – УКРОП и праворадикалы. Потому что УКРОП позиционирует себя как
правая партия, но с либеральным уклоном, то есть не как оголтелые
националисты, а системные правые. Сейчас есть один бенефициар и
координатор – Коломойский, и он может легко завести в парламент эти два
блока. Если он увидит по социологии, что есть возможность завести две свои
дружеские колонны, то для него это будет хорошо. Если он будет смотреть, что
они конкурируют и воруют друг у друга голоса – в итоге может ни один, ни
другой не зайти. Это будет впервые, что все правые силы объединятся –
сформируется гиперправый блок, которого никогда еще не было», –
предположил А. Окстисюк.
Правда, в самой партии «УКРОП» поспешили опровергнуть возможное
объединение, сказав, что не готовы вести разговоры о сотрудничестве с
праворадикалами. «У нас сильно отличается идеология, чтобы можно было
вести разговор об объединении. А в парламенте мы в диалоге, как с
представителями других политических партий. И тех, что имеют фракции, и
других», – рассказал член Политсовета партии Д. Симанский.
Как отметила директор Фонда «Демократические инициативы» им.
И. Кучерива И. Бекешкина, «такое объединение (праворадикалов. – Прим. авт.)
с точки зрения электоральных перспектив правильное. Вспомним последние
парламентские выборы, когда не прошел ни “Правый сектор”, ни “Свобода”, так
как эти голоса разделились. Если бы они шли вместе, то могли бы оказаться в
Верховной Раде. Кроме того, они близки по своим идейным взглядам. Поэтому
нынешнее объединение, с такой точки зрения, правильно. Было бы хорошо,
чтобы политические силы, которые близки по своим политическим взглядам,
объединялись», – отметила И. Бекешкина.
По ее словам, запрос на националистические партии сейчас в украинском
обществе существует. «По крайней мере, этого будет достаточно для того,
чтобы им преодолеть 5-процентный барьер. Другое дело, насколько этим
партиям удастся мобилизовать своих избирателей, потому что это все-таки
незначительный сегмент общества. Этот проект рассчитан на людей, которые
разделяют их политические взгляды, на людей, которые даже не националисты,
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а с достаточно радикальными взглядами. Но трудно сейчас сказать, сколько
могут получить эти партии от такого сегмента избирателей», – сказала
социолог.
По ее словам, украинцы, отдавая предпочтение тем или иным
политическим силам на выборах, обычно ориентируются не на идейные
позиции, а на определенных лидеров и «мощь» медиа-кампании.
И. Бекешкина полагает, что даже если националистический сегмент в
стране составляет 7 %, то это вовсе не означает, что данный электорат отдаст
свои голоса за объединение трех националистических партий. Это
обуславливается тем, что на украинской политической арене присутствуют и
другие фигуры, ратующие за радикальные изменения, такие как партия
«Батьківщина» Ю. Тимошенко и Радикальная партия О. Ляшко.
Директор Киевского международного института социологии В. Паниотто
также прогнозирует, что такой объединенный правый блок может стать
парламентской партией, но при этом большого процента поддержки иметь не
будет.
«Это зависит от ситуации, которая будет во время избирательной
кампании, потому что мы видели, что поддержка ВО “Свобода” была
неожиданной в 2012 г. – более 10 % поддержки. Но на последних
парламентских выборах уже был совсем другой результат, гораздо меньше, и
если брать президентские выборы, то и Тягнибок и Ярош вместе получили
менее 2 %. И тогда все смеялись, что В. Рабинович (народный депутат, лидер
партии “За життя”. – Прим. авт.) получил сам больше, чем они вдвоем. У
радикальных партий есть свой электорат, он, на мой взгляд, сейчас около 5 %. И
вопрос объединения заключается в том, что они не всегда математически
объединяются, я имею в виду, что электорат одной партии после объединения
перестает голосовать за них, потому что они слились с теми, кто им не
нравится. Хотя возможно на радикальных и националистических партиях этот
эффект будет меньше сказываться и они имеют шанс после объединения стать
парламентской партией», – считает В. Паниотто.
Со своей стороны директор социологической службы Центра им.
А. Разумкова А. Быченко считает, что от факта объединения этих политических
сил мало что будет зависеть, главную роль для успеха на выборах сыграют
действия отдельных политиков. «Тут скорее будут иметь значения действия,
которые будут предприниматься, если будут предприниматься, чем сам факт
объединения. Действия намного важнее, потому что в последнее время
избиратель научен – он редко ловится только на названия. Даже то, что
ориентируются на конкретных политиков, говоря, что у нас именные партии,
это скорее обусловлено тем, что действия этих политиков легко оценить,
потому что партии достаточно безликие. Но опять-таки корень успеха – это
действия этих политических сил», – отметил А. Быченко.
По мнению же политолога К. Бондаренко, украинские правые просто
возвращаются в привычные им идеологические рамки национализма, вне
которых они чувствуют себя неуютно. Близость в вопросах идеологии
способствует сближению националистических сил. Однако отдаляет
финансовый аспект. Комментируя координацию действий трех партий,
К. Бондаренко утверждает, что три политические силы имеют разные источники
финансирования. «Образно говоря, у этих партий разные кассиры и меценаты, а
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исторический опыт Украины подсказывает, что в таких случаях сотрудничество
националистов бывает недолгим», – настаивает К. Бондаренко.
В свою очередь политический эксперт А. Радчук отмечает, что «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”. Поэтому
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”».
Идеи обнародованного Манифеста ПС, НК и ВО «Свобода», по мнению
эксперта, уходят в сторону левых идей. Большинство пунктов Манифеста
просто переписаны из программных положений всех трех политических сил.
«Ликвидация олигархического строя, возвращение в государственную
собственность недр, стратегических объектов и предприятий, ликвидация
частных монополий, прекращение вывода капиталов в оффшоры, обеспечение
трудовых прав украинцев и создание условий для действенного профсоюзного
движения являются откровенно “левацкими” идеями», – рассказывает
А. Радчук.
По его словам, то, что действительно играет в пользу правых, – четкое
отношение к РФ как к государству-агрессору.
В целом же большинство экспертов сходятся на том, что один из
возможных мотивов объединения – досрочные выборы. По отдельности все три
силы националистов с большой долей вероятности не попадут в Верховную
Раду. Вместе, скорее всего, 5-процентный барьер преодолеют.
Впрочем, даже если досрочных выборов не будет, объединение поможет
правым усилить свое влияние на процессы в стране и закрепиться в качестве
лидеров националистического электората, за который развертывается все более
жесткая борьба.
Также обращается внимание на то, что на сегодняшний день ни одна из
правых политических партий пока не имеет широкой поддержки среди
населения и очередной шаг к политическому объединению – лишь попытка
мобилизовать «своего» избирателя и напомнить о себе.
В то же время абсолютное большинство экспертов подчеркивают, что чего
не отнять у правых – четкое отношение к России как к государству-агрессору и
однозначное определение возможных рамок отношений с оккупантом
(запретить пропаганду, ограничить все экономические, политические и
культурные связи с врагом). Именно благодаря этим принципиальным
позициям, по мнению наблюдателей, националисты и могут аккумулировать
достаточный ресурс для поддержки среди части украинцев и в итоге получить
необходимое для прохождения количество голосов на выборах в парламент.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Заключна заява та рекомендації V засідання парламентського
Комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом.
15–16 березня 2017 р. у Страсбурзі відбулося V засідання
парламентського Комітету асоціації між Україною і ЄС (ПКА) під спільним
8

головуванням М. Княжицького від імені Верховної Ради України та Д. Росаті
від імені Європейського парламенту.
Парламентський комітет асоціації, розглянувши стан відносин між
Україною і ЄС, імплементацію Угоди про асоціацію, загальну безпекову та
політичну ситуацію в Україні, домовилися про таку заключну заяву та
рекомендації.
З повним текстом заяви можна ознайомитися за посиланням:
http://rada.gov.ua/news/Novyny/141979.html (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 22.03).

***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко
наголосила, що «Україна стане повноправним членом Європейського Союзу,
коли стане дружньою до всіх людей з особливими потребами».
І. Геращенко заявила, що 21 березня світ за ініціативи ООН відзначає
Всесвітній день людини із синдромом Дауна.
Міжфракційне об’єднання «Рівні можливості» виступає за рівні
можливості для всіх громадян України, зауважила перший заступник Голови
ВРУ. Вона повідомила, що на сьогодні «в Україні проживає майже 15 тис.
людей, які мають цю найпоширенішу генетичну аномалію, щороку в нашій
країні народжується понад 400 дітей, що мають синдром Дауна».
«Ми, народні депутати, що представляють МФО “Рівні можливості”,
переконані в тому, що Україна стане повноправним членом Європейського
Союзу, коли Україна стане дружньою до всіх людей з особливими
можливостями. Ми маємо все зробити для того, щоб “сонячні люди” стали
повноправними членами суспільства», – наголосила І. Геращенко.
За її словами, украй необхідно порушити питання ухвалення
законопроекту № 4607 «Про соціальні послуги». Законопроект спрямований на
вдосконалення чинного законодавства, зокрема, у частині адміністрування
соціальних послуг; забезпечення захисту прав осіб, які отримують соціальні
послуги; розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування з питань організації надання соціальних
послуг за місцем проживання осіб, які отримують такі послуги. І. Геращенко
закликала зробити реальний крок назустріч цим людям і проголосувати в
першому читанні зазначений законопроект.
Участь у брифінгу взяли народні депутати – члени МФО «Рівні
можливості», голова Всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром» і
молоді люди із синдромом Дауна (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 21.03).
***
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про приєднання
України до Міжнародної конвенції про рятування 1989 року».
Україна приєднується до Міжнародної конвенції про рятування
1989 року, вчиненої 28 квітня 1989 р. у Лондоні, яка набирає чинності для
України через один рік після дати висловлення Україною згоди на
обов’язковість для неї цієї Конвенції, з таким застереженням: «Відповідно до ст.
30 Конвенції Україна зберігає за собою право не застосовувати положення
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Конвенції:
– коли рятувальна операція має місце у внутрішніх водах України і всі
судна, з якими пов’язані такі дії, є суднами внутрішнього плавання;
– коли рятувальні операції мають місце у внутрішніх водах України без
застосування жодного судна;
– коли всі заінтересовані сторони є громадянами або юридичними
особами України;
– коли майно, стосовно якого потрібно застосовувати рятувальні операції,
є морським майном культурного характеру доісторичного, археологічного чи
історичного значення та знаходиться на морському дні».
Законопроект зареєстровано за № 0132 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 22.03).
***
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про ратифікацію
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія
про технічне та фінансове співробітництво» (назва документа – за
першоджерелом).
Законом ратифіковано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом
Королівства Норвегія про технічне та фінансове співробітництво, вчинену
18 жовтня 2016 р. в Осло, яка набирає чинності з дати отримання останнього
письмового повідомлення дипломатичними каналами про виконання сторонами
всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.
Законопроект зареєстровано за № 0127 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 22.03).
***
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення
змін до Закону України “Про вищу освіту” щодо освітньо-кваліфікаційного
рівня “молодший спеціаліст”».
Законодавчим актом встановлено, що вищі навчальні заклади І–ІІ рівня
акредитації здійснюватимуть прийом на здобуття вищої освіти за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».
Згідно із Законом, останній прийом на здобуття освіти за освітньокваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста буде проведено у 2019 р.
Відповідні зміни внесено до розд. XV «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону України «Про вищу освіту».
Законопроект зареєстровано за № 5240 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 21.03).
***
Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про внесення змін
до Закону України “Про теплопостачання” щодо стимулювання
виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії».
Законом, зокрема, встановлюється, що тарифи на теплову енергію для
суб’єктів господарювання, що здійснюють її виробництво на установках з
використанням
альтернативних
джерел
енергії,
включаючи
теплоелектроцентралі, теплоелектростанції та когенераційні установки, для
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потреб установ і організацій, що фінансуються з державного чи місцевого
бюджету, а також для потреб населення, встановлюються на рівні 90 % діючого
для суб’єкта господарювання тарифу на теплову енергію, вироблену з
використанням природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів. У
разі відсутності для суб’єкта господарювання встановленого тарифу на теплову
енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб установ і
організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджету, а також для
потреб населення тарифи на теплову енергію встановлюються на рівні 90 %
середньозваженого тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням
природного газу, для потреб відповідної категорії споживачів.
Законопроект зареєстровано за № 4334 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 21.03).
***
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення
змін до Закону України “Про автомобільні дороги” щодо автомобільних
доріг оборонного значення».
Законом доповнено Закон України «Про автомобільні дороги» новою
ст. 51, у якій дається визначення поняття «автомобільні дороги оборонного
значення», порядок віднесення автомобільних доріг до автомобільних доріг
оборонного значення і їх використання.
Згідно із Законом, «автомобільними дорогами оборонного значення є
автомобільні дороги, необхідні для забезпечення оборони і безпеки України,
з’єднання військових та інших спеціальних об’єктів, які призначені в умовах
воєнного стану для військових перевезень, перевезень, пов’язаних з евакуацією
населення,
перевезень,
пов’язаних
з
евакуацією
вантажів,
народногосподарських перевезень».
Законом визначено, що «порядок використання автомобільної дороги
оборонного значення та її відновлення, проведення заходів щодо її технічного
прикриття в період дії воєнного стану, а також перелік автомобільних доріг
оборонного значення затверджуються Кабінетом Міністрів України».
Законопроект зареєстровано за № 4647 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 21.03).
***
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про Державну
програму авіаційної безпеки цивільної авіації».
Законодавчим актом затверджено нову Державну програму авіаційної
безпеки цивільної авіації.
