Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Служба інформаційно-аналітичного
забезпечення органів державної влади (СІАЗ). Заснований у 2003 році. Виходить двічі на тиждень.
Головний редактор В. Горовий, д-р іст. наук, професор, заступник гендиректора НБУВ. Редакційна
колегія: М. Закіров, Ю. Половинчак, Л. Чуприна. Бюлетень підготували: Т. Гранчак, О. Симоненко,
М. Дем’яненко, І. Рудь, В. Ворошилов, Ю. Якименко, О. Рябоконь.
Адреса редакції: НБУВ,
Голосіївський просп., 3, Київ, 03039, Україна. Тел. (044) 524–25–48, (044) 525–61–03. E-mail: siaz2014@ukr.net,
www.nbuviap.gov.ua. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 5358 від 3 серпня 2001 р.

Передрук матеріалів дозволяється лише
після погодження із СІАЗ: siaz2014@ukr.net

РЕЗОНАНС
/Бюлетень матеріалів, підготовлених на базі аналізу
оперативної інформації електронних видань/
Додаток до журналу «Україна: події, факти, коментарі»

№ 22
(30 березня 2017 р.)
ЗМІСТ
У ЦЕНТРІ УВАГИ .......................................................................... 2
АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС............................................................. 3
ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА ............................................................. 9
ВИКОНАВЧА ВЛАДА ................................................................ 19
ПОЛІТИКА .................................................................................... 25
ЕКОНОМІКА ................................................................................ 30
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ ...................................... 40

КИЇВ 2017

У ЦЕНТРІ УВАГИ
Виступ Президента України П. Порошенка
на Конгресі Європейської народної партії «Майбутнє Європи»
Шановний Президенте,
Ваше Високоповажносте,
В першу чергу я би хотів подякувати моїй сім’ї, Європейській народній
партії, за дуже потужну та надійну підтримку моєї країни.
Дякую за те, що запросили мене бути тут сьогодні, серед справжньої
сім’ї.
Дозвольте почати із привітання Д. Туска з його переобранням!
Голосування за Вас було голосуванням за Європу: сильну і принципову.
Дозвольте мені також висловити свої найкращі побажання А. Таяні,
президентові Європарламенту.
ЄНП має вирішальне значення для Європи. Так було завжди. Вона
допомагала «європейському кораблю» дотримуватись курсу в найважчі часи.
І саме ЄНП має забезпечити виживання цього корабля у штормі сьогодення.
Д. Туск був правий, коли зазначив у Римі наступне: «Або буде об’єднана
Європа, або ж не буде Європи взагалі». Це не перебільшення. Вгору або вниз,
пан або пропав. Європейські політики більше не діляться на лівих та правих.
Або на лібералів та консерваторів. Вони тепер або проєвропейські, або
антиєвропейські.
Я оптиміст. Після гіркої пігулки Brexit я бачу успішну контратаку
проєвропейських політичних рухів по всьому європейському континенту.
Вибори в Австрії та Нідерландах завдали удару по популістським
похмурим пророкуванням.
Я вдячний М. Рютте за його непохитну позицію щодо Угоди про
асоціацію з Україною, незважаючи на увесь внутрішній політичний тиск.
Минулого тижня популістському порядку денному рішуче протистояли
болгарські виборці. Дозвольте привітати мого друга та нашого колегу
Б. Борисова із важливою перемогою! І, до речі, болгарський народ також.
Звичайно ж, ми тримаємо кулаки за Францію та Німеччину в цьому році.
Шановні друзі!
Чотири дні тому, з нагоди 60-ї річниці укладання договору, лідери ЄС
узгодили амбітний 10-річний порядок денний для Союзу. Великі цілі для
кращого спільного майбутнього! Ці 10 років будуть визначальними. Для
Європейського Союзу і для моєї країни.
Противники Європи не заспокояться. Антиєвропейські сили все ще на
ногах.
Росія буде робити все можливе, щоб зіштовхнути ЄС зі скелі. Кремль
ніколи не відкидав спроб побудувати «альтернативну» Європу. Для того щоб це
відбулося, вони будуть поширювати невпевненість і недовіру в наших
суспільствах. Розподіляй і володарюй – це головний та ключовий принцип.
Мета Кремля – розділити Європу та розмити цінності. Доки ця мета існує, ідея
взаємного посилення ЄС та Росії є ілюзорною. Не можна стати сильним разом з
кимось, хто мислить критерієм «все або нічого». У Кремля лише одне правило:
Росія має бути на вершині.
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Настав час розсудливого лідерства та всеохоплюючого і ефективного
плану:
– більш згуртована і рішуча Європа на захисті наших спільних цінностей;
– ніяких компромісів по російській агресії, в тому числі політиці санкцій;
– більш відкритий та готовий до включення ЄС, що робить більш рішучі
та допоміжні кроки щодо своїх партнерів та союзників, орієнтованих на Європу.
Я впевнений, не може бути ніякого безпечного і процвітаючого
майбутнього Європи без миру і стабільності в Україні. Давайте об’єднаємо наші
зусилля із повернення Донбасу і Криму назад в Україну і вигнання російського
агресора з України.
Що нам потрібно, так це політична воля, щоб зробити це.
Шановна сім’я ЄНП!
Давайте не будемо керуватися страхом. Але давайте і не будемо
закривати очі. Це не криза нерозуміння. Це криза двох протилежних концепцій
Європи: свободи або тиранії. Тільки одна з них виживе в кінцевому рахунку.
Україна знаходиться на краю цієї боротьби. Три роки кожен день Україна
веде цю гібридну війну проти російських військових, терористів, пропаганди,
хакерів, корупції і абсолютного обману. Незважаючи на втрати, Україна буде
боротися за дві мети. Перша – стати вільними. Друга – стати кращою нацією,
достойною Європи.
Я радий, що римський порядок денний підтвердив повну прихильність
ЄС до відкриття Союзу для країн, що поважають цінності та просувають їх.
Україна – одна з таких.
Я повністю підтримую концепцію багатошвидкісної Європи. Вона
дозволить східноєвропейським країнам, які від щирого серця вірять у
європейську перспективу, стати свіжою кров’ю проекту ЄС.
Я хотів би запевнити вас, пане президенте, що Україна готова рухатись на
першій передачі в автомобілі ЄС! Давайте рухатись разом у наше спільне
майбутнє!
Слава Європейському Союзу!
Слава європейській Україні!
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 29.03).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Перспективи українського уряду в оцінках експертів і політиків
Час, що неухильно спливає, наближає діючий уряд України до вирішальної
точки його історії – безпосередньо до річниці діяльності. Ще в кінці 2016 р.
експерти прогнозували, що уряд В. Гройсмана продовжить роботу в 2017 р.,
незважаючи на спроби опозиції ініціювати його відставку, адже були позитивні
зрушення в економіці і сподівання на покращення життя громадян України.
Незважаючи на те що уряд В. Гройсмана не користується великою підтримкою
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населення, експерти відзначали позитивну динаміку в його діяльності. Проте у
квітні закінчується термін його «недоторканності» й опозиція намагатиметься
цей уряд відправити у відставку.
На думку експертів, до квітня зняти цей уряд можна тільки «за допомогою
вулиці». Правових підстав у парламенті для зміни уряду немає. Тому до квітня
великих ризиків не буде, але після закінчення дії «імунітету» деякі політичні
сили спробують розхитати ситуацію. Проте, якщо поточні тенденції
пожвавлення економічного розвитку триватимуть і буде досить стабільна
соціальна ситуація, тоді в уряду буде більше шансів продовжити свою роботу і в
2017 р.
Експерти вважають, що призначення нинішнього складу кабміну сприяло
відносній стабілізації ситуації в Україні. Як свого часу зазначив заступник
директора Агентства моделювання ситуацій О. Голобуцький, багато що
залежить від успішного проходження зимового періоду, зокрема опалювального
сезону. Якщо будуть проблеми з опаленням, з газом, це, звичайно ж, буде
серйозним фоном для критики з боку опозиції. Якщо цього не станеться, то до
квітня серйозних проблем у В. Гройсмана не буде.
На його думку, незважаючи на прогнози, діючому уряду вдалося уникнути
масових протестів восени завдяки економічній стабілізації і незначному
зростанню економіки.
Як відомо, «професійні активісти», які представляють опозицію,
перекриваючи дороги, залізниці, «допомогли» поглибити енергетичну кризу і
дали підстави для критики уряду.
Тим часом уряд шукає шляхи відновлення і посилення економічного
зростання, що було поставлено під загрозу штучно створеною енергетичною та
економічною блокадою. Про це говорив і Прем’єр-міністр України В. Гройсман.
«Треба шукати, яким чином ми зможемо відновити економічне зростання, тому
що, якщо ми втрачаємо позиції по ГМК, гірничо-металургійному комплексу, ми
розуміємо, що наша економіка буде слабшою, нам потрібно буде переглядати у
тому числі прогноз економічного зростання, що є дуже і дуже великим
викликом
для
усіх
нас»,
–
наголосив
В. Гройсман
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249827768&cat_id=24427
6429. – 2017. – 19.03).
За його словами, сьогодні немає іншого виходу, як знаходити нестандартні
рішення і виходити з новими ініціативами для того, щоб забезпечити
економічне зростання. «Унаслідок енергетичної та економічної блокади Україна
втратила у тому числі українські підприємства, які платили податки державі, та
доступ до своїх надр», – зазначив Прем’єр-міністр України.
Він наголосив, що блокада відбулася саме тоді, коли економіка країни
почала демонструвати зростання. Це дало можливості для збільшення
соціальних стандартів. Як наслідок, з 1 січня було удвічі підвищено мінімальну
заробітну плату, збільшено заробітні плати вчителям, лікарям, рятувальникам
ДСНС, працівникам бюджетної сфери. Економічне зростання давало
можливість щодо нових етапів і кроків у цьому напрямі. На порядку денному
уряду у 2017 р. – підвищення пенсій у рамках пенсійної реформи. «Коли ми
тільки підходимо до того, що ми бачимо економічне зростання, що бюджет
починає наповнюватися, що ми акумулюємо резерви, які можемо реінвестувати
в збільшення якості життя людей, знаходиться якась причина чи перешкода, яка
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заважає нам це зробити», – підкреслив глава уряду.
За словами В. Гройсмана, блокада, що відбувалася (її ініціювало декілька
сотень людей), була не в інтересах України, а була в інтересах Росії. «У цієї ідеї,
у цієї диверсії проти України є абсолютно чіткі ім’я і обличчя, і вони мають
нести за це відповідальність. Це моя принципова позиція. Я вважаю, що
суспільство має дати визначення цьому. Я наголошую на тому, що ми будемо
шукати рішення для того, щоб відновити економічне зростання і посилити
його», – заявив Прем’єр-міністр України.
Експерти зазначають, що розпочаті реформи в Україні давали надію на їх
позитивне завершення за умови, що їх не зупинять. Одним із вдалих починань
влади була реформа децентралізації, яка була ініційована, зокрема, і
В. Гройсманом. Ця реформа стала однією з найбільш успішних у країні, у
результаті якої місцеві бюджети отримали десятки мільярдів гривень
надходжень.
В. Гройсман пишається тим, що має безпосередній стосунок до цієї
реформи. «Я прийшов займатися якраз цією реформою. Це чи не єдина
реформа, яка сьогодні йде достатньо успішно і яка впливає у тому числі і на
систему
охорони
здоров’я»,
–
зазначив
В. Гройсман
(http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249827741&cat_id=24427
6429. – 2017. – 19.03).
Він наголосив, що сьогодні завдяки реформі з децентралізації у місцевих
бюджетах є десятки мільярдів гривень. Ці кошти потрібно направляти у якість
життя громадян, переконаний він. Уряд у рамках реформи передбачає зміну
моделі фінансування охорони здоров’я. «Ми хочемо інвестувати не у стіни
лікарень, а у якісну медичну послугу для українців», – запевнив Прем’єрміністр.
Разом з тим уряд розробив план дій на середньострокову перспективу.
«Наше завдання в 2016 р. полягало в тому, щоб забезпечити економічну
стабілізацію, економічне зростання... Ми повинні за рахунок працюючої
економіки сформувати ресурси державного бюджету і направити ці кошти на
підвищення якості життя українців. Це головне завдання нашого уряду. Ми
робимо всі кроки, виходячи з цієї мети, – економічне зростання, інвестиції,
високі зарплати українців, більш високі соціальні стандарти, зміни системи
публічних послуг», – заявив В. Гройсман (http://ua.112.ua/suspilstvo/hroismankabmin-rozrobyv-plan-dii-na-serednostrokovu-perspektyvu-nezabarom-iohoprezentuiut-371828.html. – 2017. – 14.02).
На його переконання, економічна криза в Україні завдає великої шкоди
державі та населенню України. «Антикризове завдання – це наш виклик, на
який ми повинні адекватно реагувати... Сьогодні ми розробляємо такий
середньостроковий план, точніше, він вже розроблений, сьогодні ми проводимо
широке обговорення... Нам вдалося зупинити глибинні економічні проблеми,
проблеми економічного падіння і забезпечити відновлення економічного
зростання», – підкреслив глава уряду.
Щоправда, представники опозиції не поділяють оптимізму Прем’єрміністра і вважають, що настав час змінити уряд як і владу. Зокрема, лідер партії
«Батьківщина» Ю. Тимошенко впевнена, що настав час відправити уряд
В. Гройсмана у відставку. «Уже настав час ставити питання про відставку уряду
Гройсмана, який є корупційним та некомпетентним в управлінні державою», –
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зазначила Ю. Тимошенко.
Вона наголошує на необхідності розглянути соціально-економічне
становище, у якому опинилися люди, за всіма напрямами: «починаючи від
руйнації середнього класу, малого підприємництва, фермерських господарств».
Лідер «Батьківщини» вкотре розкритикувала тарифну політику Кабміну та
наполягає на розгляді цього питання на окремій непублічній нараді. «Людям
виставляють платіжки не лише по тарифах, а по якимось неосяжним нормам, де
вони змушені платити більше, ніж нараховано по тарифах», – заявила
Ю. Тимошенко (http://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-nastav-chas-staviti-pitannya-providstavku-uryadu-grojsmana. – 2017. – 6.02).
За її словами, саме тому «Батьківщина» ініціює подання проекту постанови
про звіт уряду про висловлення йому недовіри та про відставку В. Гройсмана.
«Більше країна не має права терпіти це невігластво, цю корупцію, цей
непрофесіоналізм і побори з людей», – зазначила лідер «Батьківщини».
При цьому вона звинуватила В. Гройсмана в некомпетентності. «Це
людина, яка не орієнтується в соціальних та економічних питаннях та йде на
поводу в кланів. Зокрема, це стосується необґрунтованих тарифів, враховуючи
наявність в країні іншої корупції, яка сьогодні практично вирує в усіх
міністерствах, у державних підприємствах. Треба негайно це робити, якщо ми
хочемо врятувати Україну», – наголосила вона.
Щодо корупції, то, за словами Ю. Тимошенко, в Україні відбувається
велика імітація боротьби з корупцією, коли силові структури роблять вигляд,
що вони борються з корупцією, а корупціонери – що вони бояться. «Насправді,
жодної боротьби з корупцією не відбувається», – зазначила Ю. Тимошенко
(http://ba.org.ua/yuliya-timoshenko-borotba-z-korupciyeyu-ne-mozhliva-poki-privladi-oligarxichni-grupi. – 2017. – 16.03).
На її думку, країна не може жити, коли всі навколо бачать, що корупція
стала головним лейтмотивом життя української влади. «Треба боротися і в нас є
всі інструменти та можливості, але для цього нема керівника держави, який сам
би був поза межами корупції», – зауважила лідер партії «Батьківщина».
Проте мало хто з експертів вірить, що саме Ю. Тимошенко разом із своїми
однодумцями зможе добитися відставки уряду. Для цього потрібно задіяти
більш впливові політичні сили. Як зазначив політичний аналітик Д. Купира,
якою б не була критика, навіть враховуючи завершення імунітету Кабміну
В. Гройсмана, відставки уряду цієї весни не буде. «Саме відставка уряду
запустить нові вибори до ВР, чого, власне, домагається Тимошенко, але це, поперше, не на часі, а по-друге, уряд уже пережив небезпеку й кризу. Зараз такий
сценарій є малоймовірним, оскільки уряд контролює ситуацію, щоб точно
дожити
до
осені»,
–
зазначив
Д.
Купира
(https://www.slovoidilo.ua/2017/02/15/pogljad/polityka/vidstavka-kabminu-tapomylka-hrojsmana-eksperty-oczinyly-konflikt-premyera-z-tymoshenko. – 2017. –
15.02).
