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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Голова Верховної Ради України А. Парубій привітав українців з
Днем відродження Військово-Морських сил України
Відкриваючи засідання парламенту в середу, 5 квітня, Голова
Верховної Ради України А. Парубій привітав українців з Днем відродження
Військово-Морських сил України.
За його словами, 25 років тому, 5 квітня 1992 р., «завдяки ініціативі
українських патріотів – офіцерів-чорноморців – було відновлено український
військовий флот – продовжувача славних традицій війська Української
Народної Республіки».
«Як і у 1918 р., саме завдяки свідомим офіцерам та старшинам, на
кораблях були підняті українські прапори та гюйси і не зважаючи на шалений
спротив Росії український військовий флот відбувся», – зазначив він.
А. Парубій повідомив, що у Верховній Раді присутні учасники подій
1992 р., завдяки яким 25 років тому й були створені Військово-Морські сили
України.
Голова парламенту зазначив, що, як і 100 років тому, сьогодні саме
українське військо, Військово-Морські сили України самовіддано захищають
Українську державу. «Сучасні Військово-Морські сили України – це курсанти,
які співали наш Державний гімн в окупованому Криму, а сьогодні вже стали
офіцерами української армії, це наші морські піхотинці, які на найважчих
ділянках Східного фронту дають гідну відсіч ворогу. Це тисячі офіцерів,
старшин та матросів, які щодня виконують свій нелегкий військовий обов’язок
– стоять на сторожі морського кордону держави. Слава Військово-Морським
силам України! Слава Україні!» – наголосив А. Парубій
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 5.04)

Заява співголів Міжпарламентської ради Україна – НАТО
першого заступника Голови Верховної Ради України
І. Геращенко і члена Парламентської асамблеї НАТО,
канадського сенатора Р. Андрейчук
м. Київ, 5 квітня 2017 р.
Україна продовжує протистояти серйозним викликам її національній
безпеці. Ми твердо засуджуємо триваючу незаконну окупацію Криму та
безпосередню підтримку озброєних бойовиків на Донбасі Російською
Федерацією. Ми підтверджуємо нашу повну підтримку суверенітету і
територіальної цілісності України і закликаємо негайно покласти край
щоденним порушенням режиму припинення вогню до повного виконання
Мінських домовленостей через активізацію нормандського формату та
інших механізмів.
Співпраця з НАТО допомагає Україні протидіяти наявним загрозам
національній безпеці, зберігати територіальну цілісність, зміцнювати
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обороноздатність країни, а також здійснювати важливі і масштабні
реформи.
Україна дала чітко зрозуміти, що стратегічною метою процесу її
євроатлантичної інтеграції є досягнення стандартів, необхідних для
членства в НАТО, підтвердженням чого є останні директивні документи,
включаючи Стратегію національної безпеки, Воєнну доктрину, Концепцію
розвитку сектору безпеки й оборони, а також Стратегічний оборонний
бюлетень. Завдяки діяльності офісу віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції, а також Комісії з питань
координації євроатлантичної інтеграції України покращилися результати
спільних зусиль.
Ми також наголошуємо на значному зростанні підтримки НАТО
серед населення України, у тому числі на збільшенні підтримки
потенційного членства країни в НАТО.
Річна національна програма співробітництва Україна –
НАТО (РНП) залишається основним інструментом, за допомогою якого
Україна визначає конкретні цілі співпраці з НАТО. Ми вітаємо прогрес,
досягнутий у рамках РНП у 2016 р., і з нетерпінням очікуємо
якнайшвидшого прийняття РНП на 2017 р. Ми закликаємо українську
владу використовувати весь потенціал Програми і Комплексного пакета
допомоги, схваленого НАТО для України на Варшавському саміті у липні
2016 р. Цілі, амбіції і часові рамки РНП повинні відображати прагнення
України щодо набуття членства в НАТО.
Цілі реформ мають виходити за рамки збройних сил і охоплювати
весь сектор оборони і безпеки, включаючи Службу безпеки України, і
мають бути покладені в основу майбутнього закону про національну
безпеку.
Більшої уваги та зусиль також потребують загальні політичні,
економічні і правові цілі РНП, включаючи зміцнення верховенства права і
боротьбу з корупцією. За умови використання їхнього повного потенціалу
РНП можуть стати справжнім інструментом трансформації України.
З цією метою парламент і громадянське суспільство повинні більш
активно брати участь в моніторингу й підтримці втілення в життя РНП.
Громадянське суспільство відіграє важливу роль, зокрема, в
інформуванні громадськості про цілі, вартість і переваги євроатлантичної
інтеграції. У цьому контексті більш тісна співпраця з громадянським
суспільством може сприяти реалізації завдань Державної програми
інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України
на 2017–2020 роки.
Верховна Рада України покликана відігравати свою роль у втіленні в
життя РНП і здійсненні відповідних реформ. Водночас належить докласти
ще багато зусиль для посилення парламентського контролю над
політикою в царині євроатлантичної інтеграції України, зокрема через
роботу комітетів Верховної Ради.
У свою чергу ми закликаємо НАТО забезпечити допомогу в
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реформуванні сектору безпеки й оборони України, продовжувати
розвивати комплексний пакет допомоги, а також активізувати зусилля
щодо сприяння підвищенню інформованості громадськості про НАТО.
Ми також закликаємо парламентарів держав-членів НАТО
продовжувати нарощування допомоги Україні через свої національні
парламенти та зберігати нашу єдність і рішучість.
Як парламентський аналог Комісії Україна – НАТО
Міжпарламентська рада Україна – НАТО являє собою важливий форум
для контролю і підтримки національними парламентарями цілей співпраці
України з Північноатлантичним альянсом, і ми маємо намір повною мірою
використовувати цей форум у 2017 р. Ми з нетерпінням чекаємо на
проведення в Україні семінару Роуза-Рота в липні поточного року, який за
часом збігається з відзначенням 20-ї річниці Хартії про особливе
партнерство між Україною та НАТО.
Міжпарламентська рада Україна – НАТО була утворена в 2003 р. і
об’єднує понад 10 високопоставлених парламентарів з України
та аналогічну кількість їхніх колег з держав-членів НАТО. Зазвичай
рада збирається двічі на рік: в Україні і Брюсселі. Її мета полягає в тому,
щоб продемонструвати парламентський інтерес і участь у співпраці
між Україною та НАТО. Протягом багатьох років вона стала активним
політичним форумом, де парламентарі України і держав-членів НАТО
мають змогу обговорювати все, що становить спільний інтерес.
Нинішнє засідання Міжпарламентської ради відбулося в Києві
5 квітня під спільним головуванням першого заступника Голови
Верховної Ради України І. Геращенко і члена Парламентської асамблеї
НАТО, канадського сенатора Р. Андрейчук за участі Голови Верховної
Рада України А. Парубія і голови Парламентської асамблеї НАТО П. Аллі
(Італія).
У рамках одноденної роботи члени Міжпарламентської ради
зустрілися з урядом України, представниками НАТО, а також з
представниками громадянського суспільства, обговорили поточну
ситуацію у сфері безпеки України, розглянули широкомасштабне
співробітництво
між
Україною
і
НАТО,
включаючи
питання нагальних реформ
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 5.04).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Рябоконь, мл. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ

Обновленный текст Меморандума с МВФ
(тезисы, рассматриваемые в СМИ, и комментарии экспертов)
Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля принял
решение о выделении Украине четвертого транша программы расширенного
финансирования в размере 1 млрд долл. Первым об этом событии в Twitter
сообщил Президент П. Порошенко. «Совет директоров МВФ принял решение о
выделении Украине 1 млрд долл. Это очередное признание украинских
реформ», – написал он.
Вскоре официальный текст Меморандума о сотрудничестве между
Украиной и МВФ по программе расширенного финансирования Extended Fund
Facility (далее – Меморандум) появился и на сайте МВФ. Стоит отметить, что
английский текст документа практически не отличается от украинского,
который был опубликован 13 марта партией «Батьківщина», а 4 апреля –
официально Министерством финансов.
Также в англоязычные материалы и текст Минфина вошло дополнительное
письмо от 29 марта, подписанное Президентом, Премьером, министром
финансов и главой Нацбанка Украины. В письме представители украинской
власти описывают влияние на ситуацию в связи с блокадой неконтролируемых
территорий и решением фонда отложить рассмотрение вопроса о выделении
четвертого транша.
До конца 2017 г. Украина хочет получить кредиты от международных
партнеров в размере 8 млрд долл. В эту сумму входят еще три транша МВФ – в
мае на 1,9 млрд долл., августе и сентябре – по 1,3 млрд долл. Данные об этом
содержатся в обновленном Меморандуме о сотрудничестве между Украиной и
МВФ по программе расширенного финансирования Extended Fund Facility,
который был опубликовал 4 апреля 2017 г.
Таким образом, с учетом принятого Советом директоров фонда решения о
выделении стране четвертого транша в 1 млрд долл., Украина в 2017 г.
планирует получить 5,5 млрд долл. от МВФ. При этом, согласно Меморандуму,
другие международные партнеры, включая Евросоюз и США, в 2017 г. выделят
Украине еще 2,5 млрд долл., доведя суммарное финансирование программы
EFF в текущем году до 8 млрд долл.
По словам главы Минфина А. Данилюка, все средства четвертого транша, о
котором было объявлено 3 апреля, поступят в резервы Нацбанка Украины.