У новій редакції враховано стандарти ІСАО, Європейського Союзу,
ЄКЦА, ЄВРОКОНТРОЛЬ, а також зміни у нормах українського законодавства,
які відбулися за період після введення в дію Державної програми авіаційної
безпеки цивільної авіації у 2003 р.
Згідно із Законом, «мета Програми полягає у визначенні засад для
забезпечення авіаційної безпеки, регулярності та ефективності польотів шляхом
запровадження правил, практики та процедур, які передбачають заходи захисту
від актів незаконного втручання».
Основним завданням Програми є розподіл обов’язків, встановлення
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правил впровадження та здійснення заходів забезпечення авіаційної безпеки
пасажирів, авіаційного персоналу й персоналу, який задіяний в авіаційній
діяльності, повітряних суден, майна, яке перевозиться повітряними суднами,
об’єктів суб’єктів авіаційної діяльності незалежно від форми власності та
підпорядкування.
Законопроект зареєстровано за № 4046а (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 21.03).
***
Верховною Радою України прийнято Постанову «Про Звернення
Верховної Ради України до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо
безпекових гарантій».
У Зверненні, зокрема, зазначається, що «зовнішня політика України у
сучасних умовах вимушено будується з урахуванням того, що нинішня влада
Росії розглядає демократичну Україну своїм екзистенційним ворогом, фактично
заперечує її право на існування як незалежної держави та переслідує остаточну
мету – тотальне знищення України як нації, суб’єкта міжнародного права та
геополітичної реальності».
«Ми глибоко вдячні США за прийняття у 2014–2016 рр. ряду законів,
спрямованих на підтримку України. Сподіваємося, що всебічне виконання цих
законів новою адміністрацією США, зокрема щодо надання Україні оборонного
озброєння, сприятиме стримуванню агресора та закладенню основи для
майбутнього тривалого миру. Разом з тим це не вирішує питання безпеки у
Європі в довгостроковій перспективі.
Україна прагне істотного поглиблення двостороннього безпекового
партнерства між Україною і США. У міжнародній політиці існує успішний
досвід такого партнерства – основний союзник США поза НАТО. Цей статус
надано як державам, які перебувають у стані миру, таким як Австралія, Нова
Зеландія чи Японія, так і державам, що перебувають під загрозою воєнних дій,
таким як Південна Корея, Афганістан, Ізраїль.
«Відповідно до духу і букви Будапештського меморандуму, а також на
розвиток стратегічного партнерства між нашими державами звертаємося до
США з проханням розглянути питання щодо укладення з Україною
двосторонньої оборонної угоди та надання Україні статусу основного союзника
поза НАТО. Це матиме величезний вплив на припинення російської агресії
проти України, стримування агресора та запобігання розпалюванню великої
війни в Європі. Це є в інтересах України, США, Європи і усього світу», –
ідеться у Зверненні.
Проект Постанови зареєстровано за № 6111 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 22.03).
***
Верховною Радою України розглянуто питання про визначення
представника Верховної Ради України до складу комісії зовнішнього
контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності
діяльності Національного антикорупційного бюро України. До розгляду були
представлені дві кандидатури – Р. Стоуч і Н. Браун.
За результатами рейтингового голосування більше голосів набрала
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кандидатура Н. Брауна («за» проголосувало 202 парламентаря). Головуючий
поставив на голосування кандидатуру Н. Брауна. «За» проголосувало 200
народних депутатів.
Голова Верховної Ради України дав доручення Комітету з питань
запобігання і протидії корупції доопрацювати питання про визначення
представника Верховної Ради України до складу комісії зовнішнього контролю
з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності
Національного антикорупційного бюро і внести на розгляд Верховної Ради
України
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 21.03).
***
Верховною Радою України прийнято за основу проект закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантій
трудових прав осіб, які займали виборні посади в органах місцевого
самоврядування, у зв’язку із проходженням ними військової служби».
Законопроектом пропонується ст. 119 Кодексу законів про працю
України доповнити новою частиною, згідно з якою на осіб, які займали виборні
посади в органах місцевого самоврядування і були призвані на військову
службу, а термін повноважень яких закінчився в період проходження військової
служби, не поширюватимуться гарантії, що стосуються збереження місця
роботи й посади.
Проектом також пропонується внести зміни до ст. 33 Закону України
«Про статус депутатів місцевих рад», згідно з якими «у випадку, коли на день
закінчення повноважень такий депутат місцевої ради проходив військову
службу у зв’язку з призовом на строкову військову службу, військову службу за
призовом під час мобілізації, на особливий період або був прийнятий на
військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що
загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації
та/або введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або
до дня фактичної демобілізації, гарантії щодо надання попередньої роботи
(посади) колишньому депутату, передбачені цією статтею, реалізуються після
його демобілізації».
Законопроект зареєстровано за № 3464.
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко
оголосила про створення у Верховній Раді міжфракційного депутатського
об’єднання «Захист економічної конкуренції», співголовами якого обрано
народних депутатів Л. Козаченка та І. Мірошниченка.
За результатами голосування відхилено проект закону України «Про
внесення зміни до статті 31 Закону України “Про зайнятість населення” (щодо
унормування громадських робіт)» (реєстр. № 4577) (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 22.03).
***
Верховною Радою України прийнято за основу законопроект про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації
діяльності Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» у
зв’язку з тимчасовою окупацією території України.
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Проектом (реєстр. № 5370) пропонується встановити до 1 січня 2019 р.
мораторій на стягнення заборгованості з товариства.
Протягом дії мораторію підлягають зупиненню виконавчі провадження та
заходи примусового виконання рішень стосовно підприємства, що підлягають
виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче
провадження», а також передбачені законодавством заходи щодо виконання
рішень, які здійснюються органами доходів і зборів, банками та іншими
фінансовими установами. Також підлягають зняттю накладені раніше арешти на
рухоме майно товариства. У зв’язку з цим пропонується внести відповідні зміни
до Закону України «Про виконавче провадження».
Дію закону запропоновано поширити на виконавчі провадження, відкриті
до набрання ним чинності, з метою їх зупинення та розблокування роботи
товариства.
Також проектом пропонується установити, що спеціальні дозволи на
користування надрами, надані товариству на ділянки, розташовані на тимчасово
окупованій території, термін дії яких закінчився в період тимчасової окупації,
вважаються такими, що продовжили термін своєї дії на період тимчасової
окупації.
На доопрацювання направлено проект закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів
нафтогазової галузі» (реєстр. № 3096).
За результатами голосування відхилено проект закону України «Про
внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення використання
газорозподільних систем)» (реєстр. № 5558) (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 21.03).
***
Верховною Радою України прийнято за основу законопроект про Фонд
енергоефективності.
Проектом (реєстр. № 5598), зокрема, передбачено створення фонду,
метою діяльності якого є підтримка ініціатив щодо енергоефективності,
впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів із
забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель і
енергозбереження переважно в житловому секторі з урахуванням національних
планів щодо енергетичної ефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю,
відповідність acquis communautaire [«доробок спільноти» – правова система
Європейського Союзу, яка включає акти законодавства Європейського Союзу,
але не обмежується ними), прийняті в рамках Європейського співтовариства,
Спільної зовнішньої політики та політики безпеки і Співпраці у сфері юстиції та
внутрішніх справ] Європейського Союзу та Договору про заснування
Енергетичного співтовариства та забезпечення дотримання Україною
міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 21.03).
***
Верховною Радою України прийнято за основу проект закону України
«Про соціальні послуги».
Законопроектом пропонується визначити основні організаційні та правові
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засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних
життєвих обставин, допомогу у їх подоланні громадянам (особам), сім’ям,
дітям, молоді, які потребують сторонньої допомоги.
Законопроектом пропонується прийняти нову редакцію Закону України
«Про соціальні послуги» і внести зміни до восьми законів України («Про
соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про місцеве самоврядування
в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про Раду міністрів
Автономної Республіки Крим», «Про органи самоорганізації населення», «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в
Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні») з метою їх термінологічного
приведення у відповідність до положень нової редакції Закону України «Про
соціальні послуги».
У новій редакції передбачено визначити:
– єдину термінологію та підходи в організації роботи для будь-яких
цільових груп (людей з інвалідністю, безробітних, осіб, які зазнали насильства в
сім’ї тощо);
– основні напрями державної політики у сфері надання соціальних
послуг;
– права та обов’язки отримувачів, завдання надавачів соціальних послуг;
– механізм забезпечення принципу добровільності вибору та прозорості у
наданні соціальних послуг, здійснення моніторингу дотримання надавачами
встановлених критеріїв щодо їхньої діяльності, зокрема шляхом створення
реєстру (відкритого) надавачів та отримувачів соціальних послуг;
– підстави для визнання осіб, сімей такими, що потребують соціальних
послуг (шляхом оцінки потреб особи, сім’ї, які перебувають у складних
життєвих обставинах);
– повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування;
– єдиний порядок надання соціальних послуг (звернення про надання
соціальних послуг, у тому числі в електронному вигляді);
– нову класифікацію соціальних послуг за критеріями місця надання та
знаходження (вдома чи в стаціонарній установі) та способу надання (базові,
комплексні, спеціалізовані, екстрені);
– нові підходи щодо оплати соціальних послуг – враховуючи доходи
особи, а не наявність рідних і близьких (на сьогодні одиноким особам соціальні
послуги надаються безоплатно, іншим – за диференційовану оплату).
Законопроект зареєстровано за № 4607 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 21.03).
***
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності
заслухав інформацію Національного банку про запровадження санкцій щодо
російських банків.
Голова комітету С. Рибалка після заслуховування повідомив про
досягнуту домовленість, згідно з якою до кінця цього тижня НБУ має надати
комітету план дій щодо банків з російським капіталом.
За словами С. Рибалки, на наступному сесійному тижні на засіданні
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комітету заплановане обговорення цього плану. «Головне завдання
Національного банку та Кабінету Міністрів зробити все можливе, щоб зберегти
кошти громадян та підприємств, які зараз обслуговуються в банках із
російським капіталом. Нацбанк та уряд повинні думати про розвиток банків
саме з українським капіталом та про їхній вплив на прискорення зростання
вітчизняної економіки», – вважає голова профільного комітету.
С. Рибалка підкреслив, що тепер і в НБУ, і в інших органах влади єдина
оцінка подій: російські банки зрештою підуть з українського ринку. «Дуже
дивно, що раніше ніхто з керівництва державних органів, які усі є членами Ради
нацбезпеки та оборони, цю проблему не ставив на порядок денний. Вважаю, що
систему контролю потрібно було створювати ще кілька років тому. Засмучує,
що влада починає діяти лише під тиском вулиці», – наголосив С. Рибалка.
Він нагадав, що минулого року на спільному засіданні фінансового та
антикорупційного комітетів парламенту цю тему вже обговорювали та
направляли з цього приводу лист до РНБО України з пропозицією створити
систему дієвого контролю всіх потоків, всіх транзакцій, всіх дій з валютою
тощо, які проходять через ці банки.
«Тут є кілька напрямів. Починаючи з імовірного фінансування терористів
та агентів країни-агресора в Україні, закінчуючи можливим впливом на валютні
кризи та дестабілізацію економічної ситуації в нашій країні. Саме тому у
створенні системи контролю повинні брати участь СБУ, Фінмоніторинг, МВС і,
звичайно, Національний банк», – сказав С. Рибалка.
За його словами, є багато питань, що стосуються результатів діяльності
цих банків і рівня проблемних активів у них.
На думку голови профільного комітету, ці проблеми треба розв’язувати
також за участі Кабінету Міністрів (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 22.03).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Глава держави заявив, що «оновлення суддівської гілки влади – головна
мета реформи правосуддя».
Під час засідання Ради з питань судової реформи Президент
П. Порошенко підписав і визначив як невідкладний для розгляду в парламенті
законопроект «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу
України,
Цивільного
процесуального
кодексу
України,
Кодексу
адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів».
Законопроект був розроблений Радою з питань судової реформи.
«Звертаюсь до Верховної Ради, щоб найближчим часом ці зміни до
законодавства розглянули і зробили свій внесок у прискорення роботи нового
Верховного Суду», – сказав П. Порошенко.
Президент подякував Раді з питань судової реформи за розробку змін до
законодавства, які забезпечують процесуальні можливості для функціонування
нового Верховного Суду.
П. Порошенко нагадав про цілі, які ставилися перед судовою реформою.
«Перше – це забезпечити незалежність суддів, незалежність від політичного
тиску. Саме тому ми прибрали функцію Президента, Верховної Ради у
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формуванні суддівського корпусу для забезпечення цієї незалежності», –
зазначив він.
Друга позиція, за словами глави держави, полягає в тому, що
незалежність має кореспондуватися з відповідальністю судів і суддів. Президент
запевнив у підтримці тих суддів, хто займає принципову відповідальну та
державницьку позицію в протистоянні і протидії корупційному та політичному
тиску.
«Третя мета, яку ми ставили перед собою, – це оновлення суддівської
гілки влади», – нагадав П. Порошенко. Він зазначив, що в суспільстві панувала
думка, що суддівська каста є закритим колом від народу. «Конституційна
реформа дозволила, і ми реалізуємо це право, потрапити до суддівського
корпусу досвідченим адвокатам, шанованим науковцям, які прагнуть взяти
участь у конкурсі, подолати іспити і випробування, що є при формуванні
Верховного Суду, і вже оновленим складом претендувати на високий рівень
довіри», – наголосив Президент.
Глава держави наголосив, що «зроблено величезну роботу»: «Де-факто
конституційна судова реформа не просто проголосована. Не просто почалась її
імплементація. Ми вже на завершальному етапі по створенню нового
Верховного Суду.