Він вважає, що ситуація може змінитися ближче до осені, але на це
впливатимуть багато факторів. Щодо взаємовідносин В. Гройсмана і
Ю. Тимошенко, то, на думку експерта, з боку Прем’єр-міністра було помилкою
вдаватися до звинувачень. «Гройсман просто повівся на провокацію через
спробу депутатів “Батьківщини” зареєструвати постанову про його відставку.
Не виключено, що були й кулуарні домовленості чи перемовини в коридорах», –
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наголосив політолог.
У свою чергу політтехнолог Т. Загородний вважає, що фракція
«Батьківщина» має підстави вимагати відставки В. Гройсмана. За його словами,
заява очільника Мін’юсту про те, що проект постанови про відставку Прем’єра
без відставки всього Кабінету Міністрів є неконституційним, не відповідає
дійсності. «Покарання за тотальне зубожіння людей, розграбовані банки,
грабіжницькі тарифи кидає в піт Кабмін Гройсмана та коаліцію. Бояться навіть
постанову зареєструвати й говорять юридичні нісенітниці», – написав він у
Facebook.
На думку експерта, народний депутат може реєструвати будь-які
документи (хоч про захист України від прибульців), а апарат парламенту
зобов’язаний їх реєструвати. «Їхню якість уже визначає науково-експертне
управління, комітети, потім вони виносяться до зали, де ухвалюються або ні. До
речі, не реєстрація постанови може трактуватися як перешкоджання роботі
народного депутата з можливою посадкою», – наголосив Т. Загородний.
Як повідомляли ЗМІ, В. Гройсман звинуватив Ю. Тимошенко в корупції та
популізмі, назвавши її «мамою корупції в Україні». Саме ці слова викликали
невдоволення не лише в партії Ю. Тимошенко, а й у деяких експертів, про що і
говорить Т. Загородний.
Натомість політичний оглядач Ю. Артамощенко переконана, що існує
загроза відставки уряду вже навесні і ця загроза не з боку Ю. Тимошенко і її
оточення, а з боку оточення Президента. За її неперевіреною інформацією, на
Грушевського обговорюють можливу відставку В. Гройсмана вже цієї весни.
Причин називають декілька. Зокрема, В. Гройсман вийшов з-під контролю
Президента П. Порошенка і його оточення, ставши занадто незалежним. Навіть
зовні це помітно, адже рідко Президент і Прем’єр-міністр разом беруть участь у
різних заходах.
Імовірним, на думку Ю. Артамощенко, наступником В. Гройсмана може
стати перший віце-прем’єр, міністр економічного розвитку і торгівлі С. Кубів.
Таку думку поділяють і окремі депутати з опозиційного табору. За їхніми
словами, В. Гройсман має амбіції. Він – молодий і ранній. Хоче самостійно
грати в політику (http://pravda.if.ua/news-116813.html. – 2017. – 17.02).
Коментуючи слова деяких депутатів, Ю. Артамощенко зазначає, що все
залежатиме від того, чи вдасться уникнути дочасних виборів. Їх, насправді,
ніхто не хоче, але якщо Захід скаже, що це потрібно зробити, то треба буде
щось думати. Якщо вибори будуть невідворотними, тоді, можливо,
В. Гройсмана виведуть з КМУ. Адже в Кабміні склалася нездорова атмосфера,
взаємні звинувачення, грубість тощо. Також останнім часом стали публічними
деякі конфлікти в КМУ. Зокрема, конфлікт між міністром фінансів
О. Данилюком і главою Державної фіскальної служби Р. Насіровим, між
міністром інфраструктури В. Омеляном і очільником «Укрзалізниці»
В. Балчуном.
Серед можливих причин для відставки називають і енергетичну кризу,
адже питання введення надзвичайного стану в енергетиці може негативно
вплинути на Прем’єра. Він мусить придумати, де взяти вугілля, як уникнути
ускладнень, відключень.
Але в найбільшій фракції Верховної Ради – БПП – заявляють, що ні про
яку відставку уряду не йдеться. Зокрема, О. Черненко, народний депутат від
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фракції «Блок П. Порошенка» зазначив, що сьогодні це більше створення
інформаційних приводів. «Усі прекрасно розуміють, що нема правових підстав
для відставки. Ті маневри з постановою про відставку – створення Тимошенко
інформаційного приводу на рівному місці», – зазначив народний депутат.
На його переконання, якщо відкинути політичні моменти, немає вагомих
аргументів на користь звільнення. Коли в уряду закінчиться імунітет, імовірно
уми багатьох депутатів загоряться ідеєю відставки, і не лише у фракції
«Батьківщина». «Спроби будуть. Та я не бачу наявності достатньої кількості
голосів для відставки. Якщо відкинути політичні моменти, немає вагомих
аргументів на користь звільнення», – наголосив О. Черненко.
Щодо реакції західних партнерів, то, за словами народного депутата,
реакція буде негативна, адже навіть відставка А. Яценюка була сприйнята
досить критично. Вони теж не будуть у захваті від спроб розхитати ситуацію з
відставкою В. Гройсмана. «Те, що кажуть про зацікавленість зміни Гройсмана
на іншу фігуру у оточення Президента… Звісно, говорити можуть все що
завгодно. Я, як член фракції, людина, яка є у команді Президента, не чув ні
публічних, ні непублічних таких розмов. Щоб це був план Президента, тиск на
фракцію? Не бачу ні прямих, ні опосередкованих свідчень про це», – зазначив
представник БПП.
У «Народному фронті» також наголошують, що відставки В. Гройсмана
найближчим часом не буде. Як зазначив народний депутат А. Тетерук, спроби
Ю. Тимошенко провести це зараз приречені на провал. Крім істеричних заяв
Ю. Тимошенко, тут більше нічого немає.
Політик запевнив, якщо є розрахунок, що «Народний фронт» має зуб за те,
як було відправлено А. Яценюка у відставку, то він необґрунтований.
«Народний фронт» поки А. Яценюк був Прем’єром не вдавався до помсти. «І
робить все можливе, аби допомагати розумним ініціативам Гройсмана як
Прем’єра. Ми не граємося у політику. Ми захищаємо нашу країну. Мститись
маємо тільки ворогам. Прем’єр-міністр, Президент – не є ворогами НФ.
Ворогом є Путін і всі ті, хто зі зброєю заходить на нашу землю», – заявив
А. Тетерук.
В. Фесенко, політолог, директор Центру прикладних політичних
досліджень «Пента», у черговий раз наголосив, що відправити В. Гройсмана та
його уряд у відставку неможливо до середини квітня – діє мораторій. «У
“Батьківщині” вигадали специфічний спосіб, щоб зробити це, скасувавши
постанову про призначення Гройсмана Прем’єр-міністром на основі
процедурних порушень. Навряд чи це вдасться. Голосів за це не буде. У
Гройсмана і КМУ є шанси залишитися і після квітня», – вважає експерт.
Він переконаний, що відставка В. Гройсмана теоретично можлива, якщо
цю ідею підтримають у коаліції, але це неминуче викличе політичну кризу – і
парламентську, і урядову. Це стане подарунком Ю. Тимошенко, яка нападає на
В. Гройсмана не тому, що той поганий Прем’єр, а тому що хоче дочасних
виборів, після яких сама очолить Кабмін. Тому, на думку В. Фесенка, ні у
Президента, ні у НФ на це не підуть. Занадто ризиковано.
Експерти зазначають, що ставлення до уряду В. Гройсмана є менш
конфліктним, як наприклад, до Кабміну А. Яценюка, який викликав величезне
роздратування. Адже В. Гройсману вдалося налагодити особистісні
конструктивні відносини з більшістю впливових гравців – як у великому бізнесі,
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так і в політиці.
Т. Березовець, політконсультант, президент Фонду національних стратегій,
не виключає можливу відставку уряду В. Гройсмана, але вважає це
малоймовірним. За його словами, відставка В. Гройсмана реалістична у двох
випадках. Перший – якщо він сам подасть у відставку, що малоймовірно.
Другий – якщо не буде затверджено звіт КМУ у квітні, а В. Гройсману
висловлять недовіру. Проте у коаліції підстав відправляти його у відставку
немає. «Хоча ми бачимо великі помилки, яких Прем’єр допустився у ситуації з
блокадою Донбасу. Коли, на відміну від Авдіївки, не було створено єдиного
інформаційного центру. Уряд виглядав не дуже переконливим. Останнім часом
імовірність відставки почала зростати. Якщо недавно я міг впевнено сказати,
що це нереально, то зараз шанси її вищі», – наголосив експерт.
Політолог В. Карасьов вважає, що відставка уряду потрібна як привід до
проведення позачергових виборів. «Є політичні сили, які хочуть дострокових
виборів парламенту. Відставка уряду Гройсмана може стати одним із приводів.
Кабмін до цього готується. Подивіться календарний графік роботи парламенту у
квітні – травні. Коли парламент місяць буде у відпустці. Це зробили спеціально,
щоб Верховна Рада взяла паузу. Убезпечити Гройсмана», – зазначив політолог.
При цьому він не виключає переформатування уряду. «Переформатування
відбудеться, незважаючи на те, чи буде велика гра, чи ні. Три-чотири міністри
підуть
у
відставку»,
–
підкреслив
В. Карасьов
(http://apostrophe.ua/ua/news/politics/government/2017-02-10/politologspognoziroval-otstavku-neskolkih-ministrov-v-aprele/86491. – 2017. – 10.02).
Отже, варто зазначити, що експерти і політики припускають можливість
відставки уряду В. Гройсмана після закінчення терміну річного імунітету, але за
певних умов. Зокрема, якщо це потрібно буде найбільшим фракціям. Але поки
що експерти не бачать такої потреби у більшості парламенту. Народні депутати
переважно побоюються, що це може загострити і так складну політичну
ситуацію, яка призведе до позачергових парламентських виборів, а цього
парламентарі не хочуть. Вони розуміють, що відправити у відставку
В. Гройсмана не так складно. Значно складніше буде обрати нового Прем’єрміністра, а це, у свою чергу, може призвести і до повного перезавантаження
влади, яке, на думку експертів і поміркованої частини політикуму, поки що не
на часі.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Коментар Голови Верховної Ради України А. Парубія з приводу
провокації проти Генерального консульства Польщі у Луцьку
Обстріл Генерального консульства Польщі у Луцьку – це провокація
ворога, яка покликана розсварити наші народи. Я щойно повернувся з Варшави,
де брав участь у VIII сесії Міжпарламентської асамблеї України, Польщі та
Литви. Ми активізували міжнародну співпрацю по лінії Балто-Чорноморського
союзу.
Ми протистоїмо російському агресору пліч-о-пліч з нашими польськими
друзями.
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Учора (вівторок, 28 березня. – Прим. ред.) у Варшаві з головами
парламентів Польщі та Литви ми запланували здійснити спільні візити у
Вашингтон і Брюссель з вимогою продовження санкцій проти міжнародного
злочинця – путінської Росії та більш активної підтримки України.
Ми спільно підписали заяву, у якій, зокрема, Польща і Литва закликає ЄС
і США підтримати Україну інвестиціями, на кшталт Плану Маршалла.
Ворог бачить і знає, що коли ми разом – ми перемагаємо. Він боїться
нашого союзу.
Закликаю правоохоронні органи невідкладно розслідувати обставини
цього інциденту та покарати нападників. Закликаю також негайно посилити
охорону дипломатичних установ по всій території України.
Очевидно, що ворог своїми дрібними провокаціями намагатиметься
зруйнувати міжнародну антипутінську коаліцію держав Вільного світу
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 29.03).

***
Заява Голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах
Г. Гопко
Обстріл Генерального консульства Польщі у Луцьку – це чергова
провокація тих, хто прагне зірвати польсько-українське порозуміння і
посварити наші народи.
Не випадково ця подія збіглася в часі з успішним завершенням у Варшаві
засідання Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, сейму
Литовської Республіки та Сейму і сенату Республіки Польща.
Правоохоронні органи мають зробити все можливе для якнайшвидшого
розслідування злочину.
Очевидно, що організатори цієї, як і попередніх провокацій, спрямованих
на погіршення взаємин між Україною і Польщею, перебувають за межами
України. Є лише одна сторона, яка зробила провокації, тероризм і агресію
ключовими інструментами зовнішньої політики. Це путінська Росія, яка ніяк не
може змиритися з існуванням вільної України і вільної Польщі та міцним
партнерством між нашими державами.
Впевнена, що шиті білими нитками московські провокації приречені на
провал і не зможуть зруйнувати дружні стосунки між Польщею та Україною
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 29.03).

***
Перший віце-спікер Верховної Ради України І. Геращенко під час
виступу на круглому столі на тему: «Подолання міфів про НАТО: Agenda2020» зазначила, що «Україна в чіткій координації з нашими партнерами
має докорінно перебудувати інформаційну стратегію, аби розвінчати
надумані міфи про НАТО».
Крім того, вона зауважила, що Україна впевнено крокує до
євроатлантичної інтеграції і планує й надалі дотримуватися курсу набуття
членства в ЄС і НАТО. І. Геращенко нагадала, що активізація співпраці Україна
– НАТО – це свідомий вибір українських громадян, який мають поважати всі
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країни, зокрема й Російська Федерація.
Політик зауважила, що блокування надання Україні Плану дій щодо
членства в НАТО (ПДЧ) зі сторони Німеччини і Франції негативно вплинуло на
сучасну геополітичну ситуацію. Перший віце-спікер нагадала, що у 2008 р. було
заблоковано надання Плану дій щодо членства в НАТО Україні й Грузії. «Росія
зробила все, аби заблокувати надання Україні і Грузії ПДЧ. І як наслідок РФ
розв’язала військову агресією проти Грузії у 2008 р. та проти України у
2014 р.», – наголосила І. Геращенко.
Перший віце-спікер зауважила, що Російська Федерація та підконтрольні
їй незаконні збройні формування докладають максимум зусиль для поширення
недостовірної інформації про НАТО, зокрема у Донецькій і Луганській
областях.
Політик звернула увагу, що основним міфом, який активно поширюється
на Сході України, є міф про війська НАТО у зоні АТО. «Важливо докласти усіх
зусиль, аби зруйнувати міфи про НАТО на тих територіях, де вони активно
впроваджуються Росією», – зауважила І. Геращенко.
У цьому контексті український політик наголосила на необхідності
подальшої активізації співпраці Україна – НАТО, особливо у сфері
інформаційної політики.
У свою чергу голова представництва НАТО в Україні А. Вінніков
зауважив, що Росія тривалий час використовувала міф про те, що Російська
Федерація може «ветувати» право України приєднатися до блоку НАТО. «Цей
міф активно використовується не лише в російських ЗМІ, а й на теренах
України. Це суперечить базовому міжнародному праву, де чітко вказано, що
кожна країна має право обирати: вступати чи не вступати до міжнародних
організацій», – зауважив голова представництва НАТО в Україні.
А. Вінніков позитивно відзначив ініціативу українських парламентарів
щодо проведення кампанії з роз’яснення, що таке НАТО і які його цілі.
Голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО
І. Фріз, виступаючи на заході, зауважила, що парламент має прийняти
додатковий закон, який має конкретизувати напрями євроатлантичної інтеграції
України. «Сьогодні парламент має ухвалити ще один закон, де будуть чітко
окреслені напрями інтеграції України в НАТО», – зауважила І. Фріз.
Народний депутат зауважила, що для зруйнування численних міфів про
НАТО необхідно, зокрема, розширити інформаційну кампанію щодо усього
спектра діяльності Альянсу. «НАТО – це не лише військовий блок. Тому ми
будемо проводити в рамках нашого проекту постійні інформаційні заходи,
особливо в регіонах», – підкреслила політик.
У заході також узяли участь заступник голови Комітету Верховної Ради
України з питань європейської інтеграції М. Іонова, віце-прем’єр-міністр з
питань європейської і євроатлантичної інтеграції України І. КлимпушЦинцадзе, перший заступник міністра закордонних справ України
В. Пристайко, міжнародні експерти та політологи (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 28.03).
***
Відбулася зустріч голови Комітету з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин Г. Немирі з міністром
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Норвегії у справах Європи.
29 березня в рамках участі у VII Трансатлантичній конференції на тему:
«Трансатлантичні відносини в епоху Трампа» на Мальті голова Комітету з
питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Г. Немиря провів робочу зустріч із міністром Норвегії у справах Європи
Ф. Бакке-Енсеном.