Он отметил, что отсрочка заседания Совета директоров МВФ по Украине,
первоначально назначенного на 20 марта 2017 г., была связана с уточнением
макропрогноза в связи с торговой блокадой оккупированных районов Донбасса
и ее влиянием на бюджет. Он также добавил, что блокада замедлит рост ВВП в
текущем году на 1 п. п., однако улучшение внешней конъюнктуры частично
компенсирует это негативное влияние.
Министр финансов заявил также о том, что ожидает, что Международный
валютный фонд примет решение о выделении нового транша кредита уже в мае
2017 г. «На этот год планировалось четыре транша, и мы планируем эти четыре
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транша получить. Следующий может быть в мае», – сказал министр (http://fromua.com/news/402270-chetvertii-transh-mvf-glava-minfina-sdelalmnogoobeschayuschee-zayavlenie.html).
В ходе брифинга замглава НБУ О. Чурий также сообщил, что
Национальный банк надеется на получение еще трех траншей от
Международного валютного фонда на 4,5 млрд долл. до конца текущего года.
«Мы надеемся, что Украина продолжит идти по пути реформ в рамках
сотрудничества с МВФ и до конца этого года получим еще три транша», –
сказал он (http://news.finance.ua/ru/news/-/398670/v-nbu-soobshhili-skolko-eshheozhidayut-transhej-mvf).
О. Чурий добавил, что получение всех четырех траншей в течение
текущего года является критическим условием роста международных резервов
страны до 21 млрд долл., а до конца следующего года резервы могут составить
26 млрд долл. США.
В следующем году планируется получить от МВФ 3,9 млрд долл.
«Согласно нашим прогнозам, мы ожидаем получение следующего транша
до конца ІІ квартала», – сказал он на брифинге.
Также отметим, что в новом Меморандуме МВФ ухудшил свой прогноз
роста ВВП Украины в 2017 г. – с 2,9 до 2 % из-за блокады Донбасса и потери
контроля над расположенными там предприятиями.
Зато прогноз роста ВВП на 2018 г. немного улучшен – с 3 до 3,1 %.
Вторым негативным последствием политики властей станет расширение
дефицита текущего счета платежного баланса в нынешнем году с 3 до 3,7 %
ВВП, а в следующем – с 2,6 до 3 % ВВП.
В то же время МВФ подтвердил свой прогноз инфляции 10 % в 2017 г. и
7 % – в 2018 г. и даже слегка улучшил оценку дефицита бюджета с 3,1 до 3 %
ВВП в этом году и с 2,6 до 2,5 % ВВП – в следующем.
Такой прогноз совпадает с обнародованным ранее прогнозом
Национального банка Украины.
МВФ также удовлетворил просьбу украинской стороны в сложившихся
условиях роста внешнеторгового дефицита снизить норматив по накоплению
валютных резервов на 520 млн долл. для поддержки курса и, соответственно,
выполнения инфляционных целей. Согласно новым оценкам, на конец текущего
года валовые международные резервы Украины составят 21,8 млрд долл., на
конец следующего – 29,5 млрд долл.
В 2019–2021 гг. Фонд ожидает выхода Украины на ежегодные темпы роста
в 4 % при постепенном снижении инфляции соответственно до 6,5, 6 и 5,5 %.
В тексте обновленного Меморандума отмечается тот факт, что для
продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине
нужно выполнить ряд важных условий.
До конца апреля 2017 г. Верховная Рада Украины обязуется принять
пенсионную реформу, которая вступит в силу, согласно опубликованному
документу, с 1 января 2018 г. Данная реформа должна включать в себя новый
перечень вариантов выхода на пенсию с более широким диапазоном
пенсионного возраста по сравнению с уже существующим. Каждому
гражданину должны предлагаться на выбор срок и условия выхода на пенсию,
которые, в свою очередь, зависят от общего трудового стажа.
Кроме того, необходимо ввести дополнительные пенсионные выплаты для
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стимулирования более продолжительной занятости граждан и более позднего их
выхода на пенсию.
Согласно Меморандуму, реформа должна содействовать экономии не
менее 3 % ВВП в долгосрочном плане, в том числе за счет увеличения
фактических лет службы (трудового стажа) при выходе на пенсию.
Обнародованные материалы также содержат не требования, но
рекомендации постепенно повысить пенсионный возраст до 63–65 лет: для
мужчин – к 2026 г., для женщин – к 2031 г.
По мнению МВФ, пенсионная реформа, предусматривающая повышение
пенсионного возраста в Украине, создаст для работников дополнительные
стимулы к отсрочке выхода на пенсию и, следовательно, к ограничению
возможного сокращения рабочей силы, однако такой пункт самим
Меморандумом не предусмотрен.
Министр социальной политики Украины А. Рева в комментарии агентству
«Интерфакс-Украина» заявил, что речь не идет о повышении пенсионного
возраста, а лишь о планах на протяжении 10 лет ликвидировать дефицит
Пенсионного фонда.
Он отметил, что речь идет о введении возможности продолжать трудовую
деятельность после достижения пенсионного возраста при увеличении размера
пенсии для тех граждан, которые выходят на пенсию позднее предусмотренного
законом срока. «Общий пенсионный возраст 60 лет, но если вы хотите иметь
большую пенсию, то вы работаете», – сказал он.
В свою очередь экономист А. Охрименко в интервью изданию «Вести»
отметил: «Другими словами, большинству людей предложат минимальную
пенсию, на которую невозможно прожить. А если хотите получать больше, то
должны будете заработать стаж. Это не реформа, а имитация, поскольку она не
решает насущную проблему дефицита Пенсионного фонда. Свои плоды она
даст через 20 лет. А все это время нужно будет по-прежнему его
финансировать».
Согласно Меморандуму, Верховная Рада должна также утвердить
законопроект по запуску рынка земли в мае этого года. После этого уже с конца
2017 г. должен быть отменен мораторий на продажу земель сельхозназначения.
«Утверждение
Верховной
Радой
закона
об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения ожидается до конца мая 2017 г. (изменение и
новый предельный срок для выполнения структурного маяка, который остается
с конца сентября 2016 г.), что позволит действующему мораторию на продажу
земель сельскохозяйственного назначения утратить силу с конца 2017 г.», –
говорится в тексте Меморандума.
Отметим, что Кабинет Министров первоначально ожидал принятия
законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца
декабря 2016 г. Вместо этого Верховная Рада в конце октября продлила
мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 г., до
2018 г.
Кроме того, документ предполагает реструктуризацию Украиной «долга
Януковича» в 3 млрд долл. на общих основаниях с другими держателями
украинских
еврооблигаций,
согласившимися
на
реструктуризацию.
«Предполагается, что бонды, держателями которых является Россия, будут
реструктуризированы в соответствии с параметрами программы (речь идет о
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реструктуризации пакета еврооблигаций на общих основаниях, договоренность
о которых была достигнута с комитетом держателей украинского долга эксминистром финансов Н. Яресько еще в 2015 г.)», – отмечается в Меморандуме.
Совет директоров Международного валютного фонда признал отсутствие
влияния на программу сотрудничества с Украиной решения Высокого суда
Лондона по иску РФ относительно еврооблигаций на 3 млрд долл. В документах
отмечено, что суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ к
Украине, но одновременно решил заморозить выполнение указанного решения
до следующего заседания, которое ожидается в конце мая. Суд также
предоставил Украине право на апелляцию на указанное решение. «Таким
образом, решение суда Лондона не меняет заключения миссии МВФ, что
Украиной были соблюдены все требования в рамках обновленной политики
кредитования МВФ (Lending-into-Arrears Policy)», – сообщается в материалах
МВФ.
Особой строкой в тексте Меморандума отмечен ряд антикоррупционных
пунктов. Верховная Рада должна до конца мая 2017 г. принять закон, который
даст право Национальному антикоррупционному бюро Украины (далее –
НАБУ) самостоятельно снимать информацию с каналов связи и проводить
следственные действия под прикрытием.
Это делается для того, чтобы НАБУ имело возможность пользоваться
широким спектром методов расследования без необходимости полагаться на
инфраструктуру других ведомств, в их числе операции под прикрытием,
перехват сообщений, доступ к компьютерным системам и контроль
корреспонденции.
Кроме того, Меморандум предусматривает, что регистрация досудебных дел
и постановлений следственных судей, имеющих отношение к НАБУ, должны
быть защищены от утечки информации, связанной с текущими
расследованиями, путем ограничения доступа к ней офицеров НАБУ и
Специальной антикоррупционной прокуратуры (далее – САП) до тех пор, пока
расследование дела не завершено или закрыто.
В Меморандуме указывается, что к концу декабря 2016 г. НАБУ наняло
542 сотрудника из 700 человек полной комплектации и открыло три
региональных отделения. НАБУ продемонстрировало свою способность
проводить расследования в отношении высокопоставленных должностных лиц,
в частности восьми членов парламента, 39 судей, 23 прокуроров. При этом в
сотрудничестве с САП 40 дел были отправлены в суд и привели к отмене
неприкосновенности члена парламента.
НАБУ также должно продолжать публиковать статистические данные,
касающиеся расследований актов коррупции со стороны высокопоставленных
должностных лиц на своей странице в свободном доступе.
Еще одно условие МВФ по борьбе с коррупцией – создание
специализированных, антикоррупционных судов. Верховная Рада должна будет
принять соответствующее законодательство до 15 июня 2017 г., а работать сами
суды должны будут не позже конца марта 2018 г.