Я хотів би подякувати всім, хто долучився до цього процесу, і в першу
чергу Вищій кваліфікаційній комісії суддів, Вищій раді правосуддя. Немає
жодного сумніву, що ті величезні очікування, які сьогодні демонструє і
українське суспільство, і світова громадськість щодо реформування судової
гілки влади, на 100 % будуть виправдані».
За його словами, була проведена дуже чітка робота щодо проведення
конкурсів, залучена громадська Рада доброчесності, Національна агенція із
запобігання корупції, а також усі можливості щодо перевірки електронних
декларацій, професійного рівня кандидатів. «Я особисто також покладаю
величезні надії на те, що найближчим часом новий Верховний Суд запрацює,
реалізуючи і захищаючи право українського народу на справедливий суд», –
підкреслив П. Порошенко.
Глава держави ще раз наголосив, що чекає на завершення процесу
відбору кандидатів на посади судів Верховного Суду вже у найближчий час. Він
побажав усім претендентам успіхів у чесній конкурентній боротьбі за посаду.
Окремо Президент наголосив на абсолютній прозорості процедур відбору
кандидатур: «Громадськість має можливість контролювати, бо ключове чого я
очікую – це довіра до нового Верховного Суду. Відновлення довіри до судової
гілки влади, довіри з боку громадськості. Ми говоримо про країну, де має
панувати верховенство права, а не право натовпу».
Глава держави подякував суспільству за чітку і тверду підтримку цієї
позиції (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 22.03).
***
Президент доручив забезпечити державну охорону голові Вищої ради
правосуддя.
Президент П. Порошенко на засіданні Ради з питань судової реформи
повідомив, що доручив забезпечити державну охорону голові Вищої ради
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правосуддя І. Бенедисюку.
«Я прийняв рішення, щоб принаймні на час проведення конкурсу, голові
Вищої ради правосуддя надати державну охорону. Це позиція моя, як
Президента, який має забезпечити незалежність при формуванні Верховного
Суду», – зазначив глава держави. Він додав, що чекає рішучих дій від слідчих,
прокуратури та поліції, які мають провести належне розслідування нападу на
І. Бенедисюка і представити інформацію суспільству.
У свою чергу голова ВРП наголосив на важливості забезпечення безпеки
суддів. І. Бенедисюк зазначив, що до цього часу уряд не ухвалив постанову про
охорону судів. За його словами, до Вищої ради правосуддя нині надійшло понад
80 звернень щодо нападів на суддів, у тому числі безпосередньо у залі суду.
Президент зазначив: «Якщо суди не охороняються, то можна забути про
незалежність. Звертаюсь до Кабінету Міністрів прискорити розгляд постанови,
яка забезпечить належну охорону суддів, і вирішити це питання якомога
швидше» (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 22.03).
***
Президент підписав зміни до Податкового кодексу в частині
спрощення оподаткування спадщини.
Президент П. Порошенко підписав Закон України № 1910-VIII «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування
спадщини», яким спрощується оформлення спадщини для найближчих родичів
спадкодавця. Документ прийнято парламентом у другому читанні та в цілому
278 голосами 23 лютого цього року.
Законом звільняються від оподаткування податком на доходи фізичних
осіб вартості спадщини, яку від спадкодавця одержують члени його сім’ї
другого ступеня споріднення: рідні брати й сестри, баба, дід та онуки. До цього
часу чинним Податковим кодексом передбачалося звільнення від оподаткування
членів родини спадкодавця лише першої лінії споріднення. Спадкоємці першого
і другого ступенів також звільняються від необхідності проведення оцінки
успадкованих об’єктів спадщини для цілей оподаткування. При цьому для всіх
інших спадкоємців податок залишається у розмірі 5%.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та
застосовується до доходів у вигляді спадщини/дарунка, отриманих починаючи з
1 січня 2017 р. (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 22.03).
***
У 2016 р. Президент помилував 67 осіб, зазначив 22 березня на
брифінгу керівник департаменту АПУ з питань помилування О. Букалов.
За його словами, Президент помилував 23 осіб шляхом скорочення
строку призначеного покарання, решта засуджених були повністю звільнені від
подальшого відбування покарання. З помилуваних вісім були засуджені за
вчинення необережних злочинів. Значна частина помилуваних – люди похилого
віку, з яких 17 осіб старші 60 років. Практично всі помилувані засуджені
вперше, хоча майже половина з них відбували значні терміни покарання. Усі
помилувані не є рецидивістами і їх звільнення не загрожує безпеці громадян
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України.
Керівник департаменту з питань помилування зауважив: «У 2015 р. у
в’язницях перебувало 130 осіб, які були помилуванні у попередні роки.
Натомість станом на кінець 2016 р. з понад 100 людей, яких помилував
Президент П. Порошенко з червня 2015 р., жодна особа не потрапила за грати
повторно. Це говорить про ретельність, з якою Комісія при Президентові
України у питаннях помилування та департамент з питань помилування АПУ
підходять до відбору кандидатур на помилування».
Загалом протягом року департамент з питань помилування Адміністрації
Президента отримав 1 тис. 791 матеріал щодо помилування, з них було 1 тис.
435 клопотань про помилування 1 тис. 253 засуджених. За 12 місяців Комісія
при Президентові України у питаннях помилування збиралася дев’ять разів. За
пропозиціями комісії Президент помилував 67 ув’язнених. Разом з тим він не
задовольнив клопотання стосовно осіб, які вчинили тяжкі чи особливо тяжкі
умисні злочини або були неодноразово засуджені та такі, що відбули дуже
незначний строк покарання.
Варто звернути увагу, що відмова у розгляді звернень про помилування
частково була пов’язана з неналежним оформленням і підготовкою документів
клопотальниками, як правило, родичами засуджених. У таких випадкам їм
надавали роз’яснення щодо існуючої процедури подання документів. Якщо
згодом щодо цих засуджених надходили документи, оформлені належним
чином, вони розглядалися.
Також О. Букалов повідомив, що до Положення про порядок здійснення
помилування Указом Президента України від 14 травня 2016 року № 211/2016
були внесені зміни. Відповідно до них, коло клопотальників було розширене.
Тепер право клопотати про помилування отримали батьки засуджених, їхні діти,
захисник, дружина, чоловік та інші суб’єкти. «Така процедура дозволяє краще
забезпечувати право засуджених на помилування», – додав керівник
департаменту з питань помилування.
Важливою серед потенційних клопотальників є категорія осіб, які були
засуджені до довічного ув’язнення. На цих осіб не поширюється амністія, до
них не може бути застосоване умовно-дострокове звільнення, тому
помилування залишається для них єдиним шансом вийти на волю. Право
клопотати про помилування вони отримують після відбуття 20 років покарання.
Такі клопотання комісія ретельно перевіряє, включаючи відвідування довічно
засуджених в’язнів.
Наостанок О. Букалов розповів про заходи щодо збільшення прозорості
діяльності свого департаменту та загалом процесів, пов’язаних з питаннями
помилування. Наприклад, у березні 2016 р. департамент з питань помилування
Адміністрації Президента України разом з Інститутом кримінально-виконавчої
служби провів круглий стіл з обговорення актуальних питань удосконалення
процедури помилування. У ньому взяли участь понад 100 учасників – учені,
працівники кримінально-виконавчої служби, представники релігійних і
громадських організацій. За підсумками обговорення була видана збірка
матеріалів. Крім того, з 2015 р. на сайті Президента України публікуються укази
про помилування, у яких повідомляється про факт помилування та кількість
помилуваних осіб (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 22.03).
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***
Прем’єр-міністр зазначив, що збереження економічного росту дасть
змогу забезпечити соціальні стандарти і підвищити пенсії.
Уряд України готовий до коригування макропоказників розвитку
економіки, але зберігає серед головних пріоритетів позитивну динаміку ВВП,
оскільки саме це дасть змогу підвищити соціальні стандарти та осучаснити
пенсійні виплати. Про це під час засідання уряду наголосив Прем’єр-міністр
України В. Гройсман.
«Важливо, щоб ми продовжили процес економічного зростання, – сказав
Прем’єр-міністр. – Зараз ми, звісно, будемо коригувати зростання ВВП, від
якого фактично наповнюється державний бюджет. Наше завдання –
компенсувати зменшення валового продукту іншими заходами. Це виклик і для
Міністерства фінансів, і для галузевих міністерств. Наше завдання –
пришвидшений, прискорений економічний ріст».
Зростання економіки дасть можливість виконати одне з головних завдань
уряду у 2017 р. – «підвищення пенсій українським пенсіонерам шляхом
проведення масштабної, системної, серйозної пенсійної реформи, яка дасть
можливість ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду і побудувати справедливу
пенсійну систему. Врешті-решт у цьому питанні потрібно поставити крапку».
При цьому він висловив сподівання, що роботу уряду підтримає
парламент. «Я обіцяв, що ми піднімемо мінімальну заробітну плату – ми це
зробили. Перші кроки зроблені. Треба йти далі і підвищувати заробітні плати,
стандарти для людей. Такі резерви можуть бути тільки тоді, коли економіка
розвивається. Тому наше з вами завдання залишається незмінним – навести
порядок в країні і пришвидшити економічне зростання. Над цим маємо
концентруватися і далі», – підкреслив Прем’єр-міністр (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 22.03).
***
Служба
фінансових
розслідувань
служитиме
ефективним
інструментом недопущення економічних злочинів проти держави і
створення комфортного бізнес-клімату у країні. Про це Прем’єр-міністр
України В. Гройсман зазначив, анонсуючи розгляд законопроекту про
створення Служби фінансових розслідувань, розроблений Міністерством
фінансів України, на початку засідання Кабінету Міністрів України.
Після попереднього розгляду урядом цього законопроекту він буде
направлений на розгляд Національної ради реформ, після чого до парламенту
для остаточного ухвалення.
«Мова йде про те, щоб ліквідувати податкову міліцію, вже остаточно,
ліквідувати економічну службу Національної поліції і ліквідувати відповідний
економічний підрозділ у Службі безпеки України. Ліквідувати, створити єдину
службу фінансових розслідувань, яка буде високоінтелектуальною, якісною з
точки зору недопущення економічних злочинів проти держави. Це дуже добрий
крок вперед щодо створення нормального бізнес-клімату», – зауважив
В. Гройсман.
Прем’єр-міністр переконаний, що «тільки розвиток національної
економіки дасть можливість вивести країну з кризи, у якій вона знаходиться
десятиріччями».
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Він зауважив, що кошти для зміни різних сфер життя країни, зокрема для
будівництва доріг та фінансування системи охорони здоров’я, виробляють
економіка і підприємництво. З огляду на це бізнес має відчувати себе
комфортно, і ніхто з контролюючих структур не має права тиснути на них,
наголосив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр зазначив, що минулого тижня зустрічався із силовиками
для обговорення шляхів перешкоджання зловживанням контролюючих
структур. «Від кожної служби має піти чіткий сигнал вниз: перестаньте
“кошмарити” бізнес, створюйте нормальні умови, підтримуйте чесний, “білий”
бізнес. Зрозуміло, з тими, хто працює проти держави, ухиляється від сплати
податків, породжує якісь схеми, з ними треба жорстко діяти, але 99 %
підприємців – абсолютно добросовісні, і їх треба захищати, допомагати і не
заважати, що найголовніше, – підкреслив глава уряду. – Служба фінансових
розслідувань – один із системних кроків, який дозволить забрати ці різноманітні
перепони» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 22.03).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман закликає громадськість і
експертне середовище долучатися до побудови ефективної системи
протидії корупції у структурі державної влади. Про це глава уряду зазначив,
відкриваючи засідання Кабінету Міністрів України.
«Корупція забирає у нас з вами можливості до реального, нормального
розвитку і відбирає у людей надію на те, що ситуація може змінюватися, і
зсередини просто руйнує наше країну. Дуже важливо, щоб ми отримали
підтримку експертного середовища у наведенні порядку у цьому. Сама влада це
побороти не може. Мені потрібна допомога громадськості, експертного
середовища громадськості у тому, щоб навести лад і ефективно побудувати
боротьбу з корупцією», – зауважив В. Гройсман.
Глава уряду нагадав, що була організована та діє спільна урядовогромадська ініціатива «Разом проти корупції». Перший раз інформацію про
роботу групи було представлено на засіданні Кабінету Міністрів України
наприкінці 2016 р. Відповідно до обіцянки Прем’єр-міністра, такі звітування
стали регулярними та будуть оголошуватися раз на три місяці.
«Я зацікавлений у тому, щоб кожне міністерство було відкритим,
прозорим, зрозумілим для громадськості, людей. Нічого не є більш ефективним,
ніж відкритість. Буде відкритість – корупція буде зведена до мінімуму, якщо
тільки будуть якісь закриті процеси, там завжди буде спокуса будь-якого
чиновника щось вкрасти. Треба бити по руках і, найголовніше, робити все, щоб
робота кожного міністерства, кожної копійки, яка витрачається з бюджету, була
абсолютно відкритою і публічною. Маємо більш ефективно реагувати на
корупційні загрози і прояви, які відбуваються у різних системах», – наголосив
глава уряду.
За результатами оголошеної інформації про роботу групи координатора
урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» О. Величко було дано
доручення Прем’єр-міністра про продовження роботи щодо окреслених
експертами ключових антикорупційних заходів (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 22.03).
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***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман вимагає забезпечити високу
організацію дорожніх робіт в Україні та жорсткий контроль за
ефективністю використання виділених ресурсів. На цьому глава уряду
наголосив під час засідання Кабінету Міністрів України.