Сторони обговорили ситуацію в Українській державі, питання, пов’язані з
агресією Росії проти України, та захист прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб. «Вимушені переселенці, яких на разі в нас майже 2 млн, це не тягар або
проблема, як вважає уряд, це можливість для успішної побудови процвітаючої
країни, – сказав Г. Немиря. – Люди були вимушені покинути свої домівки через
загрозу їхньому життю, але не поїхали з України, яку вважають своєю
Батьківщиною. Наш обов’язок захистити цих людей».
Парламентар подякував міністрові за допомогу, яку уряд і неурядові
організації Норвегії, включаючи Норвезьку раду у справах біженців, надають
Україні, у тому числі і для захисту вимушених переселенців (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 29.03).
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря провів зустріч із комісаром ЄС
Д. Аврамопулосом.
У рамках VII Трансатлантичної конференції «Трансатлантичні відносини
в епоху Трампа» на Мальті голова Комітету з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин Г. Немиря провів робочу
зустріч із комісаром ЄС з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства
Д. Аврамопулосом.
Сторони обговорили ситуацію в Українській державі, приділивши
особливу увагу війні на Сході України та захисту прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб.
«Зараз в Україні 1,7 млн вимушених переселенців – і це в країні з
населенням в 40 млн. Згідно з останнім глобальним звітом, Україна посідає
четверте місце у світі за кількістю внутрішньо переміщених осіб після Сирії,
Іраку та Ємену. Це вражаючі цифри», – сказав парламентар.
За його словами, у такій ситуації відсутність державної стратегії щодо
вимушених переселенців і той факт, що нове профільне міністерство з питань
таких громадян, створене минулого року, усе ще не має повноважень для
розроблення відповідної стратегії, її реалізації та координації цього процесу, є
порушенням прав людини. «І це все не наближує нас до встановлення миру, а
лише віддаляє українське суспільство від цього моменту», – додав голова
комітету. У цьому зв’язку Г. Немиря презентував єврокомісару свою
нещодавню статтю щодо ситуації в Українській державі «Міграція, біженці і
внутрішнє переміщення в Україні», яка вийшла в нещодавній публікації
«Уникаючи втечі» Фонду Бертельсмана.
У свою чергу комісар Д. Аврамопулос наголосив на необхідності
подальшої допомоги Україні в питаннях, що стосуються вимушених
переселенців, враховуючи феномен «довготривалого переміщення». Сторони
домовилися про продовження консультацій. Крім того, єврокомісар запросив
12

парламентаря відвідати Брюссель для обговорення питань, які входять до
компетенції комітету (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 29.03).
***
У Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки відбувся круглий стіл на тему: «Власний газ
для незалежності: як досягнути мети».
Захід відбувся за підтримки та сприяння уряду Великої Британії.
Перший заступник голови комітету О. Домбровський зазначив, що
збільшення власного видобутку природного газу є стратегічним завданням для
забезпечення енергетичної незалежності України: «Ми повинні максимально
сконцентруватися на реалізації Концепції розвитку газовидобувної галузі
України до 2020 року. Необхідно зменшити залежність України від імпорту
газу. Наше мета до 2020 р. – досягти 27 млрд куб. м видобутку українського
газу. Потрібно мотивувати газовидобувників і створити прості, прозорі та
зрозумілі правила гри на цьому ринку».
Перший секретар Посольства Великої Британії в Україні К. Лавері
звернула увагу на те, що в Україні складно отримати ліцензію на видобуток.
Важливо подолати корупційну складову та запровадити прозорість звітування у
видобувних галузях. Україні потрібно оптимізувати податковий режим у
газовидобувному секторі, а також прийняти найближчим часом енергетичну
стратегію.
Віце-прем’єр-міністр В. Кістіон також підкреслив, що тема власного
газовидобутку наразі є архіважливою: «Питання підвищення обсягів видобутку
українського газу – це не тільки можливість заощадити на імпортному
блакитному паливі, а й важлива складова виконання завдань з енергетичної
безпеки нашої держави».
Заступник голови Комітету з питань ПЕК О. Бєлькова у свою чергу
повідомила, що 23 березня був зареєстрований проект закону «Про
забезпечення прозорості у видобувних галузях» (реєстр. № 6229): «Поки я
працюватиму в Раді, я буду його перереєстровувати, допоки його не приймуть і
всі не зрозуміють, що без прозорості у газовидобувній галузі не буде ніякого
прогресу. Я обіцяю, що буде докладено усіх зусиль для його прийняття».
Про важливість прийняття цього законопроекту наголосила і
перший заступник міністра енергетики Г. Карп, зазначивши, що Україні вкрай
потрібен цей закон, адже він забезпечить зрозумілі правила гри для всіх
інвесторів.
На важливості прозорості також наголосив і посол Норвегії в Україні і
Республіці Білорусь У. Хорпестад: «Прозорість – один з основних аспектів для
реалізації всього запланованого. І першочерговою має бути прозорість платежів.
Відкритість – це можливість для влади зробити власну політику максимально
правильною та корисною для учасників ринку. Прозорість дуже важлива для
енергетичної безпеки країни, а також є чудовим сигналом для інвесторів, які
хочуть вкладати свої гроші у галузь».
Посол також згадав про Ініціативу прозорості видобувних галузей (EITI),
зазначивши, що її реалізація підвищує потенціал вкладення інвестицій у галузь
як з боку внутрішніх інвесторів, так і зовнішніх.
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О. Павленко, президент аналітичного центру DiXi Group, додала, що
останній звіт EITI продемонстрував, що все ще є компанії, які ігнорують
правила. «Вони хочуть працювати в тіні. “Бути за кулісами”? Це нечесні
правила гри. Однак бізнес знає, що закон без покарання можна ігнорувати.
Закон з прозорості дасть змогу вирішити такі питання та запобігти “закулісним”
іграм окремих гравців ринку», – наголосила вона.
У свою чергу Р. Опімах, виконавчий директор Асоціації газовидобувних
компаній України, заявив, що лише рішучі зміни правила гри на
газовидобувному ринку дадуть можливість досягти конкретних результатів. Він
порівняв сегмент торгівлі газом, побудований на засадах відкритої конкуренції,
із сегментом видобутку (недружній ринок): «Європейський закон про ринок
газу, відкритий до співпраці оператор ГТС і прибирання зайвих обмежень
(таких як страховий запас) – і, як результат, 47 нових іноземних компаній, які
прийшли на ринок. Що стосується видобутку, то застаріле базове
законодавство, зарегульована та непрозора дозвільна система та найвища в
Європі рента призвели до стагнації видобутку. Іноземні інвестори залишають
ринок».
Голова ПАТ «Укргазвидобування» О. Прохоренко зазначив, що є
декілька шляхів вирішення нагальних питань, які дадуть змогу збільшити
обсяги видобутку власного газу: «Для збільшення власного газовидобутку нам
потрібне отримання нових ліцензій, спрощення отримання геологічної
інформації, спрощення земельних питань, наявність і доступність супровідних
сервісів. Серед шляхів вирішення ми бачимо такі: для отримання спецдозволів
нам потрібне якнайшвидше введення в дію раніше прийнятого законопроекту №
3038 про децентралізацію ренти; для покращення отримання геологічної
інформації – зміни до постанов № 423, 594 і 615; для вирішення земельних
питань – підтримка законопроекту № 3096, який наразі відправлено на
доопрацювання».
А. Мітіріта, директор з податків PwC у Румунії, розповідаючи про
румунське «газове чудо», заявила, що для Румунії основою збільшення
видобутку газу стала докорінна зміна фіскального режиму, а також готовність
до видачі нових ліцензій. Як зазначила А. Мітіріта, прозорість і
передбачуваність – це основні критерії успіху. У 2017 р. у країні планується
видати 55 нових ліцензій на видобуток газу: «Нові ліцензії – одна з головних
умов зростання обсягів видобутку», – підсумувала директор з податків PwC у
Румунії
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 29.03).
***
У Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету 28 березня
2017 р. відбулася зустріч членів комітету з представниками технічної місії
податково-бюджетного департаменту Міжнародного валютного фонду.
До зустрічі долучилися голова зазначеної місії М. Альвеш, зовнішні
радники МВФ Г. Гранжер, К. Мунгенаст і Ф. Кенуорсі, а також представники
юридичного департаменту МВФ А. Гулло і К. Суарес.
Від української сторони в заході брали участь голова комітету
А. Павелко, його перший заступник В. Амельченко, голови підкомітетів
комітету О. Горбунов, І. Молоток, член комітету А. Матвієнко.
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Основною темою зустрічі було питання щодо запровадження
середньострокового
бюджетного
планування
в
Україні.
Зокрема,
обговорювалися роль парламенту і Комітету з питань бюджету у такому
процесі, важливість врахування та деталізації бюджетних показників у законі
про державний бюджет відповідно до граничних показників, що мають бути
визначені в бюджетній резолюції, а також необхідність посилення дисципліни в
дотриманні середньострокових граничних бюджетних показників (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 29.03).
***
Рахункова палата як парламентський інструмент контролю.
Відбулася чергова координаційна зустріч представників проектів міжнародної
технічної допомоги парламенту.
На координаційні зустрічі представників проектів міжнародної технічної
допомоги парламенту, організованій Програмою USAID «РАДА», за участі
народних депутатів України, представників громадських організацій,
міжнародних інституцій було обговорено питання діяльності Рахункової палати
як державного колегіального органу, що здійснює контроль за надходженням
коштів до Державного бюджету України та їх використанням.
Директор Програми USAID «РАДА» І. Когут, відкриваючи зустріч,
наголосив, що Рахункова палата є потужним інструментом контролю, натомість
«існує спокуса розглядати її як інституцію репресивного характеру. Рахункова
палата – це незалежний елемент парламентського контролю, який має посилити
інституційну спроможність Верховної Ради».
Голова підкомітету з питань державного фінансового контролю та
діяльності Рахункової палати Комітету з питань бюджету І. Крулько зауважив,
що вона є органом зовнішнього фінансового нагляду, створеним Верховною
Радою. Парламентар зауважив, що за попереднім законом ця інституція
напряму підпорядковувалася спікеру парламенту. І. Крулько детально розповів
про новий законопроект про Рахункову палату, яким передбачено, що до складу
цього контролюючого органу мають увійти виключно професіонали. «На моє
переконання, Рахункова палата є інструментом посилення інституційної
спроможності Верховної Ради. Ця інституція перевірятиме всіх – від
Президента, уряду до будь-якого органу державної влади. Справа нашої честі,
щоб такий орган запрацював. Передусім основним елементом роботи
Рахункової палати є публічність. Громадянське суспільство в нашій державі має
неабиякий вплив на владу», – сказав народний депутат.
Керівник офісу з фінансового та економічного аналізу у Верховній Раді
В. Мазярчук розповів про ряд звітів Рахункової палати щодо результатів аудиту
ефективності використання коштів державного бюджету, перевірки ряду
проектів, які підтримуються міжнародними інвестиціями, у яких надано усі їхні
переваги та недоліки. Промовець наголосив, що цей орган недооцінений,
натомість він є інструментом парламентського контролю діяльності уряду.
Секторальний менеджер представництва Європейського Союзу в Україні
Н. Старостенко наголосила, що Рахункова палата має працювати відповідно до
європейських стандартів, контролювати транзакції урядових інституцій.
«Представництво ЄС підтримує прийняття нового закону про важливий
контролюючий орган, який повинен створити інструменти тіснішої співпраці
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Рахункової палати, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, а також надати
доступ до звітів громадськості міжнародним організаціям», – сказала вона
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 29.03
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони провів круглий стіл
на тему: «Розвиток потенціалу України з гуманітарного розмінування.
Законодавче забезпечення».
У заході взяли участь народні депутати, представники державних органів,
громадських, неурядових і міжнародних організацій, іноземних представництв,
експерти та фахівці, які безпосередньо опікуються питаннями гуманітарного
розмінування і виконують відповідні роботи.
Голова комітету С. Пашинський, відкриваючи засідання, зазначив, що «за
останнє сторіччя проблема мінування територій і загибелі мирних громадян
набула, на жаль, планетарного масштабу». За його словами, будь-який
військовий конфлікт супроводжується тотальним мінуванням протипіхотними
мінами і після років закінчення конфлікту відлунюється жертвами. «Україна
також потерпає від цієї проблеми. У зоні проведення антитерористичної
операції, яка ще не закінчена, дуже багато смертей, і не тільки
військовослужбовців, а й мирних громадян, які гинуть на тих мінах, які
встановлюються російськими окупаційними формуваннями. Ми, на жаль, не
можемо виділити необхідні ресурси для врегулювання цієї проблеми. Більше
того, у нас є ще одна проблема, яка дотична до проблеми розмінування: у
спадок від Радянського Союзу ми отримали декілька мільйонів тонн
некондиційних боєприпасів. У 2007 р. у нас була колосальна катастрофа у
Богданівці, а кілька днів тому у Балаклії», – зазначив він.
С. Пашинський повідомив, що нині в Балаклії наші військові і
представники міжнародних організацій та іноземних представництв уже
приступили до розмінування мирного міста, яке «стало жертвою навіть не цієї
війни, а жертвою наслідків холодної війни ХХ ст.». Голова комітету наголосив:
«Ми напрацьовуємо свій досвід, свої програми, але ресурси України досить
обмежені. І ми дякуємо всім міжнародним донорам і партнерам, які не
залишають нас у біді і готові надати нам допомогу».
С. Пашинський також повідомив, що на розгляді комітету, який
зобов’язаний забезпечити законодавче врегулювання цих питань, є два
законопроекти: «Про здійснення протимінної діяльності в Україні» (реєстр.
№ 5189) і «Про протимінну діяльність в Україні» (реєстр. № 5189-1). За
результатами їх обговорення сьогодні вони будуть доопрацьовані і, можливо,
прийняті найближчим часом.
Голова представництва НАТО в Україні, директор офісу зв’язку НАТО
А. Вінніков у виступі зазначив, що питання гуманітарного розмінування для
НАТО є дуже важливим і одним з пріоритетів співпраці з Україною.
А. Вінніков зазначив, що на сьогодні ведеться конкретна робота щодо
започаткування проектів, але для цього потрібна законодавча база. Він також
зазначив, що співпраця з Верховною Радою буде посилена. Програма співпраці
буде зосереджена на чотирьох напрямах: розбудова спроможності; підтримка
парламентських слухань щодо питань, пов’язаних з безпекою та обороною;
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консультації щодо законодавчих змін для відображення пріоритетів; підтримка
міжпарламентського діалогу.
Голова представництва НАТО в Україні повідомив, що наступного тижня
відбудеться візит делегації Парламентської асамблеї Україна – НАТО, метою
якого буде надання консультацій. І політика розмінування може бути однією із
сфер у цій співпраці. «Але наша допомога не обмежиться тільки наданням
експертних знань. Минулого року було надано ефективне обладнання для
розмінування загальною вартістю 1 млн євро, у тому числі це були
спеціалізовані транспортні засоби, міношукачі, захисні костюми, засоби зв’язку,
спеціалізовані інструменти для виявлення і вилучення мін. Було створено дві
спеціалізовані групи для розмінування у Луганській і Донецькій областях. Вони
пройшли відповідне навчання для ефективного і безпечного використання цього
обладнання. Ми також прагнемо координувати наші зусилля з іншими
партнерами, які зараз тут присутні», – сказав він.
А. Вінніков також повідомив, що НАТО отримало запит від України для
надання допомоги у ліквідації наслідків пожежі на складах Міністерства
оборони у Балаклії. Незабаром будуть надані конкретні пропозиції щодо
надання такої допомоги Україні.
Учасники круглого столу наголосили на необхідності на законодавчому
рівні розв’язати цю проблему.
Водночас було зазначено, що обидва законопроекти (реєстр. № 5189 і
5189-1), подані до Верховної Ради, хоча і є актуальними, проте потребують
серйозного доопрацювання.
Народні депутати, які є членами комітету, зауважили, що для розгляду
згаданих проектів на засіданні комітету необхідно отримати висновки
Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України.
Після надходження обох висновків відповідні законодавчі ініціативи буде
невідкладно розглянуто на засіданні комітету.
Експерти, представники органів і підприємств, що здійснюють роботи з
гуманітарного розмінування, звернули увагу учасників заходу на те, що країни,
у яких створено незалежний орган з протимінної діяльності, отримують
фінансування (переважно від донорів), обсяг якого в рази перевищує
фінансування національних органів, створених на базі існуючих державних
органів, наприклад, на базі Міністерства оборони.