Такие суды, согласно документу, нужны для обеспечения того, что
уголовное преследование коррупционных деяний высокопоставленных
должностных лиц в Украине получает специализированный и приоритетный
судебный ответ.
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Законодательство
должно
включать
положения,
обеспечивающие
бюджетную
автономию
и
адекватную
безопасность
системы
антикоррупционных судов, и установить процесс отбора судей в эти судебные
инстанции. В Меморандуме подчеркивается важность того, чтобы процесс
отбора был независимым и заслуживал доверия со стороны общественности.
Кандидаты в судьи антикоррупционного суда должны будут обладать не
только безупречной репутацией, профессиональными качествами, но и обладать
соответствующими специальными навыками.
В этой связи в законодательстве должна быть изложена процедура,
включающая тесты и задачи для оценки конкретных профессиональных
навыков кандидатов, которые будут оцениваться Высшей квалификационной
комиссией судей Украины (далее – ВККСУ) при поддержке экспертов (в том
числе международных) «с признанными этическими стандартами» и опытом
расследования или вынесения судебных решений в сфере борьбы с коррупцией.
Согласно документу, кандидатуры антикоррупционных судей будут поданы
ВККСУ и представлены Высшим советом юстиции Президенту Украины для
назначения до середины января 2018 г.
МВФ также призывает украинскую власть в ускоренном темпе назначить
аудитора для НАБУ. Верховная Рада должна будет утвердить своего аудитора
до конца апреля. Аналогичные сроки для Кабмина и Президента, которые тоже
назначают по одному члену комиссии внешнего контроля проведения
независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального
антикоррупционного бюро Украины.
Меморандум предусматривает, что комиссия утвердит условия проведения
ежегодного внешнего аудита НАБУ до конца июня 2017 г. по согласованию с
представителями МВФ. На основе анализа, проведенного аудиторами, отчет об
аудите должен содержать четкие и приоритетные рекомендации по улучшению
деятельности бюро, в соответствии с передовой международной практикой.
В том случае, если аудиторы единогласно придут к выводу о
неэффективности деятельности НАБУ и ненадлежащем исполнении
обязанностей его директором, то эксперты должны будут изложить свою
позицию и рекомендации в отчет.
Сам аудиторский отчет должен быть завершен до конца октября 2017 г. и
прилагается к последующему двухгодичному отчету НАБУ.
Кроме того, до конца апреля надо принять в Верховной Раде закон о
создании Службы финансовых расследований, которая заменит налоговую
милицию, которую и так уже случайно ликвидировали, но она продолжает
работать.
Новая гражданская служба будет «ответственна за расследования
финансовых преступлений против государства под управлением Минфина для
замены нынешней налоговой милиции и консолидации всех полномочий по
борьбе с финансовыми преступлениями против государства в одном агентстве,
избегая при этом дублирования функций».
В составе новой финансовой полиции будет работать меньше сотрудников,
при этом большинство из них будет набрано вне действующей системы
правоохранительных органов.
Сферы ответственности новой финансовой полиции и Государственной
фискальной службы (далее – ГФС) будут четко разграничены. В то же время
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между ними будет обеспечено мощное сотрудничество. При этом в ГФС будет
удержан достаточный потенциал для преодоления любых проявлений
налогового мошенничества, подчеркивается в тексте.
В сфере приватизации Украина до конца августа обязуется
усовершенствовать законодательную базу для приватизации предприятий и
расширить круг объектов, подпадающих под приватизацию. Приватизацию
Одесского припортового завода планируется завершить в первой половине
2017 г.
Кроме того, будет инициирована приватизация других госпредприятий –
ПАО «Центрэнерго», «Турбоатом», а также «Укрспирта».
Кабмин до конца июня должен создать независимые наблюдательные
советы в 15 крупнейших украинских государственных предприятиях в рамках
их реформирования и повышения эффективности. Для этого сначала надо
принять закон о корпоративном управлении предприятиями государственной
формы
собственности.
«Мы
завершим
назначения
независимых
наблюдательных советов в 15 крупнейших ГП до конца июня 2017 г. Более
того, ожидаем, что к концу июня 2017 г. будут завершены аудиторские отчеты
крупнейших ГП, подготовленные аудиторами, имеющими хорошую
репутацию», – говорится в тексте меморандума.
Помимо этого, продолжится изучение вариантов создания единой
общегосударственной холдинговой компании, задача которой будет
заключаться в осуществлении управления стратегическими коммерческими
госпредприятиями.
В вопросе ликвидации госпредприятиями на основании результатов
классификации планируется централизовать ликвидацию нефункционирующих
госпредприятий под руководством ФГИ Украины. Исходя из этого намерения,
фонд, консультируясь с соответствующими министерствами, на сегодняшний
день готовит законопроект, который позволит ему по упрощенной процедуре
ликвидировать госпредприятия с нулевыми активами или с активами, меньше
суммы обязательств.
Украина также взяла на себя обязательства перед Международным
валютным фондом до конца августа 2017 г. монетизировать жилищные
субсидии и льготы для того, чтобы частные газовые трейдеры могли
конкурировать с Национальной акционерной компанией «Нефтегаз Украины» в
поставках газа населению.
«Мы продолжим свои усилия по повышению адресности социальной
помощи, усилим стимулирование домохозяйств к бережливости и продолжим
осуществлять расходы в рамках бюджетных лимитов», – говорится в нем. До
конца июля 2017 г. Украина обязуется пересмотреть систему коммунальных
субсидий домохозяйствам для улучшения адресности; ввести корректировки
социальных норм в непиковые месяцы в течение отопительного сезона;
применить тариф на распределение газа и отопления на основе мощности,
который позволит перенести некоторую часть стоимости на летние месяцы.
Изменения вступят в силу с 1 мая 2017 г., что позволит ограничить
расходы на субсидии по оплате коммунальных услуг 47 млрд грн в 2017 г.
Кроме того, до конца августа 2017 г. Украина обещает принять постановление
Кабинета Министров о монетизации помощи в рамках субсидий на оплату
жилищно-коммунальных услуг на уровне компаний.
10

В числе обязательств, которые взяла на себя Украина по Меморандуму с
МВФ, значатся ограничения по дальнейшему росту минимальной зарплаты. Про
уже произошедшее, повышение минимальной заработной платы до
3 тыс. 200 грн в Меморандуме говорится неоднозначно: «Для уменьшения
неофициальной трудовой занятости и поддержки уязвимых домохозяйств мы
повысили минимальную зарплату до 3 тыс. 200 грн, начиная с 1 января 2017 г.
Хотя мы считаем, что это необходимый шаг, мы признаем, что он создает риски
для наших сегодняшних макроэкономических достижений... Для ограничения
этих рисков, Верховная Рада приняла законодательство, которое отсоединяет
минимальную зарплату от ряда административных решений и от решений,
связанных с установлением зарплаты, и которое обеспечит нейтральное влияние
на дефицит бюджета. Мы также будем воздерживаться от дальнейшего
повышения минимальной зарплаты в 2017 г., а любые повышение в 2018 г. и в
дальнейшем будут учитывать их влияние на безработицу, в том числе среди
молодежи, и конкурентоспособность».
Также украинская сторона взяла на себя обязательства прилагать усилия по
улучшению работы газового сектора. В частности, сообщается, что для
удержания тарифов на уровне полного возмещения стоимости, были
пересмотрены положения о возложении специальных обязанностей на
субъектов рынка природного газа. Это делается для «обеспечения
общественных интересов в процессе функционирования рынка природного
газа» (постановление Кабинета Министров № 758).
Предлагается
ввести
временный
механизм
автоматического
корректирования розничных тарифов на газ и отопление на полугодовой основе
в случае, если тарифы отклоняются на 10 % или более от уровня полного
покрытия себестоимости (на основе паритета с ценами импорта). Временный
механизм корректировки будет действовать до тех пор, пока тарифы не будут
полностью либерализованы.
Также каждые полгода будет корректироваться цена на газ внутренней
добычи, начиная с 1 апреля 2017 г., с тем чтобы его цена оставалась паритетной
цене импортированного газа.
В числе обязательств правительства Украины перед МВФ, которые
изложены в Меморандуме, идет речь об отмене оплаты за отопление в
рассрочку. «Мы также отменим схемы, по которым домохозяйства, которые не
получают субсидий, могли осуществлять оплату за отопление в течение
12 месяцев от 1 мая 2017 г.», – говорится в тексте Меморандума.
До конца июня 2017 г. парламент, согласно требованиям нового
Меморандума МВФ, должен утвердить закон о проверке доходов получателей
социальной помощи. Это один из пунктов, который позволит рассчитывать на
кредиты МВФ.
На основе информации о доходах домохозяйств и активов получателей
соцпомощи будут приниматься решения о прекращении выплат тем, кто не
соответствует критериям для их начисления.
Также Украина обязуется создать единый централизованный банк данных
по всем получателям социальной помощи. Согласно Меморандуму МВФ,
сделать это нужно до декабря 2017 г.
В рамках обязательств, которые Украина взяла на себя, чтобы получить
транш МВФ, в 2017–2019 гг. работников бюджетной сферы ждут сокращения.
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Для ослабления последствий увеличения в 2017 г. минимальной зарплаты в
два раза понятие базовой зарплаты госслужащих и минимальной зарплаты
разграничили. Также было приостановлено действие положения закона о
госслужбе, которым планировалось постепенное повышение базовой зарплаты.