«Я готовий повністю допомагати, де потрібно: будь-які рішення, все, що
потрібно. Але наголошую на тому, що питання зараз в організації, термінах,
жорсткому і жорстокому контролі. По-інакшому ніхто дороги робити не буде в
країні, вони не можуть робити: тільки голову будемо відвертати – одразу або
щось вкрадуть, або не так зроблять. Тому наполягаю на тому, щоб ситуація була
швидко поправлена», – підкреслив Прем’єр-міністр.
Цього року на проведення ремонтів і реконструкцію робіт на дорогах буде
виділено 30 млрд грн, наголосив глава уряду. З них 15 млрд грн уже
передбачені, 15 млрд грн будуть отримані від репрофайлінгу облігацій
внутрішньої державної позики, як передбачено законом про Державний бюджет
на 2017 рік. Крім того, за два місяці 2017 р. перевиконання плану надходжень
митних платежів до бюджету становило 2 млрд грн. За результатами року цей
показник може сягнути 5–7 млрд грн, вважає глава уряду.
Минулого року на автодорожні роботи було виділено 19 млрд грн, з яких
було реалізовано 10 млрд грн, зауважив він. «Сьогодні розраховуйте, що цього
року ви отримаєте 30 млрд грн. Але я хочу отримати якість, нормальну
організацію роботи. І тут важливо, щоб ви взяли цей виклик на себе. Тому що з
такими “рок-н-рольщиками” ми доріг не відремонтуємо. Треба дуже чітко
організувати контроль, щоб кожна гривня була нормально використаною», –
підкреслив він, звертаючись до міністра інфраструктури України В. Омеляна.
Окремо глава уряду закликав органи місцевого самоврядування
якнайшвидше починати автодорожні роботи. Погодні умови для поточного
ямкового ремонту сьогодні є придатними.
Прем’єр-міністр наголосив, що продовжить постійно об’їжджати дороги в
Україні для того, щоб особисто пересвідчуватися про організацію роботи. У
цьому контексті він закликав керівництво центральних і регіональних
відповідальних структур з питань автодорожніх робіт вболівати та
відповідально ставитися до налагодження відповідної роботи.
Прем’єр-міністр продемонстрував присутнім на засіданні уряду відео щодо
стану деяких доріг з різних регіонів Україні. «Я навіщо це показав? По-перше, я
просто повернув усіх в реальність, як виглядають українські дороги. По-друге, я
хотів, щоб ви реально оцінювали, які перед нами стоять виклики, – зазначив
В. Гройсман. – Те, що ми зараз побачили, це не учора відбулося, не рік, не два і
не три. Ми до цієї руйнації йшли багато років. Зараз це для нас з вами виклик»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 22.03).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман готовий продовжити всебічну
підтримку Львівської міської влади «24 години на добу» у розв’язанні
проблеми утилізації сміття та закликає львівського міського голову
налагодити діалог з місцевими громадами для спільного розв’язання
проблеми.
На цьому глава уряду наголосив, звертаючись до львівського міського
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голови А. Садового під час наради з міськими, селищними, сільськими
головами на засіданні правління Всеукраїнської асоціації органів місцевого
самоврядування «Асоціація міст України».
«Я готовий теж допомагати і далі вирішувати проблему, тому що я
вважаю, що львів’яни не повинні від цього страждати», – зазначив В. Гройсман.
Він зазначив, що, як і міський голова Львова А. Садовий, був обраний
міським головою Вінниці того ж року – у 2006 р. – та стикнувся з аналогічною
проблемою щодо місцевого сміттєзвалища, яку, однак, вирішив. «Повірте, мені
ніхто не допомагав, у тому числі центральна влада мені не дала жодної копійки.
Ми зробили рекультивацію полігону, забрали інфільтрат, створили дві газові
станції, просвердлили відповідні свердловини, і сьогодні на міському,
муніципальному полігоні м. Вінниці, яке я мав честь очолювати, виробляється
електроенергія. Там жодного запаху, там немає жодних проблем. Там є
абсолютно нормальний екологічний стан, – наголосив В. Гройсман. – Мені дуже
болить, що за 11 років з того часу, як ми прийшли міськими головами, ви не
вирішили цю проблему».
Коментуючи підписання угоди міським головою Львова із французькою
компанією Egis щодо виготовлення проекту сучасного сміттєпереробного
комплексу та коригування проекту рекультивації старого сміттєзвалища,
Прем’єр-міністр зауважив, що під час свого робочого візиту до Франції у жовтні
2016 р. відвідав компанію, що управляє сміттєпереробними заводами, і
висловив повну підтримку їхнього входження в Україну.
«Перше місце, яке ми з ними обговорювали, був саме Львів. Я радий, що
після декількох місяців після візиту ви вже вийшли на підписання угоди, і тут
моя підтримка вам є незаперечною», – підкреслив глава уряду.
В. Гройсман наголосив, що проблема перевезення сміття Львовом триває
10 місяців.
Він зазначив, що не має жодних інших рекомендацій, як допомогти
підтримати міського голову Львова розв’язати цю проблему. «Але я точно знаю,
що кожен з цих присутніх [міських голів] запитає у вас, Андрію Івановичу,
скільки ви возитимете мені сміття: місяць, чи півроку, а можливо рік? Кожен з
цих присутніх переживає за своїх мешканців, виборців, що вони йому скажуть,
що він засипає, відповідно, свої полігони львівським сміттям», – зазначив глава
уряду, звертаючись до присутніх міських голів.
В. Гройсман зауважив, що київський міський голова В. Кличко доклав
значних зусиль, щоб допомогти переробляти та спалювати львівське сміття.
Прем’єр-міністр нагадав, що у січні здійснив робочу поїздку до Львова, де
провів засідання обласної комісії з надзвичайних ситуацій за участі
представників міської влади та керівництва області для розв’язання проблеми
утилізації сміття.
На цьому засіданні облдержадміністрація запропонувала міській владі
Львова три земельні ділянки для проектування і будівництва нового полігону
для твердих побутових відходів, з яких міський голова обрав одну, яку згодом
було передано Львівській міській раді.
«Я приїхав до Львова абсолютно щиро і відкрито, щоб вам насправді
допомогти, – наголосив Прем’єр-міністр. – В п’ятницю чи четвер ми з вами це
вирішили, у понеділок ви отримали землю, за три тижні ви сказали, що ця земля
не підходить». Потім Львівська обласна державна адміністрація знову висунула
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пропозицію щодо ще однієї земельної ділянки.
У цьому контексті глава уряду закликав львівського міського голову
налагодити діалог з представниками районної влади та мешканцями прилеглих
місцевих громад. «З районними владами говоріть, будь ласка, говоріть із
сільськими громадами, щоб ми могли домовитися – я готовий допомагати –
розмістити сучасний полігон, сучасний полігонний комплекс, і дайте людям,
хто може зголоситися підтримати і вивезти сміття, дайте їм якесь бачення, як ви
це будете робити, скільки на це потрібно часу. Їм теж це потрібно розуміти», –
підкреслив глава уряду.
Прем’єр-міністр наголосив, що бюджет розвитку Львова становить 1 млрд
800 млн грн, що цілком достатньо для того, щоб створити новий полігон,
провести рекультивацію та навести порядок у тому числі на Грибовицькому
сміттєзвалищі.
Він зазначив, що зустрічався з представниками с. Великі Грибовичі.
Глава уряду також високо оцінив зусилля голови Львівської обласної
державної адміністрації О. Синютки та зазначив, що розмовляв з ним з цього
приводу. За його словами, він «теж думає над тим, яким чином вирішити це
питання» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 21.03).
***
22 березня Кабінет Міністрів України схвалив законопроект щодо
створення Служби фінансових розслідувань (СФР).
Цей законопроект був розроблений Міністерством фінансів разом з
експертами та доопрацьовано в робочій групі, яка була створена Прем’єрміністром В. Гройсманом.
До основних функцій служби належатиме виявлення, припинення,
розкриття та досудове розслідування злочинів проти інтересу держави в
економічній, фінансовій і податковій сферах. Новий орган також проводитиме
аналітичну та профілактичну роботу щодо виявлення факторів, які
уможливлюють вчинення таких злочинів.
Особливістю нової служби є зміна силового підходу на комплексний і
аналітичний – з використанням сучасних методик розслідувань. Служба буде
повністю демілітаризована, сформована з нових людей, які отримуватимуть
гідні заробітні плати, та виведена зі складу Державної фіскальної служби.
Створення Служби фінансових розслідувань підтримав Президент і
Прем’єр-міністр України. Це також передбачено Коаліційною угодою, Планом
дій уряду та Меморандумом про співпрацю України з МВФ. Цей законопроект
активно підтримали українські бізнес-асоціації та громадські об’єднання.
Створення СФР – це стратегічний крок для поліпшення бізнес-клімату,
залучення інвестицій і подальшого розвитку економіки.
Результатом роботи нової служби буде протидія вищому рівню
економічної та фінансової злочинності, уникненню оподаткування та
розкраданню грошей, а також захист банківської та фінансової систем і
зменшення втрат бюджету.
Найближчим часом проект закону буде розглянуто на Національній раді
реформ і внесено на розгляд до Верховної Ради. Уже на сьогодні ведеться
робота
над
практичним
запуском
СФР
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 22.03).
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***
20 березня 2017 р. радник міністра інформаційної політики України з
питань Криму Ю. Каздобіна провела зустріч із редакторами кримських ЗМІ.
Під час зустрічі було обговорено створення редакційної колегії журналу
«Територія Крим» і зміст наступного випуску журналу. Також Ю. Каздобіна
представила результати експертного обговорення шляхів і методів донесення
інформації щодо Криму до закордонних аудиторій, яке вона провела в рамках
розробки Стратегії інформаційної реінтеграції Криму.
Представляючи видання «Територія Крим» учасникам зустрічі,
Ю. Каздобіна зазначила, що журнал розраховано насамперед на закордонну
аудиторію. Перші два номери журналу побачили світ у 2016 р. У 2017 р.
міністерство планує продовжити його випуск. Метою створення редакційної
колегії журналу є підвищення прозорості роботи міністерства та залучення
кримської журналістської спільноти до створення якісних і актуальних
матеріалів.
Учасники зустрічі погодилися, що обличчям наступного номеру має стати
кримськотатарська виконавиця та переможниця минулорічного конкурсу
«Євробачення» Джамала. Серед актуальних тем, які буде висвітлено в третьому
номері журналу: розгляд позову України до РФ у Гаазі, недоступність медичних
послуг для громадян України, які офіційно відмовилися від російського
громадянства, доля Генуезької фортеці в Судані тощо.
Заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу АТР
А. Муждабаєв запропонував виданню приділяти більше уваги економічній
тематиці. Під час презентації результатів експертного обговорення роботи з
іноземними аудиторіями учасники зустрічі відзначили велику кількість
викликів, з якими стикається Україна. Це і низька актуальність кримського
питання для західних аудиторій, і ефективність російської пропаганди, і
відсутність чітко сформульованих відповідей на питання стосовно політики
України щодо сьогодення та майбутнього Криму, які можуть бути цікавими
зарубіжним аудиторіям. Велику частину презентації було присвячено
відповідям на виклики в інформаційній сфері, які запропонували західні
експерти.
Зазначимо, експертне обговорення з іноземними журналістами,
дипломатами, ученими та представниками міжнародних недержавних
організацій, результати якого було представлено під час зустрічі, відбулося
14 березня 2017 р. за сприяння America House Kyiv (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 22.03).
***
Заступник міністра аграрної політики та продовольства України
О. Трофімцева зустрілася з віце-президентом Експортно-імпортного банку
КНР Ю. Синьюнєм.
Під час зустрічі обговорювалася реалізація двостороннього зернового
проекту, який виконується Державною продовольчо-зерновою корпорацією
України та китайською корпорацією ССЕС. На сьогодні цей проект є
наймасштабнішим в аграрній сфері між двома країнами.
«Позиція міністерства дуже чітка: успіх цього проекту можливий лише за
умови постійної координації наших наступних кроків за тими напрямами
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використання кредиту, які вже є на сьогодні схваленими китайською
стороною», – прокоментувала О. Трофімцева.
Заступник міністра наголосила на важливості подальшого активного
діалогу двох сторін з метою успішної реалізації цього проекту та подякувала
Ю. Синьюню за конструктивну позицію у вирішенні робочих питань.
Зі свого боку Ю. Синьюнь високо оцінив роботу міністерства та ДПЗКУ
щодо вирішення тих питань, які виникли в процесі реалізації проекту. Він
зазначив, що Ексімбанк Китайської Народної Республіки готовий до гнучкого
підходу в подоланні перепон, які могли б заважати успіху проекту.
«Лише спільні зусилля з двох сторін дадуть відповідний результат, на який
очікують наші країни від реалізації проекту. Ми і надалі зацікавлені в активній
співпраці з Україною, знаючи її надзвичайно важливу роль як аграрного гравця
у Європі і світі», – резюмував віце-президент Ексімбанку КНР (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 21.03).

ПОЛІТИКА
Економічна блокада Донбасу може бути припинена після виконання
умов, передбачених мінськими угодами, заявив представник Президента у
Верховній Раді А. Герасимов.
«Блокада може бути припинена за трьох умов: повне припинення вогню,
відведення важкої техніки і повернення підприємств в українську
юрисдикцію», – сказав він.
Парламентар додав, що всі ці пункти прописані в мінських угодах, які
Україна повністю виконує (УНН (http://www.unn.com.ua). – 2017. – 22.03).
***
Партия регионов в 2009 г. через специально заключенные фиктивные
контракты с якобы продажи компьютеров через офшоры перевела на счет
американского политтехнолога и бывшего советника экс-президента
Украины В. Януковича П. Манафорта 750 тыс. долл., заявляет народный
депутат от фракции «Блок П. Порошенко» С. Лещенко.