Таким чином, учасники круглого столу дійшли висновку, що, по-перше,
питання законодавчого врегулювання питань гуманітарного розмінування та
протимінної діяльності в цілому потребує якнайшвидшого вирішення. По-друге,
вирішено створити при Комітеті Верховної Ради України з питань національної
безпеки і оборони робочу групу з напрацювання відповідних законодавчих
ініціатив, перенісши майданчик для вироблення спільної позиції з порушеного
питання до профільного комітету Верховної Ради (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 28.03).

***
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
рекомендує парламенту ухвалити Рекомендації парламентських
слухань на тему: «Регулювання обігу земель сільськогосподарського
призначення: пошук української моделі».
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Слухання відбулися у грудні 2016 р.
Зокрема, члени комітету вважають за доцільне рекомендувати уряду
забезпечити підготовку та з урахуванням громадського обговорення затвердити
до 1 червня 2017 р. Концепцію національної моделі обігу земель
сільськогосподарського призначення, яка б, зокрема, передбачала:
– здійснення процесу децентралізації повноважень у частині передачі
повноважень з розпорядження землями сільськогосподарського призначення,
які розташовані за межами населених пунктів, сільським, селищним і міським
радам (об’єднаним територіальним громадам), проведення інвентаризації
земель за формами власності та суб’єктами господарювання;
– створення належної комплексної інфраструктури для функціонування
ринку земель сільськогосподарського призначення (страхові компанії,
оцінювачі, землевпорядні організації, земельні аукціони, земельний банк,
органи реєстрації прав, Державний земельний кадастр);
–
врегулювання
процедури
використання
нерозподілених
і
невитребуваних земельних ділянок та земельних часток (паїв), земель
колективної власності, консолідації земель, обміну земельними ділянками;
– розвиток сільських територій і підвищення рівня сільської зайнятості з
урахуванням особливостей депресивних територій, підвищення ліквідності
земель сільськогосподарського призначення, забезпечення їх раціонального
використання, охорони родючості ґрунтів;
– створення національного державного фонду підтримки розвитку
сільського господарства та сільських територій за рахунок коштів, що
надходитимуть від продажу земель сільськогосподарського призначення
державної та комунальної власності, з подальшим спрямуванням акумульованих
фінансових ресурсів об’єднаними територіальними громадами виключно на
викуп сільськогосподарських земель приватної власності у власність
територіальної
громади; надання
на
поворотній
основі
допомоги
громадянам відповідної громади для придбання вперше виставлених на продаж
земельних ділянок сільськогосподарського призначення для створення або
подальшого розвитку сімейного фермерського господарства; розвиток
виробничої та соціальної інфраструктури відповідної територіальної громади;
– запровадження ефективних механізмів залучення кредитів під заставу
прав власності й користування сільськогосподарськими землями, надання
державної допомоги членам сімейних фермерських господарств для придбання
земельних ділянок з метою створення та розвитку таких господарств,
забезпечення доступу потенційних покупців до фінансових ресурсів, зокрема
пільгових кредитів на придбання земельних ділянок, розстрочень платежу тощо;
– запровадження ефективних регуляторних механізмів можливості
встановлення державою обмежень на ринковий обіг земельних ділянок і
здійснення моніторингу та контролю за процесом ціноутворення на
організованому земельному ринку, з можливістю купівлі земель державою та
територіальними громадами, особливо на початкових етапах становлення ринку
земель сільськогосподарського призначення;
забезпечення захисту інтересів прав власників земельних ділянок та
українських товаровиробників шляхом запровадження на першому етапі
продажу
сільськогосподарських
земель
виключно
громадянам
України, переважного права придбання земель власниками суміжних
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земельних ділянок, затвердження вимог до покупців земельних ділянок та
обмеження їхнього суб’єктного складу, обмеження розміру земель, що можуть
набуватися у власність однією особою, регресивної шкали державного мита за
посвідчення переходу права власності на землю;
– запровадження правових механізмів захисту селян від обезземелення,
унеможливлення тінізації ринкового обігу земель і недопущення надмірної їх
концентрації чи, навпаки, парцеляції.
Кабміну також рекомендовано розробити на основі затвердженої
Концепції національної моделі обігу земель сільськогосподарського
призначення та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів
України:
– про обіг земель сільськогосподарського призначення;
– про консолідацію земель сільськогосподарського призначення;
– інші законодавчі акти, спрямовані на реалізацію заходів, передбачених
Концепцією національної моделі обігу земель сільськогосподарського
призначення
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 30.03).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
У рамках участі в розширеному саміті Європейської народної партії
на Мальті Президент України П. Порошенко провів зустріч із президентом
Республіки Кіпр Н. Анастасіадісом.
Сторони обговорили актуальні питання двосторонньої взаємодії та
співробітництво у рамках міжнародних організацій.
Н. Анастасіадіс з теплотою пригадав свій візит в Україну, що відбувся у
грудні 2015 р., і поновив запрошення П. Порошенку відвідати Кіпр.
Окрему увагу було приділено протидії російській агресії на Донбасі.
Сторони обговорили питання збереження існуючого режиму санкцій ЄС
щодо Російської Федерації як ефективного інструменту забезпечення повної
імплементації мінських домовленостей і відновлення територіальної цілісності і
суверенітету України.
Н. Анастасіадіс підтвердив незмінність позиції щодо санкційного режиму
ЄС проти Росії (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 29.03).
***
Президент П. Порошенко під час виступу на Конгресі Європейської
народної партії «Майбутнє Європи» наголосив, що найближчі 10 років
будуть визначальними як для Європейського Союзу, так і для України.
«Противники Європи не заспокояться. Антиєвропейські сили все ще на
ногах. Росія буде робити все можливе, щоб зіштовхнути ЄС зі скелі. Кремль
ніколи не відкидав спроб побудувати “альтернативну” Європу. Для того щоб це
відбулося, вони будуть поширювати невпевненість і недовіру в наших
суспільствах», – підкреслив П. Порошенко, додавши, що Росія сповідує
головний і ключовий принцип: розподіляй і володарюй. «Мета Кремля –
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розділити Європу та розмити цінності. Доки ця мета існує, ідея взаємного
посилення ЄС та Росії є ілюзорною. Не можна стати сильним разом з кимось,
хто мислить критерієм “все або нічого”. У Кремля лише одне правило: Росія має
бути на вершині», – зазначив П. Порошенко.
Глава держави наголосив, що узгодження лідерами ЄС нового амбітного
10-річного порядку денного для Євросоюзу, що відбулося чотири дні тому, з
нагоди 60-ї річниці укладання договору визначає великі цілі для кращого
спільного майбутнього.
За його словами, настав час розсудливого лідерства і всеохоплюючого та
ефективного плану: більш згуртована і рішуча Європа на захисті наших
спільних цінностей; ніяких компромісів щодо російської агресії, у тому числі в
політиці санкцій; більш відкритий та готовий до включення ЄС, що робить
більш рішучі й допоміжні кроки щодо своїх партнерів і союзників, орієнтованих
на Європу.
«Давайте не будемо керуватися страхом. Але давайте і не будемо
закривати очі. Це не криза нерозуміння. Це криза двох протилежних концепцій
Європи: свободи або тиранії. Тільки одна з них виживе в кінцевому рахунку», –
звернувся до учасників конгресу Президент України.
П. Порошенко наголосив, що Україна перебуває на краю цієї боротьби:
«Три роки кожен день Україна веде цю гібридну війну проти російських
військових, терористів, пропаганди, хакерів, корупції і абсолютного обману».
Глава держави також зазначив, що, незважаючи на втрати, Україна
боротиметься за дві мети. Перша – стати вільними. Друга – стати кращою
нацією, достойною Європи, зауважив він.
«Я радий, що римський порядок денний підтвердив повну прихильність
ЄС до відкриття Союзу для країн, що поважають цінності та просувають їх.
Україна – одна з таких. Я повністю підтримую концепцію багатошвидкісної
Європи. Вона дозволить східноєвропейським країнам, які від щирого серця
вірять у європейську перспективу, стати свіжою кров’ю проекту ЄС», –
підкреслив П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 29.03).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
президентом Польщі А. Дудою.
П. Порошенко засудив брутальний і цинічний напад на Генеральне
консульство Республіки Польща у Луцьку. «Українська влада діятиме рішуче
для унеможливлення таких провокацій у майбутньому», – наголосив Президент.
Глава Української держави поінформував, що доручив посилити охорону
не тільки дипломатичних представництв в Україні, а й місць історичної пам’яті.
П. Порошенко запропонував залучити польських фахівців до складу
оперативно-слідчої групи для встановлення винних у цьому злочині.
Лідери двох держав погодилися, що жодні провокації не повинні впливати
на дружні польсько-українські відносини. Співрозмовники домовилися
продовжити контакти на найвищому рівні (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
29.03).
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***
Президент П. Порошенко провів зустріч з екс-прем’єр-міністром
Великої Британії Д. Кемероном.
Глава держави подякував Д. Кемерону за активну і тверду позицію на
підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Президент також високо оцінив фінансову та експертну допомогу Великої
Британії у впровадженні реформ, тренуванні Збройних сил України та
полегшенні гуманітарної ситуації в Україні.
Сторони обговорили питання протидії російській агресії на Донбасі.
Ішлося про збереження існуючого режиму санкцій ЄС щодо Російської
Федерації як ефективного інструменту забезпечення повної імплементації
мінських домовленостей і повного відновлення територіальної цілісності та
суверенітету України (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 28.03).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів зустріч з екс-прем’єрміністром Великої Британії Д. Кемероном.
У центрі уваги розмови були реформи в Україні, безпекова ситуація на
Донбасі, а також цільові заходи уряду стосовно залучення іноземних інвестицій
в економіку держави. «Україна досить успішно втілює реформи у першу чергу в
енергетичній та безпековій сферах. Я і далі робитиму все для того, щоб
допомагати зміцнювати Україну», – наголосив Д. Кемерон.
Обговорюючи пріоритети діяльності українського уряду, В. Гройсман
зазначив: «Порядок денний наших реформ дуже широкий – це і економіка, і
реформа управління, і розвиток людського капіталу, і утвердження
верховенства права, і зміцнення сектору безпеки і оборони».
Окремо під час зустрічі було обговорено стан підготовки та змістовне
наповнення міжнародної конференції високого рівня, присвяченої реформам в
Україні, яка відбудеться в липні цього року в Лондоні.
В. Гройсман і Д. Кемерон детально обговорили практичні питання протидії
російській агресії на Донбасі, зокрема необхідність збереження санкційного
режиму ЄС щодо Російської Федерації – як практично єдиного та ефективного
механізму стримування агресора.
Д. Кемерон запевнив у рішучості й надалі докладати зусиль для залучення
міжнародної підтримки суверенітету та територіальної цілісності України
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 29.03).
***
Причиною проблем із функціонуванням системи електронного
декларування є професійна непридатність керівництва НАЗК, яке має
визнати свою відповідальність і подати у відставку, у цьому переконаний
Прем’єр-міністр України В. Гройсман.
«Ніхто ніколи не дасть “завалити” систему. Я вважаю, що це питання не
політичної атаки зараз, те що відбувається, це просто професійна непридатність,
до якої намагаються віднести політику і все, що завгодно», – підкреслив
Прем’єр-міністр під час обговорення проблем із функціонуванням системи
електронного декларування на засіданні Кабінету Міністрів України 29 березня.
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В. Гройсман закликав керівництво НАЗК самокритично оцінити свою
роботу. Він переконаний, що відповідальні особи в системі НАЗК, які не
забезпечили належного функціонування системи електронного декларування,
мають залишити свої посади. «Я вам раджу усім зібратися сьогодні, написати
заяву і піти у відставку», – підкреслив глава уряду.
Прем’єр-міністр також закликав Міністерство юстиції України та
Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України
максимально долучитися до процесу завершення електронного декларування та
внести пропозиції, яким чином «один раз і назавжди вибудувати цю систему,
щоб вона якісно працювала».
«Що стосується НАЗК, я наголошую, що треба публічно, відкрито просто
зробити перезавантаження. Бо так далеко ми нікуди не підемо, якщо
управляють надважливим процесом для нашої країни люди, які не здатні його
організувати. Помилка, треба її визнати», – підкреслив В. Гройсман (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 29.03).
***
Результатом реформи Державної фіскальної служби мають бути
системні зміни, покликані пожвавити економічне зростання, допомогти
легальному бізнесу і викорінити «сірі» й «чорні» схеми в Україні. На цьому
наголосив Прем’єр-міністр України В. Гройсман, анонсуючи розгляд урядом
концепції реформи Державної фіскальної служби на засіданні Кабінету
Міністрів України.
«Я боровся за зміну цієї системи, борюся і буду підтримувати необхідні
зміни, які дозволять знищити корупцію в органах ДФС, створити нормальний
якісний діалог з підприємцями, надавати їм якісні послуги, змінити формулу, за
якою сьогодні уся правоохоронна система залучена проти бізнесу і
сконцентрована сама на собі. Наше завдання – змінити систему. Вони мають
бути “заточені” на те, щоб допомагати легальному бізнесу розвиватися і не
заважати. Руйнація “сірих” і “чорних” схем – це теж є допомога легальному
бізнесу», – підкреслив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр нагадав, що минулого року уряд розпочав напрацювання
системного підходу до цієї реформи спільно з міжнародними партнерами.
Напрацьована концепція та конкретні рішення дадуть змогу побудувати
сучасну європейську систему в Україні. Вона, зокрема, включає технічне
переоснащення та модернізацію митної служби, зміну організаційної структури,
підвищення кадрового потенціалу.
В. Гройсман зауважив, що сьогодні система працює таким чином, що всі
економічні служби – податкова міліція, митники, економічні підрозділи поліції
та СБУ – працюють проти бізнесу, на власні структури або чиїсь інтереси,
заважаючи роботі бізнесу. Такому тиску на бізнес треба покласти край,
переконаний Прем’єр-міністр. «Кожна гривня, яка не дійшла до бюджету – це
втрата українського пенсіонера, українського лікаря, українського воїна, який
стоїть на передовій», – підкреслив Прем’єр-міністр.
Він наголосив, що у сфері митниці і сфері податків перебувають мільярди
резервів, які мають належати українському народу і нашій державі. «Наше
завдання – економічне зростання, для цього має бути клімат, щоб підприємець,
який створив – не важливо, одне, 10, 50, тисячу, 50 тис. робочих місць –
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відчував себе нормально, відчував, що він працює, щоденно робить свою
роботу, сплачує податки, до нього ніхто не має справи», – сказав В. Гройсман.
Глава уряду зазначив, що зустрічається з представниками правоохоронних
структур для пошуку шляхів перешкоджання тиску контролюючих органів на
бізнес. «Нам потрібно побудувати таку систему, яка дасть можливість
підтримувати легальний бізнес і жорстко припиняти діяльність “сірих” або
“чорних” схем у нашій країні», – підкреслив Прем’єр-міністр.
Уряд послідовно працює сьогодні над завданням створення сприятливого
бізнес-клімату для залучення інвестицій. Так, нещодавно було розглянуто
питання створення Служби фінансових розслідуваннь, що передбачає
ліквідацію служб, з якими бізнес стикається і з боку яких традиційно відчуває
тиск – податкової міліції, економічних підрозділів силових структур, ДФС,
наголосив В. Гройсман. Відповідний законопроект, напрацьований
Міністерством фінансів України, був направлений на розгляд Національної ради
реформ.
«Наше головне завдання – відновлення, забезпечення сталого
економічного зростання. Сильна економіка, сильна соціальна політика, сильне
військо, якісна інфраструктура, оновлення країни дасть абсолютно усім
розуміння того, що буде відбуватися не тільки завтра. А наше завдання
сьогодні: чітко дати суспільству сигнал, що буде через рік, три-п’ять років у
нашій країні, куди ми йдемо і чого ми зможемо досягти», – наголосив Прем’єрміністр (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 29.03).
***
29 березня міністр фінансів О. Данилюк на засіданні уряду відзвітував
про виконання Держбюджету на 2016 рік.
Публічний звіт про виконання Закону України «Про Державний бюджет
України на 2016 рік» за доходами у сумі 616 283,2 млн грн, за видатками –
684 883,7 млн грн, за обсягом повернення кредитів – 5455,0 млн грн і за обсягом
надання кредитів – 7116,6 млн грн з дефіцитом у сумі 70262,1 млн грн було
одноголосно схвалено членами Кабміну.
Завдяки вжитим урядом заходам зі стабілізації фінансово-економічної
системи та активізації співпраці з міжнародними фінансовими організаціями з
другої половини 2015 р. вдалося поступово відновити фінансову і
макроекономічну стабільність, а у 2016 р. забезпечити економічне зростання.