«До конца июня 2017 г. мы проведем пересмотр общей системы оплаты труда в
госсекторе, приняв во внимание действующую законодательную базу по этим
вопросам и ее влияние на структуру зарплат, их сокращение, а также общий
фонд оплаты труда», – говорится в перечне обязательств.
Украина обязуется начать среднесрочную программу сокращения
занятости в госсекторе и планирует сократить количество работающих в
бюджетной сфере (за исключением военных), по крайней мере, на 4 % к концу
2017 г. и еще на 10 % до конца 2019 г.
Что касается государственной службы, то до конца 2017 г. планируется
уменьшить количество штатных работников на 5 % и еще на 10 % до конца
2019 г.
Украина обязуется каждые полгода отчитываться о количестве занятых
работников бюджетной сферы и сферы госуправления.
Экспертное сообщество Украины живо отреагировало на факт и основные
тезисы текста Меморандума.
Экономист А. Новак заявил, что благодаря четвертому траншу от
Международного валютного фонда, который Украина получила 3 апреля, будет
легче выплатить долги, которые составляют на сегодняшний день более 10 млрд
долл. «В ближайшие три года мы должны выплатить 12,5 млрд долл. В
принципе, это не есть критической суммой, чтобы она была для украинского
бюджета слишком обременительной. Но тот миллиард, который предоставили,
как и следующие транши, которые мы должны получить, облегчит нам
долговую нагрузку», – пояснил он.
Также экономист отметил, что выделение четвертого транша от МВФ
Украине может дать позитивный сигнал для окончательного принятия решения
Еврокомиссией о выделении Украине еще 600 млн евро. «Эти вещи
взаимосвязанные. Транш от Европейской комиссии должен поступать после
следующего транша от МВФ. То есть 1 млрд долл. от МВФ мы уже получили,
теперь нет никаких преград для того, чтобы получить еще 600 млн евро от
Еврокомиссии», – пояснил А. Новак (https://strana.ua/news/63904-ukraina-za-trigoda-dolzhna-vyplatit-12-5-milliarda-dolgov.html).
По словам исполнительного директора Международного фонда Блейзера
О. Устенко, такое решение МВФ объясняется тем, что у Украины было не так
уж много времени. «Во-первых, мы вот-вот должны отдать 1 млрд долл. тому
же МВФ, – отметил О. Устенко в комментарии «КП в Украине»
(http://kp.ua/economics/571921-ekspert-o-kredyte-mvf-esly-ne-pokazhem-prohresseto-budet-nash-poslednyi-transh). – Во-вторых, после того как решение
Лондонского суда окажется не в нашу пользу, Украина окажется в “зоне риска”
и МВФ будет вынужден прекратить сотрудничество с нами».
В выделении транша эксперт видит определенный положительный момент.
По его словам, США уже так не вмешиваются в дела Украины – у них своих
проблем хватает. Ослабело и внимание к нам со стороны Европы. Однако
Украина попросту неспособна проводить реформы без контроля извне. И этот
транш дает надежду на то, что определенный контроль со стороны МВФ все же
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будет и обещанное придется выполнять. В то же время, резюмирует О. Устенко,
если мы не покажем прогресс, это будет наш последний транш.
По словам экономиста А. Блинова, в МВФ долгое время искали, за что же
нам можно предоставить транш, несмотря на видимые неудачи по многим
направлениям из тех, которые являлись условиями для кредита. «МВФ, в
принципе, выделил Украине новый транш в первую очередь благодаря
принятому еще в прошлом году бюджету, а также национализации
ПриватБанка. В МВФ сочли результаты по этим направлениям сносными, –
объясняет позицию кредитора экономист А. Блинов. – Но одним из ключевых
требований фонда было законодательство о слиянии налоговой и таможенной
администраций в одно юридическое лицо. Мы видим проблемы вокруг ГФС и
дело Р. Насирова, и понятно, что до слияния далеко. К тому же пенсионная
реформа отложена, в Кабмине еще только длится дискуссия по основным
параметрам реформы. То есть далеко не все условия МВФ Кабмин выполнил».
В то же время эксперты видят в первую очередь политические причины
выделения транша. Так, политолог Д. Корнейчук связывает выделение транша с
подвижками по реализации Минских соглашений. «Судя по всему,
П. Порошенко согласился на некие компромиссные шаги, – пишет
Д. Корнейчук на своей странице в Facebook. – За что уже получил денежный
“бонус” от МВФ (от американцев) и 600 млн евро от Еврокомиссии (считай, от
Германии и Франции). Судя по всему, идет подготовка к встрече в нормандском
формате. Пока сложно сказать, какой будет повестка встречи. Но, в принципе,
уже понятны определенные позиции. П. Порошенко хочет добиться
возвращения украинских предприятий “ЛНР/ДНР”. И возобновление поставок
угля в Украину. Путин, в обмен на уголь, намерен продавить финансирование
Украиной сепаратистских “республик”. Не зря уже прозвучало заявление
Кремля о необходимости снятия Киевом торговой блокады и восстановления
экономических связей с Донбассом (как прописано в “Минске”). Меркель и
Олланд будут настаивать на выполнении Киевом политической части Минских
соглашений
(выборы
на
Донбассе
и
изменения
Конституции)»
(https://strana.ua/articles/interview/64031--transh-ot-mvf-nam-dali-za-byudzhet-inacionalizaciyu-privatbanka.html).
По мнению части экспертов, опрошенных порталом «Страна.ua», новый
транш поможет стабилизировать ситуацию в экономике, расшатанную блокадой
Донбасс. Тем более что кредит МВФ открывает дорогу к получению
финансовой помощи и от других международных организаций.
«Транш поможет стабилизировать курс национальной валюты. Что очень
хорошо на фоне блокады Донбасса, которая с начала января среди прочего
негативно отразилась на экспорте страны и соответственно получении
валютной выручки. Поэтому получение валюты из других источников (от
МВФ), безусловно, поможет наладить ситуацию на валютном рынке и
стабилизировать курс гривни», – отмечает эксперт Международного центра
перспективных исследований А. Жолудь.
Президент Украинского аналитического центра А. Охрименко, напротив,
утверждает, что на экономике Украины и курсе национальной валюты транш
никоим образом не отразится. «Транш сейчас зайдет в золотовалютные резервы,
а потом его с золотовалютных резервов спишут как плата за долги. Все. Деньги
просто пробегут по кругу, зайдут и выйдут. В прошлом году нам тоже 1 мдрд
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выделили – никто даже не заметил. Тем более вообще-то нам обещали дать
1,9 мдрд, а дали всего 1 млрд. Это имиджевое решение, которое должно
показать, что Европа с Украиной. Здесь больше политики, чем экономики, и на
экономику транш никак повлиять не может», – считает эксперт.
Что действительно влияет на курс гривни, по мнению А. Охрименко, так
это деньги гастарбайтеров, которые Украина в значительной степени может
потерять из-за зеркального запрета российских платежных систем в Украине и
украинских – в России. Также негативно на курс гривни влияет спад в
металлургии (одной из основных экспортных отраслей) из-за блокады Донбасса.
В целом же дискуссии в СМИ и соцсетях относительно важных вопросов
экономико-социального характера, затронутых в Меморандуме с МВФ,
продолжаются активно. Особое внимание эксперты уделяют довольно сжатым
срокам для выполнения украинской стороной взятых на себя непростых
обязательств. Дальнейшее сотрудничество с МВФ и другими международными
финансовыми организациями будет зависеть от реального выполнения
обязательств, а не просто обещаний. Тем не менее, большинство экспертов
склоняются к мысли, что, помимо собственно экономического эффекта,
продолжение сотрудничества с МВФ имеет существенную позитивную
имиджевую составляющую. Кроме того, постоянный контроль за выполнением
условий, записанных в Меморандуме, и за соблюдением установленных сроков
является дополнительным стимулом для реформ и гарантией их осуществления,
что в итоге может стать значительно более значимым для нашей страны, чем
очередной полученный миллиард.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій на початку ранкового
засідання 5 квітня повідомив, що 5 квітня 1710 р. на зборах козацтва біля
Тягина на правому березі р. Дністер була прийнята перша українська
Конституція П. Орлика. Це важлива подія для української історії.
Народні депутати виступили з оголошеннями, заявами, повідомленнями,
пропозиціями (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 5.04).
***
«На шляху до євроатлантичної інтеграції Україна розраховує на
подальшу послідовну політичну та практичну підтримку держав-членів
Альянсу»,
–
зазначила
І.
Геращенко,
підсумовуючи
засідання
Міжпарламентської ради Україна – НАТО.
Підсумовуючи засідання Міжпарламентської ради Україна – НАТО,
І. Геращенко наголосила, що в контексті нових геополітичних загроз,
обумовлених військовою агресією Російської Федерації як у країнах Європи, так
і на Близькому Сході, виникає необхідність нової, комплексної протидії
гібридним методам військових дій Російської Федерації.
Також вона висловила сподівання, що на наступному пленарному тижні
буде розглянуто законопроект про протимінну діяльність (реєстр. № 5189-1 від
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12.10.2016 р.). Вона висловила подяку НАТО за надання матеріально-технічної
допомоги Україні на 1 млн євро для програм, пов’язаних із розмінуванням і
антимінною діяльністю. І зазначила, що «є нагальна потреба унормувати наше
законодавство щодо протимінної діяльності для ефективної роботи міністерств і
відомств у цьому напрямі».