«По моей информации, это была одна из схем, которые использовала
Партия регионов с целью отмывания средств. В них были счета, в том числе в
Кыргызстане, на которые они получали деньги и на которые осуществляли
платежи», – сказал С. Лещенко и отметил, что это были «нелегальные платежи,
поскольку никакой торговлей компьютеров ни П. Манафорт, ни Партия
регионов не занимались».
Таким образом, по мнению депутата, эти контракты были заключены лишь
для того, чтобы создать легальное основание для получения П. Манафортом
денег на свой счет в США (ForUm (www.for-ua.com). – 2017. – 21.03).
***
Д. Мелоні, прес-секретар екс-керівника виборчого штабу нинішнього
президента США Д. Трампа П. Манафорта, назвав останні звинувачення на
адресу американського політтехнолога з боку українського нардепа
С. Лещенка «безпідставними» і сказав, що вони повинні бути «негайно
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спростовані»
(https://gazeta.ua/articles/world-life/_rechnik-manaforta-faktichnozvinuvativ-leschenka-u-brehni/760818).
Про це повідомляє агентство Ассошіейтед пресс, викладаючи зміст
обвинувачень на адресу близького до Д. Трампа П. Манафорта і зазначаючи, що
агентству не вдалося здійснити незалежну перевірку оприлюднених
С. Лещенком документів (Gazeta.ua (https://gazeta.ua). – 2017. – 22.03).
***
Народний депутат О. Ляшко відповість перед законом за наклеп про
причетність В. Медведчука до підготовки вбивства політичного діяча,
повідомили у виконкомі Громадського руху «Український вибір – Право
народу».
Повідомляючи про те, що народного депутата Ю. Шухевича можуть вбити
для дестабілізації ситуації в Україні, і пов’язуючи цей злочин з лідером
«Українського вибору», О. Ляшко мав намір навмисне дискредитувати
В. Медведчука та усунути його з переговорного процесу в Мінську, упевнені в
русі.
«Незважаючи на спрямоване депутатське звернення щодо скоєних
О. Ляшком кримінальних правопорушень, Нацполіція самоусунулася від
проведення досудового розслідування за фактом вчинення правопорушень
О. Ляшком, у зв’язку з чим таку бездіяльність органу досудового розслідування
було оскаржено в судовому порядку. 16 березня 2017 р. Печерський районний
суд Києва визнав протиправним бездіяльність Нацполіції і зобов’язав її внести в
ЕРДР
відомості
за
фактом
вчинення
О. Ляшком
кримінальних
правопорушень», – зазначили у виконкомі (УНН (http://www.unn.com.ua). –
2017. – 21.03).
***
Президент П. Порошенко отправит Премьер-министра Украины
В. Гройсмана в отставку весной, прогнозирует политолог М. Павлив
(http://ru.golos.ua/politika/pod_groysmanom_zashatalos_kreslo__politolog_9259).
«Порошенко захочет отправить Гройсмана в отставку, потому что на
нынешний момент он стал для него Яценюком № 2. При том что Яценюка
воспринимали персоной равнозначной Порошенко. Ведь они были оба главные
бенефициары событий февраля 2014 г. Гройсмана никто не воспринимает, так
как Яценюка. Все понимают, что он выкормыш Порошенко. Поэтому вся
критика в адрес Гройсмана убивает рейтинг Президента. А он ведь очень хочет
пойти на второй срок. Поэтому он с технологической точки зрения понимает,
что Гройсмана нужно снимать», – сказал М. Павлив.
По его словам, отставка В. Гройсмана может произойти уже текущей
весной.
Напомним, лидер фракции «Батьківщина» Ю. Тимошенко обвинила
Президента П. Порошенко и правительство В. Гройсмана в экономическом
кризисе страны. Об этом она заявила на заседании согласительного совета
руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады. Также
Ю. Тимошенко заявила, что ее фракция будет продолжать попытки
зарегистрировать проект постановления об отставке В. Гройсмана и даже
обратится в суд (Gazeta.ua (https://gazeta.ua). – 2017. – 22.03).
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***
Если внешнее и внутреннее давление на команду Президента
П. Порошенко будет усилено, то он может согласиться на досрочные
президентские
выборы,
считает
политолог
М.
Павлив
(http://ru.golos.ua/politika/poroshenko_mojet_soglasitsya_na_dosrochnyie_prezidents
kie_vyiboryi__politolog_3652).
«По сравнению с концом предыдущего года вероятность досрочных
парламентских и президентских выборов значительно повысилась. Кроме того,
когда на Банковой начинают вбрасывать месседж, что не будет никаких
выборов – говорит о том, что власть о них постоянно думает и опасается, что
данный процесс может быть запущен без их участия. Если на команду
Президента будут оказывать внутреннее и внешнее давление, то Порошенко
будет вынужден пойти не только на парламентские, но и на президентские
выборы», – сказал М. Павлив.
По его словам, власть согласится на проведения досрочных выборов из-за
глубокого внутреннего конфликта. «Во власти назрел внутренний глубокий
конфликт. Ведь Гройсман и Порошенко уже не могут найти между собой
общего языка. Ведь на Банковой уже давно мечтают отправить Гройсмана в
отставку. Но для того чтобы это сделать и назначить нового Премьер-министра
должна быть коалиция, которой сейчас в парламенте нет. Теоритически в
коалиции мог бы оказаться лидер радикалов О. Ляшко. Но все прекрасно
понимают, что такой шаг может обернуться распадом и переформатированием
“Народного фронта”. Поэтому данная воронка проблем создает предпосылки
для того, чтобы текущей осенью или зимой пойти на внеочередные выборы.
Плюс к проблемам в самой власти добавляется накаляющаяся ситуация в
стране. Поэтому через парламентские выборы Банковая позволит
общественности выпустить пар. Как долго их будет оттягивать власть, пока не
понятно», – сказал М. Павлив (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 22.03).
***
Паніка влади довкола кредиту МВФ свідчить про її недієздатність,
адже питання виживання України не залежить від чергового траншу
Міжнародного валютного фонду чи будь-якої іншої фінансової установи,
заявив лідер Аграрної партії В. Скоцик (https://gazeta.ua/articles/politics/_kreditmvf-ce-lishe-kovtok-povitrya-dlya-krayini-yaka-hronichno-zadihayetsyaskocik/760779).
«Це наші урядовці звикли подавати людям інформацію про позики як
особисті досягнення. Насправді кредит МВФ – це лише ковток повітря для
України, якій хронічно бракує кисню. Україна ж не вкладає ці гроші в розвиток
економіки, щоб заробити, швидко віддати кредит і далі не позичати. Ці кошти
ідуть на оплату попередніх боргів і підтримування штанів», – зазначив політик.
В. Скоцик зауважив, що зовнішній борг України уже перетнув критичну
межу в українських реаліях. Він наголосив, що ресурс для розвитку економіки в
тому,
аби
відігнати
від
«годівниці»
корупціонерів
(Gazeta.ua
(https://gazeta.ua). – 2017. – 22.03).
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***
Оппозиционный блок создает избирательный штаб для подготовки к
выборам, сообщил народный депутат С. Левочкин.
Он отметил, что партия готовит консолидацию идеологически близких
политических сил и движений, элит юго-востока и центра страны. Политик
уверен, что сегодня в первую очередь нужно снять блокаду, найти формулу
мирного разрешения кризиса и восстановить экономику.
«Оппозиционный блок создает избирательный штаб для подготовки к
выборам. Не хочу прогнозировать, какие выборы будут раньше, но
Оппозиционный блок будет участвовать и в местных выборах в Донбассе, и в
парламентских, кандидат от ОБ будет участвовать в выборах Президента
Украины», – сказал С. Левочкин.
Он также опроверг слухи о расколе в партии. «Слухи о том, что в
Оппозиционном блоке что-то не так, распускались всегда. Власть даже находит
слабых в наших рядах и принуждает либо мотивирует их выходить из
фракции», – отметил политик (Daily.com.ua (http://daily.com.ua). – 2017. –
20.03).
***
С. Льовочкін планує зробити новим лідером Опозиційного блоку
В. Коновалюка,
повідомляє
політолог
О.
Голобуцький
(https://gazeta.ua/articles/politics/_ekspert-nazvav-konovalyuka-novim-proektomlovochkina/760648).
«За моїми даними, Льовочкін став активно вкладати у свого давнього
приятеля Коновалюка, який практично зник з ефіру після гучної заяви про
відхід від Януковича в 2012 р. Льовочкін вже почав впритул просувати
Коновалюка на своїх медіа-ресурсах. Загалом, не дивуйтеся, якщо за місяць
побачите серед спікерів або навіть лідерів Опоблоку цього товариша», –
написав О. Голобуцький на своїй сторінці у Facebook.
Політолог додав, що в недавньому інтерв’ю С. Льовочкін уже анонсував
приєднання до Опозиційного блоку «окремих політиків» (Gazeta.ua
(https://gazeta.ua). – 2017. – 22.03).
***
Действующие европейские политики не хотят досрочных выборов в
Верховной Раде Украины, поскольку они будут означать их собственное
поражение, считает директор Украинского института анализа и
менеджмента
политики
Р.
Бортник
(http://ru.golos.ua/politika/dosrochnyie_vyiboryi_v_radu_budut_oznachat_porajenie_
evropeyskih_politikov__ekspert_).
«Европейские политики, как и украинские, являются заложниками этой
политики, которая сформировалась вокруг Украины за последние три года. Они
инвестировали сюда средства налогоплательщиков, поддерживали Майдан, те
бои, которые происходили после, и разворот для конкретных европейских
политиков будет означать очень существенное политическое поражение», –
отметил эксперт.
По его словам, подобные поражения действующих европейских политиков
могут быть использованы против них их же оппонентами.
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Так, по словам Р. Бортника, нынешний президент США Д. Трамп активно
использовал ситуацию с ИГИЛ против своего предшественника Б. Обамы.
«Этот самый кризис переживет Меркель, другие европейские политики,
которые были тесно связаны с Украиной», – добавил политолог (ГолосUA
(http://ru.golos.ua). – 2017. – 22.03).
***
Верховная Рада Украины нынешнего созыва не способна продуктивно
работать и принимает законы только в случае ситуативной
договоренности между фракциями, считает политолог Р. Бортник
(http://ru.golos.ua/politika/nyineshniy_ukrainskiy_parlament_ne_sposoben_produktiv
no_rabotat__ekspert_8188).
«Я не думаю, что украинский парламент нынешнего созыва способен
демонстрировать какую-либо продуктивность. Ситуативные договоренности и
голосования, безусловно, возможны по тем или иным вопросам. Но ожидать от
него, к примеру, конституционной реформы или других ключевых решений,
которые направлены на улучшение уровня жизни простых украинцев, просто не
приходится. Депутаты не способны разобраться в том, что происходит с их
работой – мы имеем кнопкодавство, подковерную борьбу и невыполнение
регламента», – констатировал Р. Бортник.
Политолог добавил, что нынешний парламент способен принимать
определенные законопроекты, но «это будут второстепенные вещи» (ГолосUA
(http://ru.golos.ua). – 2017. – 22.03).
***
Бывший народный депутат В. Олейник утверждает, что в Украине
сегодня независимо друг от друга три группы готовят новый
государственный переворот.
«Первую группу возглавляет Ю. Тимошенко, в нее входят Садовой,
Саакашвили, Гриценко и Наливайченко. Наливайченко взял на себя СБУ,
Гриценко – значительную часть Министерства обороны, а Тимошенко –
контакты с американцами», – заявляет В. Олейник.
По его данным, эта группа активно ведет переговоры с олигархами
И. Коломойским, С. Левочкиным и Д. Фирташем.
«Вторая группа заговорщиков – это группа воинствующих “свободовцев”,
УНА-УНСО, “правосеков”, которые недавно объявили об объединении. Однако
радикалы понимают, что в случае переворота им практически невозможно будет
найти поддержку на Западе, а значит, легализоваться во власти», – отмечает он.
По данным В. Олейника, третья группа – это возглавляемый А. Билецким
«Азов», который контролируют А. Аваков, А. Турчинов, и А. Яценюк.
«Эти три группы мечтают свергнуть Порошенко и захватить власть. Им
хочется додавить Порошенко, чтобы тот сам написал заявление и ушел по
состоянию здоровья в обмен на какие-то гарантии. Однако верить в какие-либо
обещания вчерашних подельников легкомысленно, Порошенко добровольно не
уйдет»,
–
констатирует
бывший
нардеп
(Корреспондент.net
(www.korrespondent.net). – 2016. – 22.03).
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ЕКОНОМІКА
Министерство
финансов
намерено
направить
обновленные
макроэкономические прогнозы Международному валютному фонду до
25 марта. Об этом сообщил министр финансов А. Данилюк.
«Как только они будут готовы – сразу отправим их МВФ. Думаю за пару
дней», – сказал он. Он напомнил, что МВФ как кредитор хочет понимать, какой
результат будет иметь транспортная блокада Донбасса.
А. Данилюк подчеркнул, что процедурно ничего не изменится, а приезд
миссии МВФ не потребуется. «Это дополнительная информация, которая будет
предоставлена представителем Украины в МВФ», – сказал министр.
Он подчеркнул, что отсрочка выделения транша никак не отразится на
курсе гривни.
Как сообщалось, ранее Совет директоров МВФ отложил обсуждение
третьего пересмотра программы для Украины и выделения очередного
кредитного транша в размере 1 млрд долл., которое было запланировано на
20 марта.
Национальный банк допускает, что Международный валютный фонд
рассмотрит выделение Украине следующего транша на 1 млрд долл. в конце
марта (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/397583/v-minfine-rasskazalikogda-namereny-napravit-mvf-obnovlennye-makroprognozy). – 2017. – 22.03).
***
Валовой внутренний продукт в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличился
на 2,3 %. Об этом говорится в данных Госстата.