Зокрема, темпи зростання реального ВВП у 2016 р. становили 2,3 % проти
прогнозу у 2 %, врахованого при розрахунку бюджетних показників.
Як зазначив міністр фінансів, основними підсумками виконання бюджету
2016 р. є:
– дефіцит менше 3 % ВВП в умовах відсутності або зменшення деяких
джерел доходів;
– виділення коштів на оборону та безпеку в обсязі 5,1 % ВВП;
– прискорення процесу відновлення мінімальних соціальних стандартів;
– підтримка Пенсійного фонду в умовах різкого скорочення ставки ЄСВ;
– підтримка населення в умовах підвищення тарифів на газ і тепло;
– відновлення державних капітальних вкладень;
– підтримка банківської системи і ФГВФО.
Загалом завдяки проведенню гнучкої податково-бюджетної політики уряду
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в 2016 р. вдалося забезпечити своєчасне й оперативне реагування на нові
виклики. Це посприяло відновленню фінансової стабільності, забезпеченню
необхідними фінансовими ресурсами потреб оборони, соціального захисту, а
також здійсненню важливих кроків у рамках податкової реформи та бюджетної
децентралізації (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 29.03).
***
29 березня під час свого засідання Кабінет Міністрів України ухвалив
рішення про виділення з резервного фонду Державного бюджету країни
20,6 млн грн для ДСНС. Кошти будуть спрямовані на проведення
піротехніками ДСНС робіт з очищення від вибухонебезпечних предметів
території м. Балаклія та прилеглих населених пунктів Харківської області.
На даний час у м. Балаклія піротехнічними підрозділами ДСНС
проводиться технічне обстеження й очищення від вибухонебезпечних предметів
прилеглої до військового арсеналу території. Загалом з початку виконання робіт
вилучено вже 1 тис. 762 вибухонебезпечні предмети.
Усього до виконання робіт з розмінування від ДСНС залучено
75 піротехніків і 27 од. спеціальної техніки (15 піротехнічних розрахунків).
Додатково до Харківської області направлено ще п’ять піротехнічних
розрахунків ДСНС (25 осіб і 7 од. техніки) (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 29.03).
***
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення коштів для
здійснення заходів, пов’язаних з очищенням від вибухонебезпечних предметів
території у Балаклії та прилеглих населених пунктах Харківської області.
Коментуючи необхідність ухвалення рішення, Прем’єр-міністр України
В. Гройсман нагадав, що 23 березня разом з віце-прем’єр-міністром, міністром
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Г. Зубком відвідав
м. Балаклія Харківської області, де на території військового складу
Міністерства оборони сталися вибухи боєприпасів, і пункт збору евакуйованих,
де поспілкувався з жителями.
«Я тоді обіцяв мешканцям Балаклії, що ми не залишимо їх сам на сам, –
зауважив В. Гройсман. – Сьогодні рішення підготовлені, і ми зараз приймемо
100 млн грн для мешканців – перша черга – для того щоб провести
відновлювальні роботи там, де було зруйновано вибухами на військових
складах. Обіцянка виконується», – підкреслив Прем’єр-міністр (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 29.03).
***
Міністр соціальної політики розповів про плани повної монетизації
пільг у 2018 р.
«Держава за весь час взяла на себе надмірні зобов’язання. Тому ми бачимо
єдиний вихід із цієї ситуації – монетизація, тобто грошова компенсація кожному
пільговику, замість надання пільг у натуральному вигляді», – заявив міністр
соціальної політики А. Рева під час робочої поїздки до Харкова.
За його словами, до 1 липня 2017 р. у Львівській області буде здійснено
експеримент з монетизації пільг, а вже з 2018 р., за наслідками цього
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експерименту, планується проведення повної монетизації пільг по усій країні.
«Сьогодні на пільгові програми використовується до 15 млрд грн, це на рік. У
2018 р., якщо взяти всі програми, які мають фінансуватися, це буде близько
20 млрд грн», – повідомив міністр (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2017. – 28.03).

ПОЛІТИКА
Міжнародна організація Freedom House розкритикувала новий
український закон, що вимагає від активістів-антикорупціонерів подавати
е-декларації.
«Введення в Україні нав’язливих вимог щодо обов’язкової звітності
антикорупційних активістів та неурядових організацій підриває їхню роботу,
яка має вирішальне значення для відновлення довіри населення до влади, –
цитуються в заяві слова директора євразійських програм Freedom House
М. Берендта. – Нові вимоги захищають політиків, які незадоволені пильною
увагою громадськості, і дає їм можливість обмежувати тих, хто займається
антикорупційними розслідуваннями».
Крім того, ідеться у заяві, новий український закон про зміни в едекларуванні порушує стандарти Ради Європи, які забороняють довільне і
дискримінаційне втручання в незалежну діяльність громадянського суспільства.
Як повідомлялося, у понеділок, 27 березня, Президент П. Порошенко
підписав закон, згідно з яким члени антикорупційних громадських організацій
зобов’язані подавати електронні декларації. Голова держави пояснив, що мусив
так зробити, оскільки цей закон має основною метою позбавити військових
клопоту заповнювати електронні декларації. Але Президент пообіцяв створити
робочу групу за участі депутатів Верховної Ради, представників громадських
організацій та АП, яка перегляне правки до закону, що зобов’язують громадські
організації декларувати статки.
23 березня ВРУ скасувала необхідність подачі електронної декларації
військовослужбовцями контрактної форми служби і мобілізованими
військовими. Цим же законом парламент зобов’язав членів громадських
антикорупційних організацій і кандидатів у депутати і на пост Президента
подавати електронні декларації.
На це відреагувала світова спільнота. Брюссель заявив про
неприпустимість норми, за якою антикорупційні активісти і їхні контрагенти
мають подавати е-декларації. З протестами щодо схваленого Києвом
законодавства також публічно виступили представники Великої Британії, США
та Канади.
Також проти деяких норм закону виступила Міжнародна громадська
організація по боротьбі з корупцією Transparency International.
Одна з підстав для критики, що ці зміни істотно ускладнюють роботу
антикорупційних активістів, примушуючи інші організації відмовлятися від
співпраці з ними (Українська правда (http://www.pravda.com.ua ). – 2017. –
28.03).
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***
0Російська сторона гальмує всі напрями роботи мінських підгруп, а
також проігнорувала зустріч міністрів у нормандському форматі,
повідомила представник гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної
групи у Мінську І. Геращенко.
«Сьогодні ми маємо серйозне гальмування роботи мінських груп... І
зверніть увагу, що минулого тижня мала відбутися зустріч у Парижі заступників
міністрів закордонних справ у нормандському форматі, на якій мали
підсумувати те, що зроблено після останньої зустрічі міністрів. Власне,
показово, яка країна туди не делегувала свого представника – Російська
Федерація, яка зацікавлена і в дискредитації нормандського формату, і в
дискредитації мінського процесу, тому що на сьогодні РФ не збирається
виходити з Донбасу. І, навпаки, ми бачимо небезпечні процеси: все більша
інтеграція окупованих територій Донецької та Луганської областей до Росії», –
розповіла І. Геращенко (УНН (http://www.unn.com.ua). – 2017. – 28.03).
***
После визита А. Меркель в Вашингтон стало понятно, что Д. Трамп
фактически передал Украину и конфликт на Донбассе «на аутсорсинг»
Германии и Франции, отметив их ведущую роль в переговорах в
нормандском формате и минском процессе, заявляет директор Института
глобальных стратегий В. Карасев.
Оценивая заявление АП о подготовке встречи Президента Украины с
Д. Трампом, политолог отметил: «США сейчас не до Украины. Встреча должна
быть о чем-то, не только с символическим характером, но и с дипломатическим
результатом. Для этого нужен контент. Сегодня администрация США вряд ли
может сосредоточиться на таком контенте. Отвлекает внутренняя потасовка
вокруг связей команды Трампа с РФ.
Украине следует питать меньше иллюзий о том, что Америка
присоединится к “Минску” или нормандскому формату и все станет на свои
места. Вместо этого стоит внимательно наблюдать за изменениями и
заявлениями на уровне Трамп – Меркель. Фактически было заявлено, что
Минск, Восток Украины – это европейская проблема, в решении которой США
пока участвовать не намерены», – подытожил В. Карасев (Слово и Дело
(http://ru.slovoidilo.ua). – 2015. – 28.03).
***
Депутат Верховной Рады Н. Савченко констатировала «смерть»
минского процесса, видя альтернативу в проведении всеукраинских
президентских выборов (http://apostrophe.ua/news/politics/government/2017-0329/vyiboryi-po-vsey-ukraine-savchenko-vyiskazalas-ob-alternative-minsku/91560).
«Минский процесс – мертвый процесс. Сейчас я вижу единственную
альтернативу: избрание Президента по всей Украине, и тогда… будет новое
направление, новый политический игрок. И в Европе, на Западе, и на Востоке.
Это должен быть новый человек, за которым пойдет Украина», – сказала
Н. Савченко. Нардеп отметила, что необходимо найти человека или
политическую партию, которая была бы способна повлиять на этот процесс
(Апостроф (http://apostrophe.ua). – 2017. – 29.03).
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***
Скепсис Франции и Чехии в отношении предоставления Украине
визовой либерализации отсрочит безвиз до конца года, прогнозирует
политолог
А.
Якубин
(http://ru.golos.ua/politika/skepsis_frantsii_i_chehii_otsrochit_bezviz_dlya_ukrainyi_
do_kontsa_goda__politolog_1).
«Скептическое отношение Франции и Чехии будет влиять на возможность
получения Украиной либерализированного визового режима. Я не исключаю,
что хорошо, если мы только к концу года получим безвиз», – отметил эксперт.
По его словам, сомнения в том, что либерализация визового режима будет
принята для украинцев уже в июне, выражал даже дипломат К. Елисеев, что
может свидетельствовать об отсутствии консенсуса в ЕС.
Как напомнил А. Якубин, в настоящее время Евросоюз занят брекзитом,
затем внимание общества и политиков будет приковано к выборам во Франции
и Германии. Кроме того, ухудшаются отношения между Турцией и ЕС.
Также политолог добавил, что Киев не проявляет должной твердости
позиции, поскольку, отменив ранее въездные визы в Украину для граждан ЕС,
даже не рассматривает вопрос их возвращения (ГолосUA (http://ru.golos.ua). –
2017. – 28.03).
***
Партия «Наш край» требует от силовиков отчитаться перед
депутатами о ходе расследования обстрела Генерального консульства
Польши в Луцке и усилить работу по упреждению нападений на польские
памятники
(http://apostrophe.ua/news/society/accidents/2017-03-29/tsel-unapavshih-na-polskoe-konsulstvo-v-lutske--rassorit-ukrainu-s-soyuznikami--nashkray/91594).
В своем заявлении партия также призывает представителей всех
украинских политических сил ввести мораторий на рассмотрение тем,
разъединяющих Украину. При этом «Наш край» требует от руководства
силовых и специальных органов отчета о расследовании подобных
преступлений. «Руководство силовых и специальных органов должно
отчитаться перед Верховной Радой о расследовании этого и других подобных
преступлений. Кроме того, силовики должны усилить работу по упреждению
нападений на польские памятники в нашей стране, а также надежно защитить
дипломатические представительства всех без исключения стран. “Наш край”
призывает представителей всех украинских политических сил ввести мораторий
на рассмотрение тем, разъединяющих и раздирающих нашу страну», –
говорится в заявлении.
В партии уверены, что цель у напавших – рассорить Украину с
союзниками, остановить сближение с Европейским Союзом и сорвать введение
безвизового режима для украинцев (Апостроф (http://apostrophe.ua). – 2017. –
29.03).
***
Представники трьох громадський організацій вимагають від уряду
звільнення керівництва НАЗК через провал електронного декларування. Про
це йдеться у заяві Міжнародної громадської організації по боротьбі з
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корупцією Transparency International Україна, АвтоМайдана і Центру протидії
корупції.
«Антикорупційні організації закликають Кабмін, якому НАЗК підзвітний
як центральний орган виконавчої влади, невідкладно розглянути питання зміни
некомпетентного керівництва Національного агентства з питань запобігання
корупції», – сказано в заяві орагінізацій.
При цьому активісти пропонують змінити законодавство і передбачити
встановлення одноосібного керівництва НАЗК, зміну конкурсної процедури
обрання керівника НАЗК і максимально швидкий запуск конкурсу з обрання
нового керівника агентства.
«Закликаємо Прем’єр-міністра України В. Гройсмана та уряд також
забезпечити новий конкурс, відповідно до запропонованих змін», – наголосили
активісти і запропонували діалог щодо вибору максимально ефективної моделі
конкурсного відбору.
Активісти наголосили, що за рік роботи керівництво органу свідомо
саботувало
роботу
реєстру
декларацій
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua). – 2017. – 29.03).
***
Екс-прем’єр А. Яценюк вважає, що вказівку про його заочний арешт
Слідкому РФ і російським судам дав особисто президент Росії В. Путін,
повідомляє прес-служба «Народного фронту».
«Путін мститься за введені санкції проти Росії, за те, що Україна стала
енергетично незалежною, що ми подали позови до Європейського суду з прав
людини і Організації Об’єднаних Націй проти Росії за військове вторгнення в
Україну і підтримку тероризму в Україні. І за те, що Україна обрала курс у
Європу, до вільного світу», – підкреслив екс-прем’єр.
«Слідчий комітет Російської Федерації і російські суди виконали пряму
вказівку президента Путіна», – заявив він.
А. Яценюк зазначив, що ще одна мета заочного арешту – не дати йому
можливості «доносити українську позицію в усіх світових столицях і
консолідувати весь вільний світ і наших друзів проти російської агресії, з тією
метою, щоб відновити територіальну цілісність України».
Він також назвав заочний арешт «виключно політичним, навіть
геополітичним
замовленням
проти
України»
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua). – 2017. – 29.03).
***
Адміністрація Президента розіслала темники депутатам БПП, що
стосуються аргументації на користь поширення електронного
декларування на антикорупційні громадські організації, повідомляє
«Українська правда».
У «темниках», зокрема, вказується, що «особи, які беруть участь у
реалізації в Україні відповідних програм міжнародної допомоги, у роботі
громадських об’єднань, інших непідприємницьких товариств, діяльність яких
спрямована на запобігання та протидію корупції, мають вирішальний вплив на
формування державної політики та на діяльність ключових органів із
запобігання та протидії корупції». Сьогоднішні «представники громадськості –
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це завтрашні політики», наголошується у «темниках».
Водночас в АП аргументують дії влади тим, що начебто «останнім часом
стали непоодинокими випадки звинувачень у недоброчесності окремих
знакових представників громадських організацій».
Таким чином, електронне декларування доходів представників ГО має, як
ідеться в «темниках», «мінімізувати спекуляції навколо статків та конфлікту
інтересів таких осіб», а також «посилюватиме їхню відповідальність і
сприятиме зміцненню суспільної довіри до антикорупціонерів» (Українська
правда (http://www.pravda.com.ua). – 2017. – 28.03).
***
Отставка Премьер-министра Украины В. Гройсмана после истечения
срока иммунитета правительства маловероятна. Такой прогноз сделали
опрошенные «ГолосUA» депутаты от фракций коалиции и оппозиции
(http://ru.golos.ua/politika/otstavka_groysmana_v_blijayshee_vremya_maloveroyatna
__deputatyi_0151).
«Двести двадцать шесть голосов за отставку Премьера нет. Могут
проголосовать разве что депутаты, близкие к группе Левочкина – Фирташа, как
минимум потому, что нет кандидатуры нового руководителя правительства,
которая смогла бы объединить зал. Остальным сейчас выборы не нужны», –
рассказал один из депутатов из блока П. Порошенко.
Аналогичную точку зрения демонстрируют и во фракции «Народный
фронт», отмечая, что отставка Премьера неминуемо приведет к досрочным
выборам, которые, по словам нардепов, Украине не нужны.
Сложность с возможной отставкой Премьера признают и во фракции
«Батьківщина», которая, как известно, является инициатором соответствующего
проекта постановления. «Да, на данный момент голосов за отставку Гройсмана
действительно нет, но мы рассчитываем в самое ближайшее время на
поддержку здоровых сил этой инициативы», – рассказал один из депутатов
фракции, намекнув на еврооптимистов.
По информации источников «ГолосUA», в Администрации Президента на
сегодняшний день есть шесть вариантов проведения ротаций в правительстве,
причем изменения в правительстве ожидаются по большей части технические.