Перший віце-спікер подякувала учасникам засідання Міжпарламентської
ради Україна – НАТО і висловила сподівання, що сьогоднішні напрацювання
будуть відображені не лише у спільній заяві, а і в інших спільних діях.
Крім того, перший заступник Голови Верховної Ради України
поінформувала, що наступне засідання Міжпарламентської ради Україна –
НАТО заплановано провести в Одесі.
У свою чергу член Парламентської асамблеї НАТО, канадський сенатор
Р. Андрейчук відзначила високий рівень співпраці Альянсу з Україною та
запевнила в подальшій підтримці України на шляху до євроатлантичної
інтеграції. Вона наголосила, що Альянс рішуче засуджує анексію Росією
українського півострова та військову агресію на Донбасі. «Ми засуджуємо
порушення Росією усіх міжнародних документів і шукатимемо нові шляхи для
виконання Росією Мінських угод, зокрема і через активізацію нормандського
формату», – підкреслила Р. Андрейчук.
Р. Андрейчук закликала парламентарів держав-членів НАТО
продовжувати нарощування допомоги Україні через національні парламенти та
зберігати єдність і рішучість Альянсу (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 6.04).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко
провела зустріч із доповідачем Комітету Парламентської асамблеї Ради
Європи з питань міграції біженців і переміщених осіб Е. Варейкісом.
Е. Варейкіс перебуває в Україні з робочим візитом, метою якого є оцінка
гуманітарної ситуації та виявлення ключових гуманітарних потреб на Сході
України, а також моніторингу виконання резолюцій ПАРЄ щодо гуманітарної
ситуації в умовах конфлікту на Донбасі.
І. Геращенко подякувала доповідачу ПАРЄ за своєчасний візит до
України, який відбувається в умовах ескалації конфлікту на Донбасі та
погіршення гуманітарної ситуації.
Під час зустрічі перший віце-спікер поінформувала Е. Варейкіса про
поточну безпекову та гуманітарну ситуацію у Донецькій і Луганській областях.
У цьому контексті І. Геращенко також поінформувала делегацію
Комітету ПАРЄ з питань міграції біженців і переміщених осіб про заходи, що
вживаються українською владою для забезпечення потреб осіб, які постраждали
через російську агресію. «Унаслідок агресії Російської Федерації на Донбасі
понад 1,7 млн осіб змушені були покинути свої домівки і зареєстровані як
внутрішньо переміщені особи. Двісті сорок тисяч із них – це діти», – зауважила
І. Геращенко.
Перший заступник Голови парламенту наголосила, що Верховною Радою
України було прийнято ряд важливих законопроектів для врегулювання
проблем ВПО, у тому числі й у сфері освіти, серед яких особливо відзначила
закони, що стосуються діяльності ВНЗ, які були переміщені з тимчасово
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окупованої території. Народний депутат України також наголосила, що у
2016 р. шляхом перерозподілу бюджетних коштів було виділено 3,8 млрд грн на
відновлення пошкодженої інфраструктури Донбасу. «Передбачається, що за
виділені кошти буде реконструйовано ряд закладів освіти Донецької та
Луганської областей» – підкреслила І. Геращенко.
Перший віце-спікер, серед іншого, поінформувала іноземних колег, що
найближчим часом парламентом буде розглянуто ряд законопроектів, ухвалення
яких дасть змогу Україні істотно покращити реагування на виклики, зумовлені
конфліктом на Донбасі.
У цьому контексті І. Геращенко відзначила необхідність прийняття
законопроектів «Про внесення змін до Закону України “Про попереднє
ув’язнення” щодо забезпечення безперешкодного доступу представників
Міжнародного комітету Червоного Хреста до осіб, взятих під варту», «Про
правовий статус осіб, зниклих безвісти» і «Про протимінну діяльність в
Україні».
Перший заступник Голови Верховної Ради України також наголосила, що
Україна на всіх міжнародних майданчиках продовжує вимагати забезпечення
безперешкодної діяльності міжнародних гуманітарних організацій, зокрема
МКЧХ, на окупованих територіях.
Під час зустрічі І. Геращенко подякувала Е. Варейкісу як делегату Литви
у ПАРЄ за підтримку, яку Литва надає Україні в умовах російської військової
агресії, зокрема щодо реабілітації учасників АТО (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 6.04).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко взяла
участь у ІХ засіданні Громадської ради з питань співпраці з релігійними
організаціями при Міністерстві закордонних справ України.
Вона поінформувала присутніх про роботу гуманітарної підгрупи ТКГ.
Зокрема, акцентувала увагу на складному процесі звільнення заручників, що
незаконно утримуються на території окремих районів Донецької та Луганської
областей.
І. Геращенко зазначила, що на сьогодні відомо про 121 особу, що
незаконно утримуються у місцях неволі на Донбасі.
Член гуманітарної підгрупи подякувала представникам усіх конфесій за
зусилля, які вони докладають для звільнення заручників, і звернулася з
проханням активізувати дії щодо вирішення гуманітарних питань.
У заході також узяли участь представники СБУ Ю. Тандіт і Ю. Кочанов,
радник Президента України з гуманітарних питань Ю. Богуцький.
Зустріч відбулася під головуванням першого заступника міністра
закордонних справ України В. Пристайка та представників різних релігійних
конфесій
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 4.04).
***
Верховна Рада України прийняла Закон України «Про ратифікацію
Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською
Федеральною Радою про внесення змін та доповнень до Угоди між
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Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про
міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів від 30 жовтня
2000 року та Протоколу до Угоди» (назва документа – за першоджерелом),
який набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього
письмового
повідомлення
про
виконання
договірними
сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цим
Протоколом.
Законопроект зареєстровано за № 0137.
Народні депутати оплесками привітали делегацію парламентарів державчленів НАТО – членів Парламентської асамблеї НАТО, які беруть участь у
засіданні Міжпарламентської ради Україна – НАТО.
Головуючий поінформував народних депутатів про те, що на виконання
ухваленого 4 квітня рішення щодо заслуховування керівників деяких державних
органів три органи подали свої звіти, а голова Національного агентства з питань
запобігання корупції Н. Корчак може виступити сьогодні на пленарному
засіданні.
Голова фракції О. Ляшко заявив, що фракція Радикальної партії у
повному складі йде на засідання уряду для того, щоб вимагати від нього
прийняття рішення про повернення державного управління державною
власністю.
Народні депутати повторно розглянули після доопрацювання
законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (реєстр.
№ 1076) з пропозиціями Президента України (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 5.04).
***
Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків» з пропозиціями Президента України.
Законодавчим актом уточнено сферу застосування та вдосконалено
окремі положення передачі гуртожитків у власність територіальних громад і
забезпечено реалізацію житлових прав законними мешканцями гуртожитків.
Законом викладено преамбулу Закону України «Про забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» у редакції, згідно з якою:
«цей Закон регулює правові, майнові, економічні, соціальні, організаційні
питання щодо особливостей забезпечення реалізації конституційного права на
житло громадян, які за відсутності власного житла тривалий час на правових
підставах, визначених законом, мешкають у гуртожитках, призначених для
проживання одиноких громадян або для проживання сімей, жилі приміщення в
яких після передачі гуртожитків у власність територіальних громад можуть
бути приватизовані відповідно до закону».
Законом встановлено, що «сфера дії цього Закону поширюється на
громадян та членів їхніх сімей, одиноких громадян, які не мають власного
житла, не використали право на безоплатну приватизацію державного
житлового фонду, на правових підставах, визначених цим Законом, вселені у
гуртожиток та фактично проживають у гуртожитку протягом тривалого часу».
Цей Закон не поширюється на громадян, які:
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– проживають у гуртожитках, призначених для тимчасового проживання,
у зв’язку з навчанням, перенавчанням чи підвищенням кваліфікації у
навчальних закладах та у зв’язку з роботою (службою) за контрактом;
– мешкають у гуртожитку, але не перебували (не перебувають) у
трудових відносинах з підприємством (організацією), яке надало їм право
проживати в гуртожитку;
– мешкають у гуртожитку без правових підстав, визначених цим
Законом».
Закон прийнято з урахуванням висловлених пропозицій.
Законопроект зареєстровано за № 1076 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 5.04).
***
Верховною Радою України прийнято за основу проект закону України
«Про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт” щодо
започаткування службово-прикладного та військово-прикладного спорту».
Проектом закону пропонується внести зміни до Закону України «Про
фізичну культуру і спорт», визначивши поняття службово-прикладного та
військово-прикладного спорту. Зокрема, пропонується:
– додати до напрямів спорту службово-прикладний і військовоприкладний спорт;
– обмежити використання спортивних споруд закладів фізичної культури
і спорту, що утворені у правоохоронних органах, рятувальних та інших
спеціальних службах для підготовки відповідних спортсменів до участі у
всеукраїнських і міжнародних змаганнях з олімпійських та неолімпійських
видів спорту;
– визначити поняття «службово-прикладний та військово-прикладний
спорт»;
– встановити додаткові гарантії спортсменам вищої категорії, які
проходять військову службу у Збройних силах України, інших військових
формуваннях, утворених відповідно до законів України, правоохоронних
органах, рятувальних та інших спеціальних службах щодо можливості їх
зарахування до закладів фізичної культури і спорту або призначення на посади у
структурних підрозділах, на які покладено функції зі спортивної діяльності та
розвитку фізичної культури і спорту.
Законопроект зареєстровано за № 5616 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 5.04).