Как отмечается, номинальный ВВП составил 2383,2 млрд грн, а ВВП в
расчете
на
одного
человека
–
55
848
грн
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/03/21/26832576). – 2017. – 21.03).
***
Валовой внешний долг Украины на 1 января 2017 г. составил
113,483 млрд долл., что на 5,246 млрд долл., или на 4,4 %, ниже показателя
на 1 января 2016 г. Об этом говорится в данных Национального банка.
Как отмечается, в IV квартале 2016 г. валовой внешний долг сократился на
2,532 млрд долл., или на 2,2 %.
Согласно приведенным данным, долг сектора государственного
управления в IV квартале 2016 г. снизился на 2,8 %, при этом за весь прошлый
год возрос на 1,1 % – до 36,339 млрд грн.
Долг центрального банка снизился на 3,7 % в IV квартале 2016 г. и на
6,9 % – за весь прошлый год, до 6,242 млрд грн.
Долг прочих депозитных корпораций снизился на 5,7 % в IV квартале
2016 г. и на 30,1 % – за весь прошлый год, до 8,966 млрд грн.
Долг других секторов снизился на 1,2 % в IV квартале прошлого года и на
2,5 % – за весь 2016 г., до 53,322 млрд грн.
Прямые инвестиции (межфирмовый долг) снизились на 0,9 % в IV квартале
2016 г., однако возросли на 0,6 % в январе – декабре 2016 г. – до 8,614 млрд грн
(Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/397618/nbu-valovyj-vneshnij-dolgukrainy-sokratilsya). – 2017. – 22.03).
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***
Акционеры Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
предоставят финансовую поддержку для создания и обеспечения работы
внешнего проектного офиса по поддержке реформы финансового сектора в
Украине. Об этом рассказал директор представительства ЕБРР в Украине
Ш. Аджунер.
«Аналогичные офисы уже были созданы и успешно функционируют в
некоторых министерствах», – отметил он.
Основными направлениями работы внешнего проектного офиса станут
проекты в таких сферах, как стратегическое планирование в рамках
трансформации регуляторов финсектора; восстановление кредитования, в том
числе внедрение эффективных механизмов защиты прав кредиторов и работы с
проблемными активами; развитие финтех-рынка; повышение финансовой
осведомленности населения Украины. Также повышение защиты прав
потребителей финансовых услуг; совершенствование корпоративного
управления участников финансового сектора; развитие инфраструктуры
финансового сектора; усиление координации между регуляторами финансового
сектора.
Конкурсный отбор внешнего проектного офиса по поддержке реформ
финансового сектора начался 13 марта этого года (продолжительность – две
недели). Отбор менеджеров для реализации проектов на рынке капитала
начнется позже (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/03/21/26821554). – 2017. –
21.03).
***
Государственный ПриватБанк планирует расширить сотрудничество
с правительством в предоставлении на базе платформы «Приват24» ряда
социальных услуг, сообщил глава финучреждения А. Шлапак.
«ПриватБанк на сегодня является одним из лидеров так называемого
цифрового банкинга, мы много лет подряд предоставляем услуги, аналога
которым нет в других странах. Мы сейчас пытаемся убедить правительство в
том, что государственные банки в состоянии и должны выступить агентами
государства в предоставлении государственных услуг, в кредитовании и во
многих государственных программах», – сказал он.
Глава банка при этом отметил, что ряд таких сервисов уже являются
реализованными, в том числе коммунальный кабинет, через который все, кто
работает с мобильным приложением «Приват24», могут оплачивать любые
коммунальные услуги.
ПриватБанк также реализовал первый студенческий электронный билет и
получил запросы от многих учебных заведений на воплощение аналогичной
инициативы.
Помимо этого, добавил А. Шлапак, банк ведет переговоры со Львовской
городской администрацией о создании первой цифровой карты горожанина и
анонсировал сервис относительно получения субсидий.
«Для того чтобы этот сервис был реализован (получения субсидий),
необходимы информационные мосты между ПриватБанком, Министерством
социальной политики и Пенсионным фондом. Сейчас такие переговоры ведутся,
соответствующее поручение Премьер-министру я уже подал. Я уверен, что
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обмен такой информацией поможет правительству предоставлять субсидии
гораздо быстрее, качественнее и не предоставлять их тем, кто не должен их
получать»,
–
сказал
глава
финучреждения
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/397602/privatbank-planiruet-rasshiritpredostavlenie-ryada-sotsuslug). – 2017. – 22.03).
***
Аналіз рішень Нацкомісії України з регулювання у сфері енергетики і
комунальних послуг (НКРЕКП) експертами Євросоюзу щодо методології
встановлення цін на вугілля та розрахунку плати за приєднання до
електромереж показав, що використовувані методології не повністю
відповідають кращим європейським практикам. Про це йдеться в листі віцепрезидента Єврокомісії по Енергосоюзу М. Шефчовича Президенту
П. Порошенку
(http://finbalance.com.ua/news/Roterdam-S-kritiku-formulu-yakuvikoristovu-vlada-Ukrani).
Зокрема, М. Шефчович критикує методику розрахунку оптової ринкової
ціни – так звану формулу «Роттердам +», введену в дію в травні 2016 р.
Також М. Шефчович вказує на те, що Євросоюз запропонував експертну
допомогу і підтримку українському регулятору, «які ледь використовувалися».
У кінці листа представник Єврокомісії закликає виконати закон про
енергетичного регулятора і видати указ про ротацію членів НКРЕКП.
Як відомо, згідно із законом, Указ Президента має бути виданий за три
місяці до першої ротації, яка повинна відбутися в кінці травня 2017 р.
(Finbalance
(http://finbalance.com.ua/news/Roterdam-S-kritiku-formulu-yakuvikoristovu-vlada-Ukrani). – 2017. – 20.03).
***
Из-за проблем с поставками угля для энергетической отрасли Украины
Киев ищет альтернативных поставщиков, которыми могли бы заменить
донбасские предприятия. США – один из вариантов. Об этом заявил
Премьер-министр Украины В. Гройсман.
«Мы сейчас будем его (уголь) покупать за валюту. Это или США, или
Австралия, или Южная Африка. Это очень серьезно», – заявил он.
Также В. Гройсман добавил, что Киев рассчитывает в ближайшее время
увеличить разработку собственных месторождений. По словам Премьера,
Украина живет «более 500 дней без капли российского газа».
Ранее сообщалось, что с начала 2017 г. Украина импортировала каменного
угля и антрацита из России на сумму 247,2 млн долл., или 69,1 % от общего
объема импорта (Пресса Украины (http://uapress.info/ru/news/show/164180). –
2017. – 21.03).
***
Днями на засіданні Комітету ВРУ з питань ПЕК схвалено розроблений
Держенергоефективності законопроект № 4595, який має на меті привести
неактуальні законодавчі акти з питань контролю у сфері енергозбереження
у відповідність до чинного законодавства та правової практики країн ЄС.
Як пояснив голова Держенергоефективності С. Савчук, у 2012 р. із Закону
України «Про енергозбереження» виключено норми щодо обов’язковості
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державного контролю у сфері енергозбереження. У зв’язку з цим, виникла
необхідність внести зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, законів України «Про енергозбереження» та «Про
теплопостачання» і вилучити кілька статей.
«Відповідно до цих статей максимальна санкція за порушення ефективної
експлуатації
паливовикористовуючого
устаткування
становить
100
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це на сьогодні 1 тис. 700 грн,
що при нинішній вартості енергетичних ресурсів не можна вважати адекватним
заходом відповідальності, – повідомив голова агентства. – Подібних заходів
контролю немає в жодній розвинутій країні. Україні потрібно переходити від
застарілих адміністративних неефективних методів регулювання до
європейських механізмів стимулювання та фіскальних інструментів. Мова йде
про екологічні та енергетичні податки та збори». Також він додав, що,
наприклад, в Австрії, Бельгії, Великій Британії стягується енергетичний податок
за споживання електроенергії, газу, нафти і бензину, що перевищує встановлені
норми. У Нідерландах, Данії, Фінляндії, Швеції для промислових споживачів
існує екологічний податок на викиди СО2 за споживання нафтопродуктів,
вугілля і природного газу.
«Агентство вже працює над впровадженням подібних механізмів в Україні,
– підкреслив С. Савчук. – Крім того, агентство розробляє законопроект про
енергоефективність, який буде містити систему зобов’язань виробників енергії
щодо скорочення кінцевого споживання енергоресурсів, вимоги щодо
енергетичного аудиту та інші заходи державного контролю, притаманні
розвинутим країнам і передбачені законодавством ЄС».
Члени Комітету ВРУ з питань ПЕК вирішили рекомендувати парламенту
прийняти зазначений законопроект у першому читанні за основу (Офіційний
веб-сайт
Київської
обласної
державної
адміністрації
(http://koda.gov.ua/news/ukraina-perekhodit-do-ievropeyskikh-m). – 2017. – 20.03).
***
Горнорудная компания Ferrexpo с активами в Украине в прошлом году
получила 189,2 млн долл. чистой прибыли. Это более чем в шесть раз
превысило показатель за 2015 г. (31,46 млн долл.).
Как сказано в отчете компании на Лондонской фондовой бирже 22 марта,
выручка Ferrexpo за 2016 г. увеличилась на 2,6 % – до 986,33 млн долл.
Согласно документу, компания в прошлом году нарастила валовую
прибыль на 14 % – до 585,99 млн долл., операционную – на 27,6 %, до
320,46 млн долл., а показатель EBITDA поднялся на 20 % – до 375 млн долл.
Компания Ferrexpo также отметила, что она добилась снижения чистого
долга на 32 % – до 589 млн долл. при росте свободных денежных средств более
чем
в
четыре
раза
(Аналитическая
служба
новостей
(http://asn.in.ua/ru/news/news/92745-ferrexpo-v-2016g-narastilo-chistuju-pribyl-vshest.html). – 2017. – 22.03).
***
ВР приняла законопроект о стабилизации положения Госкомпании
«Черноморнефтегаз»,
предусматривающий
временный
запрет
на
банкротство компании. Соответствующий законопроект поддержали 236
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нардепов, что на 10 больше необходимого минимума.
Нардеп О. Белькова, представившая документ, сообщила, что после
аннексии Крыма «Черноморнефтегаз» потерял доступ к большинству своих
активов, а на средства и имущество компании наложен арест. По ее словам,
компания на сегодняшний день имеет всего три актива, которые находятся за
пределами полуострова.
«Почему мы обеспокоены судьбой этого предприятия? Потому что, если
предприятие будет ликвидировано, Украина не сможет отстоять свои права на
месторождения в Черном море, которые находятся на лицензиях
предприятия», – сказала О. Белькова.
Документ до 1 января 2019 г. останавливает все исполнительные
производства в отношении «Черноморнефтегаза», в том числе аресты или
отчуждения имущества. Также документ устанавливает запрет на возбуждение
дел о банкротстве госкомпании до начала 2019 г.
Согласно пояснительной записке к документу, на сегодняшний день
кредиторы требуют взыскать с госкомпании долгов на более 500 млн грн
(368.MEDIA (https://368.media/2017/03/21/chernomorneftegaz-poluchil-zapret-nabankrotstvo). – 2017. – 21.03).
***
Работать в ІТ-отрасли – мечта современных украинских студентов
(http://news.eizvestia.com/news_technology/full/313-poslednie-novosti-it-kompaniizaxvatili-rynok-truda-v-ukraine).
Этот факт продемонстрировали результаты исследовании EY «Лучший
работодатель». Как и в 2016 г. 1 тыс. 500 украинских студентов из разных
регионов страны хотели бы получать заработную плату в твердой
конвертированной валюте, потому чаще всего указывали именно «айтишные»
компании, информирует news.eizvestia.com.
Исследование
показало,
что
ІТ-компании
активно
вытесняют
традиционных лидеров из топ-списка работодателей – FMCG компании,
которые пользуются популярностью у молодежи, которая определяется с
профессиональным будущим.
Также привлекательной для студентов Украины остается сфера
профессиональных услуг и медиа-отрасль. Меньше всего молодых
специалистов в 2017 г. интересует страхование, агрохимическая и нефтегазовая
отрасль.
Результаты исследования мало кого удивили. Примечательно, что не
только украинцы заинтересованы в IТ-компаниях, но и IТ-компании
заинтересованы в Украине. Исследования topsdev изучили более 160 тыс.
профилей фриланс-разработчиков и 1,5 млн проектов. Последние новости в IТотрасли показали, что Украина – лидер рынка фриланс-аутсорспрограммирования в Восточной Европе и заметно опережает своего
ближайшего конкурента – Российскую Федерацию. Кроме того, после
некоторых успехов несколько лет назад свои доли на рынке серьезно замедлили
и другие конкуренты – Польша, Болгария и Беларусь (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com/news_technology/full/313-poslednie-novosti-it-kompaniizaxvatili-rynok-truda-v-ukraine). – 2017. – 20.03).
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***
Виробництво пшениці в Україні в 2017 р. становитиме 25 млн т, що на
4 % нижче рівня попереднього року. Такі дані надано згідно з прогнозами
Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO).
При цьому експерти зазначають, що посівна площа під озимими зерновими
в Україні становить 6,1 млн га, що на 1 % менше порівняно з попереднім роком.
Крім того, обсяг світового виробництва пшениці в 2017 р. очікується на
рівні на 1,8 % нижче торішнього – 744,5 млн т (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/virobnictvo-psenici-v-ukraini-v-2017-rocisklade-25-mln-t-fao). – 2017. – 21.03).
***
У поточному році Державне агентство резерву України планує
виділити на модернізацію елеваторів і КХП мінімум удвічі більше коштів,
ніж у 2016 р. Про це повідомив голова Держрезерву В. Мосійчук, передає пресслужба держагентства.