«Планируют
преимущественно
сменить
заместителей.
Обсуждаются
претенденты на должность министра энергетики и угольной промышленности»,
– отметили в Администрации Президента (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017.
– 28.03).
***
Ю. Луценко может сменить кресло Генерального прокурора на
министра внутренних дел, если экс-генпрокурор В. Шокин будет
восстановлен в должности, считает политолог Р. Бортник
(http://ru.golos.ua/politika/lutsenko_mojet_vernutsya_v_kreslo_ministra_vnutrennih_
del_esli_shokina_vosstanovyat_).
По его словам, нынешний Генпрокурор дискредитировал себя в деле об
убийстве экс-нардепа Государственной думы Д. Вороненкова. «К тому же он не
довел ни одного резонансного дела до завершения. Даже те дела, которые
начинал Шокин, и те утонули. К тому же Генпрокурор усиливается, а
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неприкрытое желание стать Премьером напрягает Президента», – отмечает
Р. Бортник.
По словам политолога, если суд восстановит В. Шокина в должности – с
Ю. Луценко могут быть достигнуты договоренности, в соответствии с
которыми он получил должность в системе правоохранительных органов, а
И. Луценко возглавить фракцию БПП (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. –
28.03).
***
Сенатор-республіканець від американського штату Огайо Р. Портман і
сенатор-демократ від цього ж штату Ш. Браун оприлюднили резолюцію від
імені української спільноти Огайо із засудженням російської анексії Криму.
У резолюції також міститься заклик до президента США Д. Трампа
зберігати санкції проти Росії, допоки триватиме її агресія щодо України. «США
мусять стояти з Україною проти російської агресії», – заявив Р. Портман.
«Українська спільнота Огайо розуміє небезпеку нестримної агресії Росії,
тому ми мусимо використовувати кожну можливість говорити про нелегальну
російську агресію Криму і продовження присутності в Україні», – наголосив
Ш. Браун (УНН (http://www.unn.com.ua). – 2017. – 29.03).

ЕКОНОМІКА
Национальный банк заявляет, что Международный валютный фонд
одобрил его обновленные макропрогнозы. Об этом в эфире радио «Вести»
сообщил директор департамента монетарной политики и экономического
анализа С. Николайчук.
«Мы предоставили свои экономические оценки МВФ относительно
блокады Донбасса, обсуждали эти цифры с экспертами фонда. Они согласились
с нашими оценками и взяли за основу», – сказал он.
С. Николайчук напомнил, что программа МВФ базируется на
макроэкономических прогнозах, однако третий пересмотр программы
сотрудничества не учитывал эффект блокады Донбасса.
В связи с этим МВФ попросил о предоставлении обновленных
макропрогнозов и перенес рассмотрение транша для Украины (Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/03/28/26956160). – 2017. – 28.03).
***
Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова мають намір до кінця року
створити зону вільної торгівлі. Про це після зустрічі прем’єр-міністрів цих
країн у рамках саміту ГУАМ сказав голова Кабміну України В. Гройсман.
«Ми торкнулися сьогодні питань поглиблення економічної співпраці.
Безумовно, обговорили питання політичної взаємодії. Важливо, що ми
підписали низку документів, які дозволять нам уже в 2017 р. повноцінно
запровадити зону вільної торгівлі в рамках наших держав. Це сприятливо
вплине на розвиток наших національних економік, поглибить нашу співпрацю,
– заявив В. Гройсман. – Також ми підписали протокол між нашими митними
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службами, який дозволить спростити митні процедури для забезпечення високої
якості
впровадження
зони
вільної
торгівлі»
(Левый
берег
(https://ukr.lb.ua/economics/2017/03/27/362284_gruziya_ukraina_azerbaydzhan_i.
html). – 2017. – 27.03).
***
Нацбанк сохранил объем облигаций внутреннего государственного
займа в своем портфеле на уровне 384,071 млрд грн 28 марта, банки
увеличили на 147,57 млн грн – до 286,088 млрд грн. Об этом свидетельствуют
данные Нацбанка.
Как сообщается, объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 28 марта
увеличился на 5,8 млн грн – до 5,439 млрд грн, в собственности других
владельцев уменьшился на 8,34 млн грн – до 22,851 млрд грн.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 28 марта
увеличился на 145,03 млн грн – до 698,451 млрд грн (Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/03/28/26961303). – 2017. – 28.03).
***
Национальный банк Украины расширил перечень возможных залогов по
кредитам для инструмента экстренной поддержки ликвидности банков
(Emergency liquidity assistance, ELA) и упростил порядок их оформления,
сообщается на веб-сайте НБУ.
Соответствующее решение закреплено Постановлением правления НБУ
«О внесении изменений в Положение об экстренной поддержке Национальным
банком Украины ликвидности банков» от 27 марта 2017 г. № 27, которое
вступает в силу 28 марта.
В частности, отныне банки смогут предоставлять для получения кредитов
ELA в качестве залога имущественные права по кредитам юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей, которые обеспечены не только ипотекой,
но и одновременно другими активами, то есть смешанным залогом. Кроме того,
имущественные права по кредитам, предоставленным физлицам, обязательства
по которым обеспечены ипотекой, будут приниматься Нацбанком в залог на
портфельной основе (согласно реестру заключенных банком кредитных
договоров) по балансовой стоимости кредитов, определенной банком. При этом
в качестве залога принимаются имущественные права по ипотечным кредитам
физлицам, предоставленным только в национальной валюте.
НБУ также уточнил, что ценные бумаги принимаются в качестве залога по
кредитам ELA по справедливой стоимости.
Инструмент экстренной поддержки ликвидности платежеспособных
банков – ELA – введен в декабре 2016 г. Кредиты, полученные по инструменту
ELA, предназначены исключительно для покрытия временного дефицита
ликвидности банка в случае наступления чрезвычайных ситуаций, когда банки
исчерпали другие источники поддержки ликвидности, в том числе за счет
средств акционеров и стандартных инструментов рефинансирования НБУ под
залог государственных ценных бумаг и иностранной валюты. Полученные в
рамках ELA кредитные средства банки должны направить на выполнение
обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами (кроме связанных с
банком лиц).
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В декабре 2016 г. также был определен перечень возможных залогов по
кредитам ELA: ценные бумаги, которые гарантированы государством,
ликвидное недвижимое имущество (кроме объектов незавершенного
строительства), имущественные права по заключенным банком кредитным
договорам с юридическими лицами (кроме банков и бюджетных учреждений) и
физическими лицами, выполнение обязательств по которым в полном объеме
обеспечено ипотекой, кроме объектов незавершенного строительства,
имущественные права по заключенным банком кредитным договорам с
физическими лицами, кроме физических лиц-предпринимателей (согласно
реестру
заключенных
банком
кредитных
договоров)
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/398110/u-gontarevoj-usovershenstvovaliinstrument-ekstrennoj-podderzhki-likvidnosti-bankov). – 2017. – 28.03).
***
В 2016 г. украинская экономика возросла на 2,3 % г/г, в том числе в
IV квартале 2016 г. рост реального ВВП ускорился до 4,8 % г/г, что
превысило ожидания Национального банка. Об этом сообщается в
комментарии НБУ касательно изменения реального ВВП в 2016 г.
Так, согласно оценкам, опубликованным в инфляционном отчете за январь
2017 г., темпы экономического роста ожидались на уровне 3,3 % в IV квартале и
1,8 % в целом в 2016 г. «Разница объясняется лучшими, чем ожидалось,
показателями сельского хозяйства и инвестиционной активности», – отмечается
в сообщении. Отмечается, что в IV квартале 2016 г. двигателем ускорения
экономического роста стало сельское хозяйство. «При этом рекордный урожай
зерновых культур (66 млн т) превзошел все прогнозы. В результате валовая
добавленная стоимость сельского хозяйства возросла на 18,4 % г/г, обусловив
более половины годового прироста ВВП в IV квартале», – сообщает прессслужба НБУ.
Прирост валового накопления стремительно ускорился в IV квартале
2016 г. – до 79 % г/г.
Также отмечается, что динамика внутреннего потребления в IV квартале
ухудшилась.
«Возобновилось
падение
потребления
сектора
общегосударственного управления (на 2,2 % г/г), что может объясняться
замедлением роста текущих расходов сводного бюджета, в частности в
условиях их более равномерного распределения в течение 2016 г. по сравнению
с 2015 г.», – сообщает пресс-служба.
Рост частного потребления замедлился (до 0,9 % г/г, в сезонно
скорректированном выражении частное потребление снизилось на 2,6 % по
сравнению с предыдущим кварталом) в условиях подорожания услуг ЖКХ.
Несмотря на то что замедление было ожидаемым, динамика частного
потребления была хуже, чем прогнозировалось. «В целом по итогам 2016 г.
наши оценки подтвердились: именно инвестиции были двигателем
восстановления экономического роста», – отмечают в НБУ.
В разрезе валовой добавленной стоимости секторов экономики, кроме
сельского хозяйства, в IV квартале улучшились также показатели
промышленности. В последнем квартале года промышленность возобновила
рост – на 2,2 % г/г (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/397911/nbuobyasnil-blagodarya-chemu-v-2016-proizoshel-rost-vvp). – 2017. – 27.03).
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***
ПриватБанк предоставил своим клиентам возможность покупать в
рассрочку не только на украинских, но и на европейских сайтах. Об этом
говорится в сообщении банка.
Как сообщается, первым партнером сервиса рассрочки стал интернетмагазин европейской моды BeeLURE, на котором клиенты банка смогут
оплачивать товары частями с незначительной комиссией. «Процедура покупки в
рассрочку простая и быстрая, доступна владельцам кредитных карт
ПриватБанка. Нужно только выбрать товар на сайте BeeLURE, кликнуть способ
оплаты “Мгновенная рассрочка” (ПриватБанк), выбрать количество платежей и
ввести реквизиты кредитной карты банка», – объяснили в ПриватБанке
(Минфин (http://minfin.com.ua/2017/03/28/26961821). – 2017. – 28.03).
***
Столичная энергокомпания ПАО «Киевэнерго» в 2016 г., по
предварительным данным, получила чистую прибыль 2,578 млн грн против
1 млрд 695,021 млн грн чистого убытка в 2015 г.
Согласно опубликованному в прессе объявлению о проведении 24 апреля
общего собрания акционеров, совокупные активы предприятия в 2016 г.
увеличились на 35 % по сравнению с 2015 г. – до 16 млрд 4,897 млн грн, тогда
как основные средства уменьшились на 1,6 % – до 6 млрд 529,493 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность компании возросла в 1,9 раза – до
7 млрд 209,036 млн грн; текущие обязательства – в 1,7 раза, до
9 млрд 821,336 млн грн; долгосрочные обязательства – на 25,8 %, до
523,879 млн
грн
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news//397975/kievenergo-v-2016-g-poluchila-chistuyu-pribyl-2-6-mln-grn). – 2017. –
27.03).
***
Сьогодні вітчизняні виробники паливно-мастильних матеріалів
відчувають потреби ринку і виробляють якісну продукцію, яка не гірша від
імпортованої.
Ресурс
українського
походження
є
більш
конкурентоспроможним під час тендерних закупівель, бо має привабливу ціну
та не потребує «страхування від ризиків», що пов’язані з імпортом. Про це у
коментарі УНН розповів експерт програм DiXi Group Р. Ніцович
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1654759-vitchiznyani-virobniki-palivnomastilnikh-materialiv-dozvolyayut-derzhavi-znachno-ekonomiti-na-tendernikhprotsedurakh-r-nitsovich).
«Наш ринок все ще залежний від імпортованих нафтопродуктів. Ті обсяги
виробництва, які є зараз в Україні, особливо те, що стосується пального
відповідних екологічних стандартів якості, то поки що воно не дозволяє
повністю замістити імпорт. Однак звичайно те, що у нас починають виробляти
сучасне пальне, яке відповідає всім вимогам по викидам і по вмісту окремих
речовин – це добре. І добре, що наші виробники розуміють потреби ринку, у
тому числі і таких великих покупців, як “Укрзалізниця”, і тих покупців, які
роблять це через систему ProZorro», – розповів він.
За словами експерта, вітчизняні виробники паливно-мастильних матеріалів
дають змогу державі економити на тендерних процедурах. «Я думаю, що для
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тих покупців, які мають більший вибір, це однозначно краще, тому що, як
правило, ми спостерігаємо постійне підвищення митних ставок, ставок акцизів
на імпортовані нафтопродукти. Ми спостерігаємо коливання курсу валют, що
теж впливає на ціну імпорту. Звичайно, в цьому плані наші виробники, які
працюють із сировиною видобутою в Україні, вони тут мають певні
конкурентні переваги, вони не мають страхувати себе від ризиків. І тому, у
принципі, за рахунок цього можуть забезпечити якіснішу і кращу конкуренцію і
дати можливість державі значно зекономити кошти. Але повторююсь, ті обсяги,
про які ми говоримо, не можуть бути повністю закритими власними ресурсами,
тому у нас 80 % ринку, принаймні роздрібного, забезпечується за рахунок
імпорту. Тож поки що ми можемо говорити тільки про обмежене забезпечення»,
–
додав
він
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1654759-vitchiznyani-virobniki-palivnomastilnikh-materialiv-dozvolyayut-derzhavi-znachno-ekonomiti-na-tendernikhprotsedurakh-r-nitsovich). – 2017. – 27.03).
***
Переробні філії ДПЗКУ нарощують обсяги виробництва готової
продукції. За липень – березень поточного МР було перероблено понад
164 тис. т пшениці, що майже на 20 тис. т перевищує аналогічний показник
минулого сезону. Про це повідомив директор департаменту елеваторної
діяльності та реалізації готової продукції Г. Гордієнко.
«З початку цього маркетингового року у напрямі переробної діяльності
спостерігалося невелике відхилення від показників минулого сезону. Проте вже
з жовтня нам вдалося істотно набрати обертів і забезпечити позитивну динаміку
зростання виробничих показників. Загалом за неповних дев’ять місяців цього
сезону обсяги переробки становили понад 164 тис. т, що на 12 % більше
порівняно з попереднім періодом», – зазначив Г. Гордієнко.
За словами очільника департаменту, відповідно, було збільшено й обсяги
реалізації продукції переробки. Так, з початку цього маркетингового року
загалом було відвантажено понад 108 тис. т, що становить 127 % від планових
показників і на 17 % перевищує обсяги відвантаження минулого року.
«Порівняно з минулим сезоном у нас дещо змінилася структура реалізації
готової продукції – обсяги реалізації на внутрішньому ринку було дещо
зменшено, водночас значно збільшено поставки борошномельної продукції на
зовнішні ринки. З липня обсяги реалізації на внутрішньому ринку становили
49 тис. проти 63 тис. т у минулому сезоні, а на зовнішні ринки було
відвантажено майже 60 тис. т борошна та висівок, що втричі перевищує обсяги
експортних поставок 2015/16 МР», – розповів Г. Гордієнко (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/dpzku-na-12-zbilsila-pererobku-zerna). – 2017.
– 27.03).
***
Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует
начало выплат дотаций сельскохозяйственным товаропроизводителям за
февраль с 15 апреля. Об этом говорится в сообщении министерства.
Согласно сообщению, для получения дотации нужно подать заявку в
Государственную фискальную службу до 1 апреля.
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Для выплат в апреле уже аккумулировано 217,3 млн грн.
Также в сообщении отмечается, что эта сумма может быть увеличена на
151 млн грн – до 368 млн грн.
Согласно сообщению, осуществление выплаты дотаций за февраль
происходит по отдельным условиям в связи со сроками вступления в силу
соответствующих нормативно-правовых актов.
Государственная поддержка с марта будет осуществляться в обычном
режиме
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/398119/v-apreleagrokompanii-poluchat-iz-byudzheta-217-mln-griven). – 2017. – 29.03).
***
Реальная заработная плата в Украине в феврале 2017 г. увеличилась на
18 % по сравнению с февралем 2016 г., на 2,3 % по сравнению с январем
2017 г., сообщила Государственная служба статистики.
Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных
работников в феврале 2017 г. по сравнению с январем 2017 г. возросла на 3,3 %,
в годовом измерении – на 35,4 %, составив 6,209 тыс. грн, тогда как в январе –
6,008 тыс. грн, декабре 2016 г. – 6,475 тыс. грн, ноябре – 5,406 тыс. грн.