***
Верховною Радою України прийнято за основу проект закону України
«Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про реабілітацію жертв
політичних репресій в Україні” та деяких інших законів України щодо
впорядкування виплат жертвам політичних репресій».
Законопроектом пропонується встановити для реабілітованих осіб
грошову компенсацію у розмірі однієї мінімальної заробітної плати
(встановленої законами України на день її виплати) за кожний місяць
позбавлення волі або примусового поміщення в лікувальні заклади
репресованих і реабілітованих громадян, а також замінити діюче обмеження
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(трьома роками) терміну подання заяви про її отримання на безстрокове.
Проектом пропонується встановити реабілітованим особам надбавки до
пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної
соціальної допомоги, що виплачуються замість пенсії у відсотках, виходячи з
розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Законопроект прийнято з техніко-юридичними правками.
Законопроект зареєстровано за № 1170 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 4.04).
***
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення
змін до Закону України “Про автомобільні дороги” щодо уточнення деяких
повноважень органу державного управління автомобільними дорогами
загального користування».
Законом виключено п. 8 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про автомобільні
дороги», яким визначено, що орган державного управління автомобільними
дорогами загального користування має право обмежувати або забороняти рух
транспортних засобів, навантаження на вісь, загальна маса або габарити яких
перевищують норми, визначені для них державними стандартами, у разі
відсутності відповідного спеціального погодження.
Законопроект зареєстровано за № 5386.
За результатами голосування відхилено проект закону України «Про
внесення змін до Закону України “Про автомобільний транспорт” щодо
дотримання вагових або габаритних норм та/або умов, визначених у дозволі на
участь у дорожньому русі» (реєстр. № 4660-д) (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 4.04).
***
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення
змін до статті 41 Закону України “Про дорожній рух” щодо
пріоритетності транспортних засобів, які рухаються по колу».
Законом врегульовано питання щодо надання переваг у русі
транспортним засобам, які виїжджають на перехрестя, де організовано круговий
рух.
Законом внесено зміни до ст. 41 Закону України «Про дорожній рух»,
доповнивши її новою ч. 2 у такій редакції: «Перевага в русі на перехрестях, де
організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються
по колу».
Законопроект зареєстровано за № 4246 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 4.04).
***
Верховною Радою України прийнято за основу проект закону України
«Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уніфікованої митної
квитанції».
Законопроектом пропонується визначити поняття «уніфікована митна
квитанція», а також визначити операції, під час здійснення яких може
використовуватися така уніфікована митна квитанція.
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Відповідні зміни передбачається внести до Митного кодексу України.
Законопроект зареєстровано за № 4871 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 4.04).
***
Комітет з питань промислової політики та підприємництва
рекомендує прийняти законопроект щодо спрощення ліцензійних процедур у
сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення ліцензійних процедур у сфері зовнішньоекономічної
діяльності» (реєстр. № 4958) рекомендовано прийняти у другому читанні та в
цілому як закон з техніко-юридичним доопрацюванням.
Очікується, що результатом прийняття документа буде зниження
регуляторного навантаження у сфері зовнішньоекономічної діяльності,
спрощення ведення бізнесу при експорті, імпорті спирту, алкогольних напоїв і
тютюнових виробів, зростання привабливості України для інвесторів, зростання
зовнішньоторговельного обороту держави в цілому, поліпшення умов ведення
бізнесу та зменшення адміністративного навантаження на малий і середній
бізнес в Україні. Забезпечити це пропонується шляхом скасування відповідного
ліцензування, а також надання можливості подання відповідними суб’єктами
господарювання уточнених звітів про обсяги виробництва та/або обігу (у тому
числі імпорту й експорту) спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів без
сплати штрафних санкцій.
Крім того, члени комітету на засіданні проголосували за прийняття в
першому читанні за основу і в цілому як закон з техніко-юридичним
доопрацюванням проекту закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо технічного регулювання у сфері спеціальних технічних засобів
для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного
отримання інформації» (реєстр. № 6088), згідно з яким на СБУ буде покладено
здійснення функцій технічного регулювання у сфері СТЗ, що створить належні
умови для реалізації СБУ державної політики щодо СТЗ, сприятиме
підвищенню ефективності у боротьбі з їх незаконним обігом і використанням у
терористичних та інших протиправних цілях, а також сприятиме дотриманню
прав і свобод людини на недоторканність особистого життя, таємниці
листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 5.04).
***
4 квітня відбулося вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України.
Голова підкомітету з питань державного фінансового контролю та
діяльності Рахункової палати Комітету з питань бюджету І. Крулько доповів
про результати проведених заходів конкурсу на зайняття посад членів
Рахункової палати для призначення нового складу Рахункової палати. В
обговоренні взяли участь представники депутатських фракцій і груп.
Згідно з процедурою розгляду питання народні депутати взяли участь у
рейтинговому голосуванні, під час якого з 28 запропонованих кандидатур
необхідно було визначити дев’ять для призначення членами Рахункової палати.
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Парламентарі голосуванням не підтримали список з дев’яти кандидатур
для призначення членами Рахункової палати, які набрали найбільшу кількість
голосів за підсумками рейтингового голосування.
Головуючий після нерезультативного голосування повернутися до
голосування звернувся до Комітету з питань бюджету з проханням оголосити
повторний конкурс на зайняття посад членів Рахункової палати для
призначення нового складу Рахункової палати (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 4.04).
***
Верховною Радою України прийнято за основу проект закону України
«Про енергетичну ефективність будівель».
Законопроектом пропонується визначити: основні засади державної
політики та інформаційного забезпечення у сфері енергетичної ефективності
будівель; організаційно-правові засади сертифікації енергетичної ефективності
будівель; особливості здійснення обстеження систем опалення та
кондиціонування будівель; основні енергоефективні заходи в будівлях і
механізми їх фінансування; загальні засади професійної діяльності у сфері
енергетичної ефективності будівель; нормативно-правові засади здійснення
незалежного моніторингу сертифікатів енергетичної ефективності будівель та
звітів про результати обстеження систем опалення та кондиціонування будівель;
особливості розроблення національних планів щодо збільшення кількості
будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії; відповідальність
за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності
будівель.
Проектом пропонуються зміни до Кодексу України про адміністративні
правопорушення, законів України «Про рекламу» та «Про регулювання
містобудівної діяльності».
Законопроектом передбачено механізми залучення коштів на
впровадження енергоефективних заходів та інструменти гарантування
фінансування заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель
(Фонд енергоефективності), які ґрунтуються на практиках країн-членів ЄС.
Законопроект прийнято з техніко-юридичними правками.
Законопроект зареєстровано за № 4941-д (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 4.04).
***
Верховною Радою України прийнято Постанову «Про внесення змін до
Постанови Верховної Ради України “Про встановлення іменних стипендій
Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів” щодо
збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України».
Документом встановлено такі розміри іменних стипендій Верховної Ради
України:
– для студентів вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, які
навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» або
«бакалавр», 1 тис. 800 грн на місяць;
– для студентів вищих навчальних закладів III–IV рівня акредитації,
наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем
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«бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», 2 тис. 300 грн на місяць.
Акт зареєстровано за № 6117 (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 4.04).
***
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності
рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект про переказ
електронних грошей.
Члени комітету розглянули на засіданні 4 квітня проект закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання
переказу коштів» (реєстр. № 5361).
Голова комітету С. Рибалка підкреслив, що кожний споживач банківських
послуг розуміє важливість IT-технологій. За його словами, нові платіжні
системи, програми та гаджети кардинально змінюють фінансову сферу, що дає
шанс українським банкам бути лідерами в деяких напрямах обслуговування
клієнтів.
Керівник профільного парламентського комітету також зауважив, що під
час доопрацювання документа було взято за його головну мету відновлення
довіри громадян, збільшення інвестицій у розвиток платіжного ринку України, а
також зменшення концентрації електронних платіжних послуг у головних
учасників ринку.
«Ми пропонуємо посилити кримінальну відповідальність за платіжні
злочини і посягання шахраїв на гроші наших громадян. Під час доопрацювання
документа ми передбачили відкриття рахунків учасниками ринку, які
рівнозначні процедурам, запровадженим у ЄС. Також визначили повноваження
Національного банку щодо встановлення рівня статутного та власного капіталу,
контролю обігу коштів отриманих постачальниками від користувачів. Крім
того, ми впорядкували процедури реєстрації суб’єктів ринку в Реєстрі платіжної
інфраструктури», – повідомив С. Рибалка.
Представники комітету також вирішили створити робочу групу за участі
членів комітету, Кабінету Міністрів, Національного банку, Генеральної
прокуратури, Національної поліції, фахових асоціацій і експертів для
доопрацювання цього законопроекту до другого читання.
Під час засідання також було прийнято рішення рекомендувати
парламенту повернути Комітету з питань фінансової політики і банківської
діяльності на доопрацювання з подальшим поданням на повторне друге читання
проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо регульованих ринків та деривативів» (реєстр. № 3498)
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 5.04).
***
Комітет з питань запобігання і протидії корупції ухвалив рішення
оголосити конкурс щодо відбору кандидата від Верховної Ради у члени
комісії незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності Національного
антикорупційного бюро України.
Комітет на своєму засіданні від 5 квітня, керуючись положеннями
ст. 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»,
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вирішив:
1. Оголосити конкурс щодо відбору кандидата від Верховної Ради
України у члени комісії незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності
Національного антикорупційного бюро України.