За його словами, на модернізацію елеваторів і КХП у 2016 р. Держрезерв
виділив 8 млн грн. «У 2017 р. ця цифра має бути збільшена, як мінімум, вдвічі.
Ми відкриті до співпраці з представниками бізнес-структур, приватними
підприємствами та виробниками в новому маркетинговому сезоні. Адже кошти
на модернізацію наших елеваторів ми беремо не з держбюджету чи кредитів, а з
внутрішніх надходжень», – зазначив В. Мосійчук.
Він додав, що у найближчих планах держагентства – побудова сонячних і
вітрових станцій на підприємствах, зменшення витратної статті за рахунок
використання поновних джерел енергії та продаж згенерованої енергії за
«зеленим тарифом» до 2030 р.
«У цьому напрямі доцільним вбачається об’єднання підприємств в єдину
юридичну особу – ДП “Агрорезерв”», – підсумував очільник Держрезерву
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/derzrezerv-planue-modernizaciuelevatoriv-ta-zernoshovis). – 2017. – 20.03).
***
Публичное акционерное общество «Аграрный фонд» планирует
выпустить пятилетние облигации на сумму 1,5 млрд грн в 2017 г. Об этом
говорится в сообщении ПАО «Аграрный фонд» со ссылкой на интервью
председателя правления А. Радченко.
А. Радченко отмечает необходимость увеличения оборотного капитала для
реализации производственных планов. «При подготовке документов для
правительственного комитета мы будем делать предложение по увеличению
финансирования. В финансовом плане у нас стоит задача привлечь
дополнительные ресурсы в размере 1,5 млрд грн. Мы хотим выпустить
корпоративные облигации на эту сумму», – сказано в сообщении.
Так, выпуск простых именных облигаций планируется на сумму
1,5 млрд грн сроком на пять лет и размещением среди украинских
государственных банков с плавающей процентной ставкой на уровне «ставка
рефинансирования НБУ +3 %» (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news//397484/agrarnyj-fond-planiruet-vypustit-obligatsii-na-1-5-mlrd-griven). – 2017. –
20.03).
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***
У січні 2017 р. експорт аграрної продукції становив 1,36 млрд дол. США,
що стало рекордним показником за останні чотири роки. Про це повідомляє
прес-служба Мінагрополітики.
Порівняно із січнем 2016 р. зовнішні постачання сільгоспродукції
збільшилися наполовину – на 53,7 %. Зростання спостерігалося за усіма
групами товарів, що свідчить про збільшення у світі попиту на українське
продовольство.
В абсолютних значеннях, традиційно, найбільше було поставлено на
зовнішні ринки продуктів рослинного походження – на 735,7 млн дол., що
більше попереднього періоду на 66,6 %. У тому числі зернових культур – на
565,4 млн дол. (166,4 % до січня 2016 р.).
Збільшення експорту за іншими групами сільськогосподарських товарів у
січні 2017 р., за даними Державної служби статистики України, виглядає так:
жири та олії – до 371,9 млн дол. (131,1 % до січня 2016 р.), готові харчові
продукти – до 204,5 млн дол. (161,8 % до січня 2016 р.), живі тварини та
продукти тваринного походження – до 43,8 млн дол. (143,2 % до січня 2016 р.).
Завдяки збільшенню експорту сільськогосподарських товарів частка
аграрної продукції у загальнонаціональному експорті сягнула рекордних 44,8 %
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/eksport-agrarnoi-produkcii-u-sicnistav-rekordnim-za-4-roki). – 2017. – 20.03).
***
Станом на березень 2017 р. Державна продовольчо-зернова корпорація
України отримала 600 млн грн відшкодованого податку на додану вартість.
Про це повідомив заступник голови правління ДПЗКУ О. Сень.
«Протягом минулого року відносини ДПЗКУ з Державною фіскальною
службою в частині повернення ПДВ були вельми складними. Але внаслідок
зміни керівництва у жовтні минулого року питання відшкодування ПДВ
нарешті зрушило з мертвої точки. Саме у жовтні ми отримали перші 60 млн грн
відшкодованого податку на додану вартість. Загалом на сьогодні, завдяки
проведеній спільній роботі з ДФС України, держкорпорації вже відшкодовано з
бюджету 607 млн грн», – розповів О. Сень.
За його словами, з урахуванням отриманих виплат наразі заборгованість
бюджету по відшкодуванню ПДВ за 2016 р. становить 664,5 млн грн. «При
цьому, за результатами перевірок Державною фіскальною службою,
неузгодженим залишається ПДВ у розмірі 104,6 млн грн, який сформувався по
закупівлях у період лютого – червня 2016 р. Ми наразі проводимо зустрічні
перевірки по проведеній за цей період закупівельній діяльності з метою
оскарження рішень ДФС на цю суму», – зазначив заступник голови правління
держкорпорації.
Також він повідомив, що внаслідок зміни підходів у системі закупівель
ДПЗКУ, посилення контролю, зокрема в частині походження зернових, а також
збільшення обсягів закупівель у прямих сільгоспвиробників з жовтня минулого
року в держкорпорації встановлено відсутність ризикових операцій щодо
придбання зернових, що свідчить про прозорість здійснених у цей період
закупівель (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/dpzku-vidskodovanoponad-600-mln-griven-pdv). – 2017. – 20.03).
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***
Економічна частина Угоди про ЗВТ з ЄС діє з квітня 2014 р., проте
лише наприкінці 2016 р. Україна вперше експортувала молочну продукцію в
межах Угоди. Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).
Так, було поставлено 450 т сухого молока, що становило 30 % від
безмитної експортної квоти, та 690 т вершкового масла, що становило 46 %
квоти відповідно.
Станом на середину березня 2017 р. уже використано 14 % квоти на
безмитний експорт сухого молока і 50 % квоти на експорт масла. Також у межах
квот було поставлено 23 т кисломолочної продукції, що становить близько
0,3 % квоти.
Крім того, українські молочні компанії протягом останніх трьох років
намагалися отримати сертифікати європейського зразка для здійснення
поставок у Європу.
Наразі 16 українських компаній пройшли сертифікацію і мають право на
експорт до ЄС. До списку компаній входять: ТОВ «Люстдорф», ТОВ «Ласунка»,
ТОВ «Молочний дім», ПАТ «Житомирський маслозавод», філія ПАТ
«Яготинський маслозавод» «Яготинське для дітей», ПрАТ «ЛакталісМиколаїв», ТОВ «Гадячсир», ПАТ «Дубномолоко», Недригайлівський сирцех
філії «Роменський молочний комбінат» ПП «Рось», філія «Роменський
молочний комбінат» ПП «Рось», ТОВ «Капсуляр», ТОВ «Данон Дніпро», ПАТ
«Золотоніський маслоробний комбінат», ТОВ «Клуб сиру», Вінницький
молочний завод Roshen, філія «Менський сир» ПП КФ «Прометей» (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/v-potocnomu-roci-ukraina-vze-na-50-vibralakvotu-na-eksport-masla-v-es). – 2017. – 22.03).
***
У січні – лютому 2017 р. вантажообіг підприємств транспорту
становив 54,1 млрд ткм, або 116,6 % від обсягу січня – лютого 2016 р. Про це
повідомляє Держстатистики.
Так, у січні – лютому 2017 р. залізничним транспортом перевезено у
внутрішньому сполученні та на експорт 43,8 млн т вантажів, що на 6,7 %
більше, ніж у січні – лютому 2016 р.
Перевезення зерна та продуктів перемелу збільшилося на 43 %. Разом з тим
перевезення хімічних і мінеральних добрив знизилося на 12,2 %.
Крім того, у загальних обсягах перевезень вантажів водним транспортом
закордонні становили 97,1 %. Порівняно із січнем – лютим 2016 р. обсяги
закордонних перевезень вантажів зменшилися на 30,6 % (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/vantazoobig-v-ukraini-zris-na-166). – 2017. –
21.03).
***
За дев’ять місяців 2016 р. імпорт сільгосптехніки збільшився в 2,3 раза
в грошовому вираженні порівняно з аналогічним періодом 2015 р. Тракторів в
Україну було завезено на 413 млн дол.
За даними UAGRO, фермери активно купують техніку, боячись подальшої
девальвації гривні. Також через зміни в податковому кодексі вони вкладають
кошти в комбайни та трактори для оптимізації ПДВ.
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Серед іноземних постачальників лідером залишається американська
компанія John Deere, яка займає приблизно чверть ринку сільгосптехніки в
Україні. Понад 70 % привезених у минулому році тракторів, які були у вжитку,
зроблені
компанією
John
Deere.
Третина
ринку
імпортних
сільськогосподарських машин займають бренди компанії CNH (Case IH, New
Holland).
Дистриб’ютори цих компаній – ГК «Техноторг», «Агротек», «Полетехніка»
увійшли до рейтингу найбільших імпортерів товарів для ведення аграрного
бізнесу за версією LandLord.
До рейтингу увійшло 25 компаній, що імпортують насіння, засоби захисту
рослин, добрива і сільгосптехніку. Компанії проранжовано за загальним
обсягом імпорту даних категорій за 2015/16 МР (липень 2015 – червень 2016 р.)
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/import-silgosptehniki-zbilsivsa-v-23razi). – 2017. – 21.03).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Фонд гарантирования вкладов физических лиц 13–17 марта продал
активы 39 неплатежеспособных банков на сумму 67,64 млн грн. Об этом
говорится в сообщении пресс-службы фонда.
На прошлой неделе Фонд гарантирования вкладов продал активы 39
неплатежеспособных банков на общую сумму 67,6 млн грн. Из них на
40,12 млн грн проданы права требования по кредитам и 26 млн грн получено от
продажи основных средств банков. Кроме того, 1,5 млн грн получено в
результате непосредственной продажи имущества банков.
В течение текущей недели запланирована продажа активов 49
неплатежеспособных банков на общую сумму 4,4 млрд грн.
Из них на 3,8 млрд грн выставлены на продажу права требования по
кредитам, 594 млн грн планируется получить от продажи основных средств
ликвидируемых
банков
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news//397561/prodany-aktivy-bankov-bankrotov-na-67-6-mln-griven-13-17-martafgvfl). – 2017. – 21.03).
***
После национализации ПриватБанка государство из участника
банковского рынка превратилось в монополиста, что влечет за собой
огромные убытки для государственного бюджета, пишет в своей статье
банковский эксперт В. Сирота.
По его словам, сегодня государство контролирует 52 % активов, 60 %
депозитов физических и 49 % – юридических лиц.
Доля обслуживаемых госбанками активных платежных карт при этом
достигла 74 %. По мнению В. Сироты, выпустив ОВГЗ для докапитализации
ПриватБанка на 116 млрд грн, государство фактически «нарисовало» средства
для инвестиций в одно банковское учреждение, эквивалентные 81 % величины
собственного капитала всей банковской системы Украины по состоянию на
1 декабря 2016 г.
В то же время в феврале и марте нынешнего года была произведена
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докапитализация «Ощадбанка» и Укрэксимбанка в общей сложности на
16,6 млрд грн.
Автор отмечает, что образовавшаяся госмонополия является глубоко
убыточной. «Напомним, что величина убытка трех госбанков (“Ощадбанк”,
Укрэксимбанк и Укргазбанк) в 2014–2015 гг. составляла около 40 % от общего
убытка банковской системы. Казалось бы, пик кризиса пройден, потери
зафиксированы, резервы сформированы – и указанные госбанки по результатам
2016 г. сократили величину убытка на 21,4 млрд грн (на 82 % от размера
убытков 2015 г.).
Но тут национализация ПриватБанка – и НБУ сокрушенно сообщает, что
этот банк стал причиной рекордной убыточности банковской системы Украины
в 2016 г., сгенерировав 80 % этих убытков на сумму 135,3 млрд грн», –
указывает он. В. Сирота при этом указывает, что в Отчете о финансовой
стабильности, обнародованном в июне 2016 г., НБУ оценил размер госиздержек
на докапитализацию госбанков (за период с 2008 по І квартал 2016 г.) в
88,5 млрд грн, или в 8,7 млрд долл. по актуальному на момент докапитализации
обменному курсу. «С учетом ПриватБанка и последних вливаний в “Ощад” и
Укрэксим получается, сумма затрат вплотную приблизилась уже к
14 млрд долл.», – заключил он (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news//397486/summa-gosizderzhek-na-dokapitalizatsiyu-gosudarstvennyh-bankovpriblizilas-k-14-mlrd-dollarov-ekspert). – 2017. – 20.03).
***
Німецька група радників в Україні оцінила втрати української
економіки від блокади переміщення товарів через лінію розмежування на
Донбасі у 1,6 % ВВП. Про це заявив керівник групи Р. Джуччі, передає УНН з
посиланням на Deutsche Welle (http://www.unn.com.ua/uk/news/1653231-vtratiukrayinskoyi-ekonomiki-vid-blokadi-otsinili-nimetski-radniki).
«Ми порахували, що в непідконтрольних районах на сьогодні виробляють
1,6 % ВВП України», – повідомив він.
Найбільші проблеми, за його словами, постануть у виробництві сталі,
також відчутним буде вплив на електроенергетику.
Як наголосив німецький економіст, загалом, «з макроекономічного
погляду, це, безсумнівно, шок для країни», інакше МВФ не переносив би
питання виділення наступного траншу кредиту за програмою EFF, але «це не
катастрофа».
Він пояснив, що якщо 2013 р. виробничі ланцюги на Донбасі були тісно
пов’язані, то нині ситуація змінилася, за три роки інтеграція стала набагато
меншою, вона зберігається передусім у виробництві сталі.