Наибольший рост средней зарплаты штатных работников в феврале
текущего года, по сравнению с февралем прошлого года, наблюдался в
Закарпатской (на 50,9 %), Волынской (на 49,9 %), Тернопольской (на 49,2 %),
Черновицкой (на 47,5 %), Кировоградской (на 48,1 %), Хмельницкой (на
46,1 %), Житомирской (на 47,4 %), Полтавской (на 46,0 %), Ивано-Франковской
(на 45,6% ), Херсонской (на 45,2 %), Винницкой (на 44,4 %), Сумской (на
42,7 %), Киевской (на 37,8 %) областях и в Киеве (на 24,7 %).
В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения АТО)
рост заработной платы составил 28,9 и 41,2 % соответственно.
Самый высокий уровень зарплат в феврале зафиксирован в Киеве –
9,832 тыс. грн, самый низкий – в Тернопольской области, 4,790 тыс. грн
(Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/398138/v-fevrale-realnaya-zarplatav-ukraine-vyrosla-na-18). – 2017. – 29.03).
***
При середньорічних темпах приросту 2,1 % виробництво валової
продукції сільського господарства в Україні у 2025 р. може збільшитися до
316 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні Інституту аграрної економіки,
передає УНН (http://www.unn.com.ua/uk/news/1654985-naukovtsi-prognozuyutzrostannya-virobnitstva-s-g-produktsiyi-na-chvert).
Зазначається, що це на 25,7 % перевищить показник 2014 р. у
251,4 млрд грн.
За прогнозами науковців, виробництво валової продукції рослинництва
2025 р. може збільшитися на 24,0 % – до 220,4 млрд грн. Для цього
середньорічні темпи приросту обсягів виробництва мають бути на рівні 2,0 %.
При середньорічних темпах приросту 2,4 % обсяги валового виробництва
продукції тваринництва у 2025 р. прогнозуються на рівні 95,7 млрд грн. Це на
29,7 % перевищить результати 2014 р.
Повідомляється, що необхідною умовою реалізації цього прогнозу є
вдосконалення економічних відносин сільського господарства зі сферою
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переробки сільськогосподарської продукції через формування цін на продукцію.
Ці ціни мають відшкодовувати витрати сільського господарства і забезпечувати
норму прибутку в розмірі 14 % на авансований у виробництво капітал,
включаючи
вартість
землі
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1654985-naukovtsi-prognozuyut-zrostannyavirobnitstva-s-g-produktsiyi-na-chvert). – 2017. – 28.03).
***
Згідно з прогнозами аналітиків USDA, за підсумком 2016/17 МР Україна
збереже позицію великого постачальника макухи і шроту олійних культур.
Про це повідомляє «ПроАгро».
Сукупний обсяг таких поставок протягом сезону очікується на рівні
5,3 млн т. З огляду на те що загальносвітовий обсяг експорту подібної продукції
в сезоні 2016/17 становитиме близько 91,6 млн т, частка України в загальному
обсязі таких зовнішньоторговельних поставок буде трохи меншим 6 %.
Це значення забезпечить для нашої країни четверту позицію в списку
найбільших світових експортерів шроту/макухи олійних. Водночас варто
зазначити, що на частку трьох найбільших експортерів – Аргентини, Бразилії та
США – приходиться майже 65 % цього ринку.
У структурі експорту такої продукції з України в 2016/17 МР основною
складовою продовжить бути шрот/макуха соняшнику, на частку якого
припадатиме до 90 % таких зовнішньоторговельних поставок (4,8 млн т).
Зазначимо, що рекордний урожай соняшнику в 2016 р. зумовив збільшення
виробництва шроту/макухи соняшнику в країні на 14 % – до 5,5 млн т у сезоні
2016/17. При цьому внутрішнє споживання цієї продукції в країні зросло тільки
на 5 % (до 0,90 млн т проти 0,85 млн т в минулому сезоні), водночас експорт
збільшиться на чверть (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainazberigae-lidiruuci-pozicii-sered-eksporteriv-olijnih-srotiv). – 2017. – 27.03).
***
У 2016 р. Україна експортувала до Єгипту понад 5,5 млн т зернових і
841 тис. т олійних. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби В. Лапа
під час зустрічі з єгипетською делегацією, яка прибула в Україну з метою
ознайомлення з вітчизняною системою фітосанітарного контролю, передає УНН
з
посиланням
на
прес-службу
Держпродспоживслужби
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1654974-ukrayina-eksportuvala-2016-roku-doyegiptu-ponad-5-5-mln-t-zernovikh).
«Високо цінуємо наші торговельні відносини з Арабською Республікою
Єгипет. Ми дуже відповідально підходимо до фітосанітарного стану зерна, яке
відправляється на експорт. Підтвердженням тому, зокрема, є прийом
українських партій зерна при їх надходженні до Єгипту», – наголосив голова
Держпродспоживслужби. За його словами, у минулому році з України було
експортовано до Єгипту понад 5,5 млн т пшениці та майже 841 тис. т зерна
олійних культур. «Це також свідчить про те, що Єгипет є одним з основних
імпортерів українського зерна. І ми розраховуємо, що відносини між Україною
та Єгиптом матимуть продуктивне продовження», – зазначив В. Лапа (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1654974-ukrayina-eksportuvala-2016roku-do-yegiptu-ponad-5-5-mln-t-zernovikh). – 2017. – 28.03).
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***
ПАТ «Аграрний фонд» оголосив про початок весняної кампанії
форвардної програми 2017 р. Про це повідомив голова правління товариства
А. Радченко, передає прес-служба фонду.
Торік ПАТ «Аграрний фонд» профінансував агровиробників на
1,5 млрд грн. Перевага надавалася малим і середнім сільськогосподарським
господарствам. Цього року тенденція збережеться. Також передбачається
збільшення фінансування на укладання форвардних контрактів.
«Під час форвардної програми ми плануємо проавансувати аграріїв на суму
близько 1,7 млрд грн. Ми готові розглядати пропозиції від малих і середніх
агропідприємств і збільшувати їх кількість. Тому ми готові під час весняної
форвардної програми контрактувати саме на цю суму», – сказав він.
Обсяг попередньої оплати становитиме 65 % від загальної вартості
продукції. ПАТ «Аграрний фонд» оперативно приймає рішення щодо співпраці
протягом тижня. І після підписання біржового договору компанія перераховує
кошти
протягом
п’яти
календарних
днів
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/agrarnij-fond-proavansue-agrariiv-na-sumublizko-17-mlrd-griven). – 2017. – 29.03).
***
У Перший український сільгоспкооператив вступило 36 господарств.
Про це Agravery.com заявив голова кооперативу О. Буюклі.
«На сьогодні в наш кооператив ввійшли 36 господарств з 10 областей
України загальним земельним банком близько 120 тис. га. Переважно залучені
ті господарства, з якими ми мали співпрацю в рамках Всеукраїнської аграрної
ради, Асоціації “Свинарі України”, Асоціації виробників молока. Незважаючи
на беззаперечні вигоди, що приносить кооперативна робота, готові вступати
лише найбільш активні», – заявив він.
Прикладом для українського сільгоспкооперативу є успіх прибалтійських
кооперативів. «Ми віримо, що кооператив стане одним з таких прикладів
успішної кооперативної роботи, але вже в нашій державі. Це переконання
поділяють також FAO, ЄБРР і Rabobank, від яких ми отримуємо підтримку.
Мене надихає те, що нарешті в Україні агровиробники готові об’єднуватися для
спільної вигоди, реальної економії та прибутку», – говорить О. Буюклі.
Кооператив співпрацює з багатьма трейдерами, адже вони зацікавлені у
великих партіях. «За жовтень – грудень минулого року ми реалізували близько
80 тис. т зернових від членів кооперативу. На цей рік план становить 400 тис.
т»,
–
зазначив
голова
кооперативу
О.
Буюклі
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/pusk-obednav-36-gospodarstv-z-zemelnimbankom-v-120-tis-ga). – 2017. – 28.03).
***
На полях Днепропетровщины кипит работа. Аграрии области сеют
ранние зерновые культуры. Пшеницей, ячменем, овсом, горохом планируют
занять более 220 тыс. га полей. Об этом сообщили в управлении
агропромышленного комплекса ДнепрОГА.
На Днепропетровщине уже посеяли 67,5 тыс. га ранних зерновых культур.
Это 30,5 % от запланированного.
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«В этом году погода способствует аграриям. Тепло, в почве достаточно
влаги. Работа на полях кипит», – поделился начальник управления
агропромышленного развития ДнепрОГА В. Удовицкий.
При благоприятных погодных условиях за две недели аграрии посеют
яровые ячмень, пшеницу и горох. В апреле планируют начать сеять кукурузу и
подсолнечник, в мае – гречку.
В целом аграрии засеют более 1 млн га полей. Работы планируют
завершить
в
середине
мая
(ИА
Кривбасс
On-Line
(http://krnews.ua/content/view/57056). – 2017. – 29.03).
***
У 2016 р. Україна імпортувала 3 тис. 139 комбайнів, що у 2,5 раза
більше, порівняно з 2015 р., і є найвищим показником, починаючи з 2008 р.
Про це повідомляє прес-служба УКАБ.
Дев’яносто два відсотки імпортних поставок припадає на топ-5 країн:
Німеччина – 35 %, Польща – 21 %, США – 17 %, Бельгія – 11 %, Білорусь – 8 %.
Загалом у 2016 р. було імпортовано зернозбиральних комбайнів на суму
7,3 млрд грн.. Найдорожча техніка постачалася з Бельгії і коштувала в
середньому 4,2 млн грн за одиницю, німецькі комбайни в середньому
коштували 2,9 млн грн, американські – 2,4 млн грн, білоруські – 1,4 млн грн,
польські – 1,2 млн грн.
Натомість, український експорт зернозбиральних комбайнів у 2016 р.
становив 30 од. техніки загальною сумою 86 млн грн (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-importuvala-u-2016-roci-31-tiskombajniv). – 2017. – 29.03).
***
Поставки зерняткових демонструють поступове відновлення обсягів
торгівлі до докризового періоду. Минулого року експорт яблук, груш та айви
зріс у 2,8 раза. Про це повідомляє прес-служба УКАБ.
У 2016 р. простежувалася чітка тенденція відновлення поставок на
зовнішні ринки українських яблук. Поставки з України до країн ЄС зросли в
2016 р. у 347 разів – до 1125 т, порівняно з 2013 р. Реалізація яблук в азійські
країни за 2013–2016 рр. зросла в 55 разів – до 1211 т. Проте найбільша частка
продажів за кордон припадає на Білорусь, куди Україна наростила поставки за
2014–2016 рр. у 63 рази до 9 тис. 396 т.
Таким чином Білорусь залишається реекспортером українських яблук у
Росію. Для порівняння, обсяг експорту яблук у 2013 р. становив 10,8 тис. т, у
2016 р. – 13,8 тис. т.
Майже весь експорт зерняткових припадає саме на яблука – 95 %, інші
зерняткові фрукти (груші, айва) займають незначну частку експорту цієї групи
фруктів. Поставки за кордон становлять усього 4 % обсягу валового збору цих
фруктів. В основному зерняткові постачаються на внутрішній ринок. Минулого
року в Україні було реалізовано 213 тис. т цих фруктів.
Найдорожче яблука у 2016 р. українські виробники продавали до азійських
країн за середньою ціною 0,44 дол./кг, у ЄС у 2016 р. – за 0,22 дол./кг. До
Білорусі ж українські компанії-експортери постачали найдешевшу продукцію за
ціною 0,17 дол./кг. Середня ціна яблук на внутрішньому ринку України в
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2016 р.
становила
0,18
дол./кг
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/bilorus-zalisaetsa-reeksporterom-ukrainskihabluk-v-rosiu). – 2017. – 28.03).
***
Згідно зі статистикою, за два місяці року відвантаження живого
поголів’я за кордон зросли у 3,5 раза, порівняно з аналогічним періодом
2016 р. Про це повідомляє прес-служба Асоціації «Свинарі України».
Зовнішньоторговельне сальдо торгівлі цими тваринами становило
85 тис. дол. (станом на 28 лютого).
Як зазначають аналітики Асоціації «Свинарі України», посилаючись на
Держстатистики, за січень – лютий 2017 р. імпорт свиней також зріс і кількісно,
і вартісно (до 2016 р.). Насамперед це стосується племінного поголів’я.
Так, за ці місяці чотири українські свиноферми оновили поголів’я кнурців і
свинок данськими чистопорідними та гібридними тваринами. На їх закупівлю
витратили 278 тис. дол. (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainazbilsila-eksport-zivih-svinej-u-35-razi). – 2017. – 28.03).
***
У січні – лютому 2017 р. зросли обсяги поставок за кордон свинячих
субпродуктів. Про це повідомляє аналітичний відділ Асоціації «Свинарі
України» з посиланням на ДССУ.
Так, за два місяці року вітчизняні трейдери відвантажили 1,2 тис. т інших
морожених субпродуктів, що вдвічі більше, ніж у січні – лютому 2016 р.
Основними напрямками залишаються В’єтнам і Гонконг, хоча у січні
відбувалися «пробні» поставки до Ліберії, а в лютому – епізодичні
відвантаження до Грузії. Ці операції збільшили зовнішньоторговельне сальдо
країни з торгівлі такими продуктами на 1,1 млн дол. Оскільки завезли натомість
0,76 тис. т інших свинячих субпродуктів вартістю 0,4 млн дол., Україна
залишається «в плюсі» по цій товарній позиції.
Експерти АСУ зауважують, що цьогоріч надходження інших морожених
свинячих субпродуктів скоротилося майже вдвічі, порівняно з минулим роком, а
свинячої мороженої печінки – на 42 % (2,14 тис. проти 3,7 тис. т рік тому).
Зменшилися й обсяги поставок свинячого мороженого сала. За перші два місяці
2017 р. його завезли на 14,3 % менше, ніж за відповідний період 2016 р., –
5,4 тис. т. Але успіхи на ниві експорту вітчизняного національного продукту,
хоч і були трохи активнішими, проте залишилися досить незначними за
обсягами (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-vdvici-zbilsilaeksport-svinacih-subproduktiv). – 2017. – 29.03).
***
Представники китайського консорціуму зацікавилися будівництвом
четвертої гілки метро в Києві, до того ж і Подільсько-Воскресенського
мосту. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної
адміністрації М. Поворозник, передає прес-служба КМДА.
«Проект будівництва четвертої гілки метро досить складний, оскільки вона
має проходити наземно та підземно і включати в себе три пересадочні вузли.
Цей проект потребує великих капіталовкладень, але збільшення
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пасажиропотоку з лівого берега на правий. І актуалізує питання будівництва
додаткової гілки з року в рік. Тому для нас важливо, що така відома й потужна
компанія зацікавилася цим проектом і виявила бажання та можливість його
співфінансування. За їхньою пропозицією місто має профінансувати 15 % від
загальної вартості проекту, а китайський консорціум – 85 %», – сказав
М. Поворозник.
Для можливості впровадження цього проекту Київ має заручитися
підтримкою
уряду
та
надати
державні
гарантії
(Главком
(http://glavcom.ua/news/kitayski-investori-zacikavilisya-budivnictvom-4-ji-gilkimetro-u-kijevi-405967.html). – 2017. – 28.03).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Украинская биржа в прошлом году получила 2,2 млн грн убытка по
сравнению с 527 тыс. грн прибыли годом ранее. Об этом говорится в повестке
дня собрания акционеров биржи, которое запланировано на 20 апреля.
По предварительным данным, активы биржи за отчетный период
сократились с 42,75 млн до 38,7 млн грн, основные средства – с 2,15 млн до
1,6 млн грн.
Суммарная дебиторская задолженность биржи на отчетную дату составила
1,26 млн грн, нераспределенная прибыль – 3,5 млн грн, собственный капитал –
28,9 млн грн, уставный капитал – 25 млн грн.
На собрании акционеров планируется утверждение результатов
деятельности биржи за 2016 г., а также планируется утвердить основные
направления
деятельности
биржи
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/03/28/26948373). – 2017. – 28.03).
***
Фонд гарантирования вкладов физлиз в течение текущей недели
запланировал продать активы 48 ликвидируемых банков на общую сумму
4029,37 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Из них на сумму 3579,30 млн грн выставлены права требования по
кредитам, на 421,28 млн – основные средства ликвидируемых банков.
Дебиторская задолженность перед Кредитпромбанком будет продаваться
по 16,16 млн грн, перед Реал Банком – за 12,57 млн грн. Кроме того, другие
активы (монеты, слитки, иконы и т. д.) выставлены на торги на сумму 0,06 млн
грн (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/03/27/26944850). – 2017. – 27.03).