2. Кандидати у члени комісії мають відповідати вимогам абзацу
2 ч. 6 ст. 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»,
а саме: мати значний досвід роботи в органах досудового розслідування,
прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіти
необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а
також мати бездоганну ділову репутацію.
3. Заявки й документи щодо осіб-кандидатів (громадян України та
громадян іноземних країн) необхідно подавати до комітету до 3 травня 2017 р. в
електронному варіанті на адресу: crimecor@rada.gov.ua.
Перелік документів, які потрібно подавати, буде висвітлено на веб-сайті
комітету.
4. Оприлюднити це рішення на веб-сайті Верховної Ради України,
Комітету з питань запобігання і протидії корупції, газеті «Голос України» та
повідомити закордонні представництва, які надають технічну допомогу Україні
у сфері протидії корупції.
Також на вказаному засіданні, відповідно до положень Закону України
«Про Регламент Верховної Ради України», Закону України «Про комітети
Верховної Ради України», розглянуто ряд законопроектів і проектів інших актів
щодо їх відповідності вимогам антикорупційного законодавства.
Загалом 76 проектів законодавчих актів і постанов комітет визнав такими,
у яких не виявлено корупціогенних факторів – ці проекти актів відповідають
вимогам антикорупційного законодавства.
Водночас комітет визнав такими, що не відповідає вимогам
антикорупційного законодавства, такі законопроекти:
– про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
(щодо кваліфікаційного оцінювання суддів) (реєстр. № 5536);
– про внесення змін до Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад» щодо підтвердження фактичної наявності підстави для відкликання
депутата місцевої ради за народною ініціативою (реєстр. № 6133);
– про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних
напоїв та тютюнових виробів» (щодо стимулювання розвитку вітчизняного
ринку альтернативних видів палива) (реєстр. № 5674);
– про внесення зміни до Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» щодо провадження господарської діяльності у сфері
розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації
озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї (реєстр.
№ 5698);
– про внесення змін до ст. 17 Закону України «Про політичні партії в
Україні» (щодо вдосконалення порядку подачі звітності політичних партій)
(реєстр. № 6067);
– про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності» (щодо часткового відновлення процесів передачі (надання) у
власність і користування земельних ділянок для містобудівних потреб) (реєстр.
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№ 6097)
(Офіційний
веб-портал
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 5.04).

Верховної

Ради

України

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко наголошує на ефективній підтримці
партнерів з Данії у впровадженні реформ в Україні та зростанні в бізнескооперації між двома країнами.
«Я радий, що наша тісна взаємодія з порядку денного реформ починає
приносити перші плоди», – сказав П. Порошенко на спільній прес-конференції з
Прем’єр-міністром Данії Л. Расмуссеном.
Глава держави відзначив зростання двостороннього товарообігу – він
перевищив 472 млн дол. США в 2016 р. «Із задоволенням хочу відзначити
зростання рівня двосторонніх відносин в інших сферах. Це явна ознака
відновлення довіри іноземних інвесторів, – зазначив Президент. – Є прекрасні
приклади підтримки наших датських партнерів у галузі державного управління,
боротьби з корупцією, підвищення ефективності використання енергії».
П. Порошенко зауважив, що під час зустрічі з представниками провідних
компаній з Данії, які вже працюють в Україні або планують інвестувати в
Україну, було дуже важливо почути, що бізнес уже бачить практичні результати
реформ. «Це дуже гарна реклама для потенційного інвестора прийти і
працювати з нами», – наголосив він.
За словами Президента, під час зустрічі з Прем’єр-міністром Данії він
зазначив, що це найкраща країна у Європі за умовами для ведення бізнесу. «Ми
вивчаємо Ваш досвід і хочемо реалізувати його в нашій країні», – сказав він і
додав, що йдеться не тільки про інвестиції в Україну, а й про високу ділову
культуру Данії, яку ми хочемо мати в Україні.
Глава держави також зазначив, що Україна готова до інтенсифікації
військової співпраці: «Ми цінуємо внесок Данії у три з восьми проектів
цільових фондів НАТО». Він наголосив, що Данія є ключовим партнером
України і в рамках Європейського Союзу, який із самого початку підтримує
важливі рішення для України.
Президент також подякував за провідну роль Данії в реалізації ініціативи
ЄС щодо боротьби з корупцією і високо оцінив роботу українсько-данського
енергетичного центру. Він наголосив на важливості сьогоднішнього підписання
Меморандуму про взаєморозуміння з Данським агентством з енергетики. «Ми
очікуємо, що Данія буде діяти з позиції солідарності щодо проекту “Північний
потік-2” з розумінням того, що мова йде про енергетичну безпеку ЄС», – сказав
Президент.
П. Порошенко подякував главі данського уряду за підтримку України та
запросив його з офіційним візитом.
У свою чергу Прем’єр-міністр Данії Л. Расмуссен позитивно оцінив
українські реформи. «Я щиро вражений, що Ви, …Президенте, змогли
встановити дуже насичений порядок денний реформ у вашій країні. І ми бачимо
вже перші результати реформ в Україні і дуже радіємо з цього приводу. Це було
підтверджено данською бізнес-спільнотою, яка брала участь в нашій зустрічі», –
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сказав Прем’єр Данії. Він наголосив, що Данія і надалі підтримуватиме
українські реформи в царині прав людини, децентралізації, енергозбереження та
у впровадженні антикорупційних заходів.
Л. Расмуссен також позитивно оцінив збільшення обсягів інвестування та
торгівлі між Україною та Данією. Він повідомив, що Данія працює над 5-річною
стратегією допомоги Україні, яка передбачає виділення 500 млн данських крон
(65 млн євро).
Прем’єр-міністр Данії нагадав про візит в Україну минулого року й
зустріч з Прем’єр-міністром України В. Гройсманом і представниками бізнескіл, які працюють в Україні. «У нас відбулося відкрите обговорення тих
перепон, які існують на шляху інвестування в Україну. І Україна зробила досить
таки великий прогрес в цьому напрямі. І ми можемо говорити вже про певні
цифри – є зростання у бізнес-відносинах між нашими двома країнами, –
підкреслив він. – Якщо ми говоримо про зростання, робочі місця в Данії, робочі
місця в Україні – це на користь двом нашим країнам» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
5.04).
***
У рамках офіційного візиту до Королівства Данія Президент України
П. Порошенко подякував Данії за підтримку України в боротьбі за захист
незалежності й територіальної цілісності та у протистоянні з російським
агресором.
«Україна і Данія поділяють спільні цінності. Свобода, повага до людської
гідності, захист прав людини, верховенство закону – це те, що захищає Україна
від російського агресора», – наголосив П. Порошенко на спільній пресконференції з Прем’єр-міністром Данії Л. Расмуссеном.
Глава Української держави зазначив, що Данія чітко розуміє, що безпечна
Україна означає безпечну Європу. «Ми високо цінуємо, і я особисто вдячний
Прем’єр-міністру за рішучу підтримку Данією суверенітету, територіальної
цілісності та незалежності України, а також нашої боротьби проти незаконної
анексії Криму Росією, а також російської агресії на сході моєї країни», –
підкреслив він.
П. Порошенко подякував данським партнерам за відданість політиці
санкцій і їх збереження до повної імплементації Мінських домовленостей. «Це
особливо важливо в час, коли Росія робить подальші кроки, щоб розірвати
зв’язки Донбасу з Україною і підірвати Мінські угоди шляхом визнання
фейкових документів фейкових держав, захоплення української власності на
окупованій території, встановлення рубльової зони та здійснення інших заходів
з офіційного визнання цих територій», – наголосив Президент.
Глава держави також додав, що Україна дуже вдячна за додаткову
гуманітарну допомогу, направлену на підтримку 1,8 млн внутрішньо
переміщених осіб в Україні, що постраждали в результаті російської агресії, і
вітає участь Данії в цьому процесі. «Це дуже важлива гуманітарна допомога для
України», – наголосив він.
Прем’єр-міністр Данії Л. Расмуссен засудив незаконну анексію Криму та
агресію на Сході України, наголосив на підтримці його країною незалежності й
територіальної цілісності України та зазначив, що міжнародний тиск на Росію
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має бути продовжений. Він наголосив, що Данія і надалі підтримуватиме
роботу, яку здійснює Німеччина і Франція щодо імплементації Мінських
домовленостей: примусити Росію виконувати їх.
«Міжнародний тиск на Росію має бути продовжений. Санкції ЄС мають
залишитися, доки Мінські домовленості не будуть повністю виконані», – сказав
Л. Расмуссен. При цьому він підкреслив: «Україна не одна і не буде забута».
Прем’єр-міністр Данії також зазначив, що для двосторонніх відносин
позитивною є співпраця на підтримку тих цінностей, у які вірять обидві країни:
демократія, свобода, верховенство права й законів. «Такі головні цінності, і ми
маємо їх підтримувати, боротися за них, боронити їх в усіх країнах, в усьому
світі, а особливо у сусідніх країнах», – сказав він (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
5.04).
***
Під час офіційного візиту до Королівства Данія Президент України
П. Порошенко провів зустріч з представниками провідних данських
компаній.