«Для інших секторів ми не очікуємо сильних шоків. Значною мірою ці два
регіони вже відділилися. Антрацит і кокс можна імпортувати. Це буде дорожче,
є логістичні питання, але Україна може впоратися з цим без масштабних
негативних наслідків», – зазначив Р. Джуччі (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1653231-vtrati-ukrayinskoyi-ekonomiki-vidblokadi-otsinili-nimetski-radniki). – 2017. – 22.03).
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***
У лютому 2017 р. Адміністрацією морських портів України (АМПУ)
зафіксовано скорочення обсягів переробки вантажів морськими портами.
Так, у лютому перероблено 9,9 млн т вантажів, а це на 10,8 % менше, ніж
за аналогічний період минулого року. Як результат, за січень – лютий 2017 р.
обсяги переробки скоротилися на 1,1 %, було знівельовано січневе зростання.
У січні – лютому 2017 р. фактична переробка становила 19,6 млн т
вантажів, проти 19,9 млн т за аналогічний період 2016 р. В останньому
зимовому місяці зростання відбулося в переробці імпортних вантажів і вантажів
у внутрішньому сполученні (на 11,0 і 29,2 % відповідно). Переробка експортних
і транзитних вантажів скоротилася (на 12,5 і 29,1 %).
Крім того, у структурі переробки вантажів стійке лідерство продовжують
утримувати хлібні вантажі, у тому числі зернові – 32 % загального обсягу
переробки, руда – 19 %, чорні метали – 14 %.
Левова частка переробки (84 %) у січні – лютому 2017 р. забезпечена в
чотирьох морських портах: «Південний» – 32 %, Одеський – 21 %,
Миколаївський – 19 % і морський порт «Чорноморськ» – 12 %.
За 11 місяців 2016 р. морпорти країни забезпечили перевалку 34,986 млн т
українського зерна. Це на 6,3% більше показника за аналогічний період
минулого року.
Найбільші обсяги перевалки зернових вантажів забезпечили порти:
Миколаївський (8,1 млн т), Одеський (7,5 млн т), «Південний» (7,2 млн т),
«Чорноморськ» (6,8 млн т), «Ольвія» (2,5 млн т).
За цей же період було перевалено 4,22 млн т рослинних олій, що на 16,9 %
більше показника за аналогічний період минулого року. Найбільші обсяги
перевалки забезпечили порти: Миколаївський (1,78 млн т), «Чорноморськ»
(1,19 млн т), «Південний» (0,94 млн т), Одеський (0,11 млн т), Маріупольський
(0,07 млн т) (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainski-morportiskorotili-obsag-perevalki-vantaziv). – 2017. – 21.03).
***
Оборот роздрібної торгівлі України в лютому цього року порівняно із
січнем знизився на 3,7 %, а з лютим 2016 р. – на 1,7 %. Про це свідчать дані
Держстатистики, передає УНН (http://www.unn.com.ua/uk/news/1652799-oborotrozdribnoyi-torgivli-ukrayini-za-misyats-vpav-na-3-7).
За даними відомства, у січні – лютому 2017 р. оборот роздрібної торгівлі
порівняно із січнем – лютим 2016 р. у порівнянних цінах зріс на 0,5 %.
Серед регіонів найбільше зростання обороту роздрібної торгівлі в січні –
лютому 2017 р. порівняно із січнем – лютим 2016 р. спостерігалося в Київській
(на 7,0 %), Сумській (на 6,2 %) областях, м. Києві (на 3,7 %), Кіровоградській
(на
3,6
%)
області
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1652799-oborot-rozdribnoyi-torgivli-ukrayini-zamisyats-vpav-na-3-7). – 2017. – 20.03).
***
Влияние украинских санкций в отношении украинских «дочек»
российских банков на сами материнские банки будет ограниченным,
считают эксперты рейтингового агентства Moody’s, информирует
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еizvestia.com (http://news.eizvestia.com/news_economy/full/633-vliyanie-ukrainskixsankcij-na-rossijskie-banki-budet-ogranichennym-moodys).
«Прямой эффект от санкций будет ограничен для российских материнских
банков, поскольку их риски в Украину составляют очень малую часть их
балансов», – говорится в обзоре.
Там также приводятся данные, согласно которым к концу 2016 г. активы
Сбербанка (Украина) составляли 0,46 % совокупных активов материнской
организации, у ВиЭс банка (принадлежит Сбербанку) – 0,04 %, у
Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) – 2 %, у БМ-банка («дочка» ВТБ) – 0,03 %, у
ВТБ банка («дочка» ВТБ) – 3,3 %.
В то же время Moody’s отмечает, что на украинские дочерние банки
российских структур введенные санкции повлияют значительно. «Негативное
общественное мнение, растущее регуляторное давление и неопределенность
относительно будущего банков могут привести к сбоям в проведении операций,
ущербу репутации, это, скорее всего, подорвет доверие клиентов», – говорится в
обзоре. По оценке аналитиков агентства, эти отрицательные эффекты могут
привести к оттоку депозитов клиентов, ухудшению ликвидной позиции и
состояния
бизнеса
(Экономические
известия
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/633-vliyanie-ukrainskix-sankcij-narossijskie-banki-budet-ogranichennym-moodys). – 2017. – 21.03).
***
Глава Внешэкономбанка объявил, что финальное решение по сделке о
продаже украинского Проминвестбанка будет принято на следующей
неделе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу госкорпорации С. Горькова.
По его словам, возможным покупателем может стать венгерская
банковская группа OTP. «Есть предложения, и мы их сейчас обсуждаем. Думаю,
что на следующей неделе мы можем рассказать это более понятно. Я думаю, на
следующей неделе мы выйдем на финальные предложения», – заявил
С. Горьков.
Он подчеркнул, что решение о продаже принимает Наблюдательный совет
Внешэкономбанка.
Как сообщал «Минфин», Внешэкономбанк рассчитывает завершить сделку
по продаже Проминвестбанка, несмотря на сложную ситуацию с российскими
банками в Украине (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/03/21/26821842). –
2017. – 21.03).
***
ПАО «Сбербанк», которое является дочерним предприятием
российского Сбербанка, не собирается уходить с украинского рынка. Об этом
сообщил глава Сбербанка Г. Греф.
«Обсуждаемые в отдельных СМИ варианты решения проблемы в виде
“ликвидации” или “продажи” принадлежат авторству самих СМИ и не являются
официальной
позицией
Сбербанка,
озвученной
когда-либо
его
представителями», – отметили в организации.
Вместе с тем в банке сообщили, что отделения уже более 100 раз
сталкивались с «варварством и вандализмом» в Украине. «Банк работает с
ограничениями, и, конечно, очень хотелось бы иметь поддержку со стороны
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официальных органов в части восстановления нормальных условий работы», –
подчеркнул
Г. Греф
(Аналитическая
служба
новостей
(http://asn.in.ua/ru/news/news/92705-sberbank-ostaetsja-v-ukraine-smioshiblis.html). – 2017. – 21.03).
***
Российский «Газпром» и итальянская компания Eni подписали
меморандум о взаимопонимании по развитию «южного коридора» поставок
газа из РФ в Европу (http://news.eizvestia.com/news_economy/full/648-gazpromdogovorilsya-s-italyanskoj-kompaniej-o-postavkax-gaza-v-evropu-v-obxod-ukrainy).
Об этом сообщил российский монополист, информирует еizvestia.com.
«Документ отражает заинтересованность сторон в анализе перспектив
сотрудничества в области развития “южного коридора” поставок газа из России
в страны Европы, в частности в Италию», – говорится в сообщении.
Как сообщалось, в феврале 2016 г. «Газпром» подписал меморандум с
итальянской Edison SpA и греческой DEPA SA о поставках газа из РФ по дну
Черного моря через третьи страны в Грецию, а оттуда – в Италию. Россия таким
образом хочет присоединиться к проекту Poseidon, который одобрен
Европейской комиссией.
Сейчас Москва настроена на организацию поставок газа в Европу по
второй нитке газопровода «Турецкий поток» (первая призвана обеспечить
поставки в Турцию), однако ЕС не дал согласие на этот проект, а без него РФ не
собирается строить эту нитку. «Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря
в обход Украины и, соответственно, в случае реализации, отнимет
значительную часть украинского транзита (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/648-gazprom-dogovorilsya-sitalyanskoj-kompaniej-o-postavkax-gaza-v-evropu-v-obxod-ukrainy). – 2017. –
21.03).
***
Республіка Білорусь запровадила тимчасові обмеження на постачання
свинини з території Херсонської області України та Утенського і
Паневезького повітів Литви через реєстрацією в цих регіонах випадків
захворювання тварин на африканську чуму свиней (АЧС). Про це передає
УНН з посиланням на прес-службу Міністерства сільського господарства та
продовольства
Білорусі
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1652849-bilorusobmezhila-import-svinini-z-ukrayini-ta-litvi).
За інформацією Міжнародного епізоотичного бюро, у цих регіонах
зареєстровані випадки захворювання сприйнятливих видів тварин на АЧС. «У
зв’язку з цим запроваджуються тимчасові обмеження на ввезення на територію
Білорусі з цих регіонів живих свиней, сперми кнурів, свинини і продуктів її
переробки, шкіряної, рогокопитної і кишкової сировини, щетини, м’яса диких
кабанів, мисливських трофеїв, отриманих від сприйнятливих видів тварин», –
ідеться в повідомленні департаменту ветеринарного і продовольчого нагляду
міністерства.
Також введені обмеження на постачання кормів і кормових добавок
рослинного і тваринного походження для тварин, у тому числі з птиці і риби.
Крім того, обмежено ввезення вживаного обладнання для транспортування
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свиней і сировини (продукції) тваринного походження, тримання, забою і
розбирання свиней.
Ці обмеження поширюються і на ввезення харчових добавок для кішок і
собак, готових термічно оброблених котячих і собачих кормів, виготовлених зі
свинарської сировини з цих регіонів (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1652849-bilorus-obmezhila-import-svinini-zukrayini-ta-litvi). – 2017. – 20.03).
***
В Україні спостерігається загрозлива динаміка поширення
африканської чуми свиней. У 2016 р. в осередках спалахів хвороби було
вилучено близько 52 тис. голів свиней. Про це під час прес-конференції
розповів
голова
Держпродспоживслужби
В.
Лапа
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1652772-v-lapa-rozpoviv-pro-zagrozlivu-dinamikuposhirennya-achs-v-krayini).
«Загалом, якщо дивитися на динаміку поширення африканської чуми
свиней в Україні, то вона є дійсно загрозливою. У 2012 р. був один випадок, у
2014 р. – 16, у 2015 р. – 40, у 2016 р. – 91 випадок і за 2,5 місяці 2017 р. – 55
випадків. Останні два випадки були виявленні у дикій фауні. І ми, скоріше,
сприймаємо це позитивно, тому що без виявлення хворих кабанів у дикій фауні
важко буде унеможливити потрапляння цього вірусу до свійських свиней. Але
зрозуміло, що ситуація, яка склалася, її важко назвати оптимістичною», – сказав
він.
За словами В. Лапи, у 2016 р. в осередках спалахів хвороби було вилучено
близько 52 тис. голів свиней. «У 2017 р. – близько 3 тис. голів. І відповідні
процеси продовжуються. Тобто під час ліквідації африканської чуми свиней
мова не йде про те, що все це поголів’я хворе, але чинна інструкція передбачає,
що в 3-кілометровій зоні свині повинні вилучатися, як хворі так і з метою
убезпечення подальшого поширення хвороби», – додав він.
Голова Держпродспоживслужби зауважив, що з метою боротьби з
африканською чумою свиней відбувається підвищення фінансування
протиепізодичних заходів. «Якщо в минулому році на ці потреби було виділено
56 млн грн, то в цьому році фінансування відповідної програми 113 млн грн. Це
значно менше за потребу, але значно більше, ніж у минулому році... Це дало
можливість запланувати закупівлю діагностиків по африканській чумі свиней.
Діагностики нам серйозно допоможуть. На жаль, вакцини проти АЧС людство
ще не винайшло», – розповів В. Лапа (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1652772-v-lapa-rozpoviv-pro-zagrozlivudinamiku-poshirennya-achs-v-krayini). – 2017. – 20.03).
***
Рейтинг счастья шокировал, так как украинцы оказались куда более
несчастными,
нежели
россияне
(http://news.eizvestia.com/news_politics/full/533-novosti-ukrainy-mezhdunarodnyjden-schastya-prines-ukraincam-ploxie-novosti).
Отчет всемирного счастья (World Happiness Report-2017), который
публикуются
по
инициативе
Организации
Объединенных
Наций,
продемонстрировал, что Украина движется не совсем в правильном
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направлении и пора что-то менять. Оказалось, что в данном рейтинге наша
страна занимает отнюдь не почетное 132 место! Всего за один год в рейтинге, в
котором учитывается ВВП на душу населения, ожидаемое время сохранения
здоровья, социальная поддержка, свобода делать жизненные выборы,
восприятие коррупции и благотворительность, наша страна потеряла почти
десять позиций. Сейчас мы оказались между Ганой и Угандой, далеко «убежав»
от лидеров списка счастья: Норвегии, Дании, Исландии, Швейцарии и
Финляндии. Стоит отметить, что Соединенные Штаты Америки оказались на 14
месте, Германия – на 16, Великобритания – 19, Российская Федерация – 49,
Беларусь – 67, Китай – 79, информирует еizvestia.com.
Ниже Украины в отчете всемирного счастья оказались Уганда, Ангола,
Сирия, Бурунди и замыкающая Центрально-Африканская Республика
(Экономические
известия
(http://news.eizvestia.com/news_politics/full/533novosti-ukrainy-mezhdunarodnyj-den-schastya-prines-ukraincam-ploxie-novosti). –
2017. – 20.03).
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