***
Аналитики группы ICU оценивают сумму потенциальных потерь для
платежного баланса Украины от захвата украинских предприятий в
ОРДЛО и транспортной блокады временно неподконтрольных территорий
в 2,1–2,5 млрд долл. Об этом заявил руководитель подразделения по
финансовому анализу корпораций небанковского сектора группы ICU
А. Мартыненко.
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«В то же время есть ряд компенсирующих факторов, которые позволят
снизить объемы потерь до 1,2-1,4 млрд долл.», – сказал А. Мартыненко.
Он отметил, что потери в экспорте стальной продукции из-за утраты
контроля над меткомбинатами в ОРДЛО возможно компенсировать за счет
увеличения объемов экспорта железорудного сырья, которое ранее
поставлялось на эти меткомбинаты. «Даже с учетом потерь по объемам,
ограничений по перевалочным мощностям и дополнительных ценовых
дисконтов для внешних спотовых рынков такая компенсирующая экспортная
выручка может составить 150–200 млн долл.», – сказал А. Мартыненко.
По оценкам аналитиков группы ICU, дополнительным компенсирующим
фактором станет постепенное уменьшение зависимости украинских ТЭС от
антрацитовых углей благодаря реконструкции энергоблоков, которая сможет
кардинально изменить требования для потребляемого угольного топлива.
«В этом году мы ожидаем снижения потребления антрацитов украинскими
ТЭС на 40–50 % – до 4,5–5,5 млн т, в том числе за счет перевода части
энергоблоков ПАО “Центрэнерго” на сжигание углей газовых марок. В целом
снижение потребления антрацитов в 2017 г. может дать экономию не менее
400–500 млн долл.», − сказал А. Мартыненко.
Еще одним компенсирующим фактором для платежного баланса будет
уменьшение потребности в импортных коксующихся углях, которые ранее
поставлялись на коксохимические предприятия временно неподконтрольных
территорий, считают аналитики группы ICU.
«Такой эффект мы оцениваем в 300–400 млн долл., с учетом ожидаемого
нами подорожания коксующихся углей на 40–50 % в среднем до 160–175 долл.
за 1 т за 2017 г., по сравнению со 114 долл. за 1 т в 2016 г.», – сказал
А. Мартыненко (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/03/29/26976454). – 2017. –
29.03).
***
Национальный банк считает малоэффективным запрет России на
перевод денег в Украину. Об этом сообщил директор департамента монетарной
политики и экономического анализа С. Николайчук.
«Если говорить о введенном Россией запрете на денежные переводы, то мы
считаем, что потенциал такого решения очень низкий», – сказал он.
Представитель НБУ подчеркнул, что действительно значительная часть
переводов происходила через международные платежные системы. «Если
перекрыть этот канал, то остаются другие возможности перечисления.
Существует перевод через банковскую систему. Но он требует значительного
бумажного оформления. Нужно открыть счета в российском и украинском
банке. Второе – будут неформальные каналы работать. И третий канал –
перевод средств через третьи страны. Это конечно может увеличить стоимость
перевода», – подчеркнул представитель регулятора.
По его словам, если человек едет зарабатывать деньги в РФ, то он будет
искать
возможность
и
способ
перечислить
деньги
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/398059/v-natsbanke-rasskazali-pochemuschitayut-maloeffektivnym-zapret-rossii-na-perevod-deneg-v-ukrainu). – 2017. –
28.03).

41

***
Латвійський «Норвік банк» і білоруська приватна компанія придбали
100 % акцій української частини «Сбербанку», повідомляється на сайті
російського банку, передає УНН (http://www.unn.com.ua/uk/news/1654783sberbank-ogolosiv-pro-prodazh-vsikh-aktsiy-na-teritoriyi-ukrayini).
Зазначається, що угода може бути закрита вже в першому півріччі 2017 р.
В «Сбербанку» пояснили, що завершення угоди можливо «після отримання
схвалень угоди фінансовими і антимонопольними регуляторами відповідних
юрисдикцій, включаючи Латвію та Україну» (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1654783-sberbank-ogolosiv-pro-prodazh-vsikhaktsiy-na-teritoriyi-ukrayini). – 2017. – 28.03).
***
Сбербанк отменил суточные лимиты по операциям для физических
лиц и юридических лиц. Об этом говорится в сообщении банка.
С 28 марта отменяются все ранее установленные суточные лимиты на
проведение операций с использованием корпоративных карт, а именно: на
операции по снятию наличных средств с карточных счетов; на любые
безналичные
операции
с
карточных
счетов
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/398154/sberbank-otmenil-vse-ogranicheniyadlya-snyatiya-nalichnyh-s-kart). – 2017. – 29.03).
***
Промінвестбанк повідомив у системі розкриття інформації НКЦПФР,
що 27 квітня мають відбутися збори його акціонерів. У порядок денний
включено у тому числы питання про збільшення статутного капіталу шляхом
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за
рахунок додаткових внесків (http://finbalance.com.ua/news/Prominvestbank-shchene-zavershiv-protses-dokapitalizatsi).
Ідеться про можливу докапіталізацію на 12 млрд грн.
Проект рішення передбачає розміщення акцій серед осіб, які є акціонерами
банку на дату прийняття без залучення інших інвесторів (Finbalance
(http://finbalance.com.ua/news/Prominvestbank-shche-ne-zavershiv-protsesdokapitalizatsi). – 2017. – 27.03).
***
За даними Мінекономрозвитку, за останні чотири роки обсяг
українського експорту товарів ы послуг до РФ скоротився майже в п’ять
разів – з 17,3 млрд дол. у 2012 р. до 3,6 млрд дол. у 2016 р.
(http://finbalance.com.ua/news/Ukranskiy-eksport-tovariv-i-posluh-v-Rosiyu-z-2012roku-vpav-mayzhe-v-5-raziv-).
Частка ЄС в експорті товарів зросла в цей період з 25 до 37,1 %, Індії – з 3,4
до 5,2 %, Китаю – з 2,6 до 5 %.
Експорт продукції АПК та харчової промисловості зріс з 18,7 до 42 % (з
12,7 млрд до 15,3 млрд дол), продукції машинобудування – зменшився з 19,1 до
11,9 % (Finbalance (http://finbalance.com.ua/news/Ukranskiy-eksport-tovariv-iposluh-v-Rosiyu-z-2012-roku-vpav-mayzhe-v-5-raziv-). – 2017. – 28.03).
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***
Специфіка ринку скрапленого газу в Україні в тому, що він ще молодий.
Також для старту такого бізнесу потрібні в рази менші інвестиції, ніж для
продажу того ж бензину. Разом з тим орієнтовно третина ринку скрапленого
газу сьогодні перебуває в тіні. Про це в коментарі УНН розповів експерт,
аналітик
консалтингової
компанії
UPECO
О.
Сіренко
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1654670-rinok-skraplenogo-gazu-v-ukrayinitinizovano-na-tretinu-o-sirenko).
За його словами, ринок скрапленого газу в Україні – ще молодий. «Тут
можна порівняти дані Держкомстату з реальним ринком, тобто скільки в нас
виробництва газу плюс імпорт, і те, що дає Держкомстат. Ця організація
(Держкомстат) вона дає дані по роздрібних мережах, і ось не вистачає близько
40 %. З цих 40 % не можна сказати, що весь об’єм – нелегальні продажі. Просто
цей ринок ще молодий, і, мабуть, не всі подають звітність. Але я гадаю, що десь
третина від всього ринку – точно в тіні», – сказав він.
Експерт пояснив, що почати продаж скрапленого газу, особливо якщо
уникати офіційних дозвільних процедур, можна швидко і недорого. Обладнання
для старту газового бізнесу, зокрема, може коштувати орієнтовно 10 тис. євро.
«Щоб поставити газовий модуль, потрібно привести до ладу документацію,
отримати земельну ділянку від міських громад і закупити обладнання. Якщо є
можливість за гроші нівелювати перший етап, тобто швидко отримати дозволи
чи не отримувати їх взагалі, то на другому етапі там все більш дешевше, ніж для
бензинових заправок. Торгівля скрапленим газом не передбачає якихось
великих конструкцій, можна просто поставити бочку, колонку, підвести
електрику та почати торгувати. Все це коштує, якщо воно ще й не нове, близько
у 10 тис. євро. Якщо нове, то цінник може бути у три рази вищий, але це на
порядок менше, ніж почати роботи з бензином чи дизпальним», – зазначив він
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1654670rinok-skraplenogo-gazu-v-ukrayini-tinizovano-na-tretinu-o-sirenk). – 2017. –
27.03).
***
На неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской
областей осталось 29 тыс. 375 грузовых вагонов. Об этом сообщила прессслужба
«Укрзалізниці»
(http://news.eizvestia.com/news-markets/full/128ukrzaliznycya-poteryala-iz-za-blokady-bolee-chetverti-vagonov).
«По состоянию на 22 марта 2017 г. на неподконтрольных Украине
территориях Донецкой и Луганской областей находится 29 тыс. 375 грузовых
вагонов, в том числе 5 тыс. 879 грузовых вагонов, принадлежащих другим
предприятиям Украины», – говорится в ответе УЗ на соответствующий запрос.
Напомним, общий парк грузовых вагонов УЗ составляет примерно
104 тыс. штук. Таким образом, в результате торговой блокады оккупированных
частей Донецкой и Луганской областей «Укрзалізниця» потеряла четверть парка
грузовых вагонов.
Отметим, что вагонный парк ПАТ «Укрзалізниця» находится в
критическом состоянии – его износ более 90 %.
Кроме того, на неконтролируемой территории Донбасса осталось
226 тепловозов, 68 электровозов, 49 дизель-секций и 94 электросекции, которые
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принадлежат «Укрзалізниці».
Всего, по состояния на октябрь 2016 г., в УЗ работало 2,4 тыс. тепловозов и
1,3 тыс. электровозов (Экономические известия (http://news.eizvestia.com/newsmarkets/full/128-ukrzaliznycya-poteryala-iz-za-blokady-bolee-chetverti-vagonov). –
2017. – 27.03).
***
Прибуток українських фермерів від продажу аграрної продукції може
скоротитися в 2017–2018 рр. через зниження ціни на світових ринках. Про
це повідомив на прес-конференції генеральний директор консалтингового
агентства «Украгроконсалт» С. Феофілов.
«За нашими прогнозами, прибуток, маржа українських фермерів може
скоротитися в 2017 р. Також зберігається загроза зниження прибутку в 2018 р.
Глобальні ринки зазнають змін, і ми бачимо, що виробництво аграрної
продукції зросло, а ціни впали, – сказав він. – Основні оператори цього ринку
змінюють свою стратегію. Таким чином центр тяжкості конкуренції
переміщається зі сфери виробництва до споживача. Адже збільшити
виробництво на основі інвестиції і капіталомісткості порівняно просто, але
навіщо це робити, якщо немає ринку. Компанії йдуть до споживача, розвиваючи
свою логістику, склади, будують елеватори в країнах споживача».
Присутня на прес-конференції аналітик світового ринку зернових і олійних
культур О. Гесова зазначила, що на світових ринках існує перевиробництво
зерна і в 2017 р. зростання цін не передбачається.
«Останні два сезони ми спостерігаємо зниження цін на зернові культури
через їх перевиробництво. Це веде до зростання світових запасів. Тому компанії
намагаються виробити стратегію для отримання високої маржі від виробництва
сільгоспкультур. Наприклад, у США скоротили посівні площі під пшеницю на
користь сої, а в Канаді фокусують свою увагу на виробництві нішевих культур,
таких як горох і нут. Факторів для зростання цін на зерно не передбачається», –
резюмувала
вона
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/pributokukrainskih-fermeriv-moze-skorotitisa-v-2017-2018-rokah). – 2017. – 28.03).
***
Сукупні запаси пшениці на підприємствах України станом на 1 березня
2017 р. становили 6 млн т, що на 17,1 % менше за аналогічний показник
станом на 1 березня 2016 р. Про це повідомляє Держстатистики.
Зокрема, безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах станом на
звітну дату зберігалося 3,5 млн т пшениці, а у підприємствах, що займаються
зберіганням та переробкою – 2,55 млн т.
Згідно з даними відомства, найбільші запаси пшениці станом на 1 березня
поточного року на Одещині – 526,2 тис. т, найменші – на Закарпатті, 1,3 тис. т.
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/zapasi-psenici-v-ukraini-skorotilisna-17). – 2017. – 27.03).
***
У лютому поточного року виробництво хліба та хлібобулочних виробів
порівняно з лютим 2016 р. скоротилося на 9,6 % – до 80,8 тис. т. Про це
повідомляє Держстатистики.
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За даними відомства, порівняно із січнем 2017 р. виробництво зазначених
продуктів скоротилося на 5,2 %.
Разом з тим виробництво борошна протягом аналізованого періоду
становило 161 тис. т, що на 2 % менше від показників лютого минулого року та
на 9,5 % більше від результатів січня 2017 р.
Крім того, виробництво солодкого печива та вафель у лютому зросло
порівняно з аналогічним періодом минулого року на 5,9 %, порівняно із січнем
2017
р.
–
на
16,6
%,
до
21
тис.
т
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/virobnictvo-hliba-v-ukraini-skorotilos-na-96). –
2017. – 27.03).
***
У Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській і Київській областях
зафіксовано нові спалахи африканської чуми свиней. Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.
Відповідно до інформації з 22 березня 2017 р. в особистих підсобних
господарствах громадян у с. Городок (Іллінецький район Вінницької області),
смт Розівка (Розівський район Запорізької області), с. Волосів, (Надвірнянський
район Івано-Франківської області) і с. Безп’ятне (Васильківський район
Київської області) було зареєстровано захворювання та загибель свиней.
При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науководослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи (м. Київ) встановлено діагноз африканська чума свиней (АЧС).
З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху АЧС проведено
засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при Іллінецькій,
Розівській,
Надвірнянській
і
Васильківській
районних
державних
адміністраціях, рішеннями яких затверджено плани з ліквідації АЧС, визначено
межі епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду.
В осередках захворювання вживаються заходи з локалізації та
недопущення
поширення
збудника
АЧС
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/se-v-cotiroh-oblastah-viavleno-spalahi-acs). –
2017. – 29.03).
***
В феврале 2017 г. общая задолженность по выплате заработной платы
в Украине возросла на 4,6% и на 1 марта 2017 г. составила 1995,3 млн грн.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики. По
данным службы, сумма задолженности по зарплате экономически активных
предприятий увеличилась в феврале на 8,8 % и на 1 марта 2017 г. составила
946,9 млн грн.
Уточняется, что увеличение задолженности по заработной плате в
минувшем месяце зафиксировано в Ривненской (в три раза), Хмельницкой (на
68,3 %), Черкасской (на 44 %), Луганской (на 14,2 %), Запорожской (на 5,9 %),
Ивано-Франковской (на 5,8 %), Днепропетровской (на 5,6 %), Закарпатской (на
4,2 %) областях и г. Киев (на 12,3 %). Задолженность по зарплате в феврале
сократилась в Черновицкой (на 67,2 %), Тернопольской (на 54,5 %), Волынской
(на 42 %), Полтавской (на 8,1 %), Сумской (на 4,7 %), Херсонской (на 4,6 %),
Черниговской (на 3,4 %) и Львовской (на 3 %) областях.
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К началу марта основная часть задолженности экономически активных
предприятий приходилась на промышленность (75,1 %), профессиональную,
научную и техническую деятельность (9,7 %). При этом более половины
задолженности сформировано в Донецкой (27 %), Луганской (15,2 %) и
Харьковской (10 %) областях.
В феврале 2017 г. задолженность по выплате заработной платы
увеличилась по операциям в сфере образования и здравоохранения на 10,1 %
(до 6,96 млн и 8,7 млн грн соответственно), в сфере оптовой и розничной
торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – на 9,1 % (до
19,7 млн грн), информации и телекоммуникации – на 8,8 % (до 2,9 %),
искусстве, спорте, развлечениях – на 7,5 % (до 3,8 млн грн), профессиональной,
научной и технической деятельности – на 7,1 % (до 111,5 млн грн),
промышленности – на 5,9 % (до 1481,9 млн грн), в сфере сельского, лесного и
рыбного хозяйства – на 4,3 % (до 19,2 млн грн), госуправлении и обороне – на
2,2 % (до 3,9 млн грн).
При этом сокращение задолженности по зарплате наблюдалось в сфере
транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 4 %
(до 185,8 млн грн), в сфере административного и вспомогательного
обслуживания
–
на
3,2
%
(до
6,7
млн
грн)
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/398038/dolgi-po-zarplate-v-fevrale-vyrosli-na-46). – 2017. – 28.03).
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