Глава Української держави поінформував присутніх про розвиток
економічної ситуації в державі. П. Порошенко наголосив, що не зважаючи на
російську агресію, що триває, Україні вдалося вийти на траєкторію
макроекономічного зростання: знижено показники інфляції, запроваджено
реформи енергетичного сектору, створено антикорупційну структуру, розпочато
процес децентралізації. Започатковано амбіційну судову реформу. «Чому це
важливо? Бо інвестори не могли знайти правосуддя у суді», – сказав глава
держави. Президент звернув увагу на нещодавно запроваджену відкриту
систему відшкодування ПДВ. «Радий був почути від іноземних лідерів, що
протягом останніх 2,5 років ми зробили більше у реформуванні країни, ніж було
зроблено за попередні 23 роки, – наголосив П. Порошенко. – І щасливий бачити
данських інвесторів в Україні». Він додав, що в Україні запущено амбіційну
приватизаційну програму.
У зустрічі брали участь керівники компаній Vestas Wind Systems A/S,
Carlsberg Group, JYSK, Axzon та ін. (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 5.04).
***
Президент П. Порошенко в Копенгагені зустрівся з українською
громадою Данії в рамках офіційного візиту до цієї країни.
«Дякую за те, що ви займаєте дуже активну позицію на підтримку
України», – сказав Президент. П. Порошенко зазначив, що розпочав візит із
зустрічі з Королевою Данії Маргрете ІІ, під час якої Її Величність сказала: «Ви
знаєте я регулярно бачу з вікон мого палацу українські прапори. І вони дуже
активно нагадують мені про необхідність підтримувати Україну».
«Це величезна ваша роль в тому, що ми маємо світову підтримку нашої
незалежності, суверенітету та боротьби за свободу і демократію», – сказав
Президент. За його словами, Данія є однією з основних країн, яка бореться за
продовження санкцій проти країни-агресора РФ, у координації з Україною
допомагає ратифікувати Угоду про асоціацію Україна – ЄС.
26

Президент також нагадав, що на сьогодні у Європейському парламенті
проводяться дебати щодо завершення розгляду питання про надання безвізового
режиму для України. І 6 квітня має відбутися остаточне голосування з цього
питання. «Це наше з вами спільне досягнення нашої спільної боротьби, бо, щоб
отримати це, нам треба було провести 144 реформи. І ми це зробили», –
підкреслив П. Порошенко.
Президент наголосив, що за останні 2,5 роки спільними зусиллями було
створено світову солідарність з Україною. «Ми боремось для того, щоб
витягнути Україну з російської імперії, витягнути і попрощатися з Радянським
Союзом, змінити і привести Україну в Європу», – сказав Президент, додавши,
що безвізовий режим є лише першим кроком.
Президент також поклав квіти до пам’ятника Т. Шевченку в Копенгагені
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 5.04).
***
Під час аудієнції Президента України П. Порошенка у Королеви Данії
Маргрете ІІ глава держави подякував Її Величності за всебічну підтримку
України Королівством Данія. Аудієнція відбулася в рамках офіційного візиту
глави Української держави до цієї країни.
Сторони відзначили високий рівень політичного діалогу та дружні
відносини між двома державами.
Президент подякував за підтримку Королівством Данія суверенітету та
територіальної цілісності України.
П. Порошенко висловив надію, що Данія й надалі братиме участь у
реалізації гуманітарних проектів з підтримки внутрішньо переміщених осіб в
Україні, які стали жертвами російської агресії.
Зі свого боку Її Величність запевнила, що Україна й надалі може впевнено
покладатися на солідарність і підтримку її держави.
Президент запросив Королеву Данії Маргрете ІІ відвідати Україну з
державним візитом у зручний час (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 5.04).
***
У рамках офіційного візиту до Королівства Данія Президент України
П. Порошенко провів зустріч із спікером фолькетінгу (парламенту) Данії
П. К’єрсгор і депутатами данського парламенту.
Глава держави подякував депутатам фолькетінгу за тверду позицію на
підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
Співрозмовники
обговорили
безпекову
ситуацію
на
Донбасі,
імплементацію Мінських домовленостей.
Глава держави привернув увагу П. К’єрсгор до кроків Росії, спрямованих
на торпедування мирного процесу.
П. Порошенко подякував за послідовну підтримку Данією політики
санкцій проти російського агресора.
Президент відзначив активну роботу делегацій парламенту Данії в
Парламентській асамблеї ОБСЄ та Парламентській асамблеї Ради Європи на
підтримку позиції України.
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Глава держави наголосив на готовності України й надалі розвивати
активний діалог з Данією на всіх рівнях, у тому числі на парламентському.
У зустрічі також узяв участь керівник групи Верховної Ради з
міжпарламентських зв’язків з Королівством Данія М. Курячий (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2017. – 5.04).
***
У рамках офіційного візиту до Латвії Президент України
П. Порошенко провів переговори з Прем’єр-міністром Латвійської
Республіки М. Кучинскісом.
Глава держави висловив вдячність Прем’єр-міністру Латвії за тверду
політичну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України,
послідовну позицію Латвії щодо засудження та невизнання незаконної анексії
Криму.
«Розширення торговельно-економічного співробітництва є одним з
пріоритетних завдань двостороннього діалогу», – зазначив Президент і
зауважив, що необхідним є максимальне використання можливостей, які надає
зона вільної торгівлі між Україною та ЄС (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
4.04).
***
Президент України П. Порошенко під час офіційного візиту до Латвії
зустрівся зі спікером Сейму Латвійської Республіки І. Мурнієце.
Президент України подякував за активну позицію парламенту Латвії щодо
підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, засудження агресії
Росії проти Української держави та незаконної російської окупації Криму.
П. Порошенко окремо подякував спікеру І. Мурнієце за її особисту активну
підтримку України та сприяння в організації гуманітарної допомоги для
постраждалих українців. Він також відзначив підтримку України латвійськими
депутатами у європейських міжпарламентських інституціях.
Президент позитивно оцінив активну роботу в рамках депутатських груп
дружби Верховної Ради України та Сейму Латвії (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
4.04).
***
Президент П. Порошенко разом з дружиною М. Порошенко зустрівся з
українською громадою Латвії.
«Дуже ціную вас. Дуже вдячний за те, що ми – всі українці всього світу –
зараз тримаємось разом, щоб перемогти в цій страшній війні, перемогти
агресора, щоб звільнити кожен клаптик української землі, відновити
український суверенітет на українському Донбасі і повернути Крим Україні», –
зазначив глава держави. Президент підкреслив, що робить усе можливе, щоб
Україна кардинальним чином змінилася – очистилася від корупції, було
забезпечено справжню демократію та економічне зростання.
Глава держави нагадав, що саме в декларації саміту «Східного
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партнерства» в Ризі зафіксовано зобов’язання країн-членів Європейського
Союзу надати українцям безвізовий режим.
Президент повідомив, що 4 квітня 2017 р. ЄС надав 600 млн євро
макрофінансової допомоги Україні. «Це означає, що весь світ сьогодні разом з
нами, що нас підтримують, починаючи від Канади, США і закінчуючи
Японією», – наголосив глава держави.
П. Порошенко подякував українській діаспорі Латвії за постійну підтримку
України. «Ви залишаєте Україну дуже високо у порядку денному, в пріоритеті
наших партнерів з Латвії», – наголосив Президент.
Президент разом з дружиною також поклали квіти до пам’ятника
Т. Шевченку в Ризі (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 4.04).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман доручив утворити спеціальну
робочу групу за участі представників Міністерства економічного розвитку й
торгівлі, Антимонопольного комітету та депутатського корпусу для
вивчення ситуації на ринку газу, ринку послуг з доставки газу та усунення
будь-яких, передусім приватних, монополій, які працюють у цій сфері.
Відповідне доручення глава уряду оголосив під час засідання Кабінету
Міністрів, у якому взяли участь представники фракції Радикальної партії
України на чолі зі своїм лідером О. Ляшком.
Звертаючись до Прем’єр-міністра, О. Ляшко зазначив, що сьогодні ринок
доставки палива до споживачів украй монополізований і ця ситуація потребує
негайного втручання влади, зокрема Кабінету Міністрів. «Ми звертаємося до
уряду і особисто до Прем’єр-міністра прийняти рішення, дати доручення,
розглянути (ситуацію) й викинути корупцію з газового ринку. Я прошу
відреагувати на наше звернення», – сказав народний депутат.
Відповідаючи парламентарю, глава уряду сказав: «Я даю доручення
першому віце-прем’єр-міністру утворити групу, ми залучимо до неї народних
депутатів, всі необхідні міністерства, Міністерство економічного розвитку й
торгівлі та Антимонопольний комітет, аби розібратися об’єктивно з цим
питанням».
В. Гройсман додав, що свого часу уряд скасував усі оборудки на ринку
продажу газу й одночасно забезпечив підтримку 7,5 млн українських родин.
«Сьогодні треба боротися за доходи громадян. Хочу запевнити в тому, що я чую
людей. Але чути – мало. Треба не тільки почути, а й зрозуміти людей. І я
концентруюсь над тим, аби змінити ситуацію в країні», – наголосив Прем’єрміністр і додав, що мета оновлення країни – це те, що може об’єднати різні
політичні сили (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 5.04).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман закликає народних депутатів
України, усі фракції українського парламенту зайняти державницьку
позицію та підтримати п’ять ключових реформ: пенсійну, земельну
реформи, публічну приватизацію, реформи освіти та охорони здоров’я, що
зроблять серйозний внесок у забезпечення економічного зростання вже з
2018 р. Про це глава уряду заявив, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів.
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«Критично важливо сьогодні, щоб ми знайшли необхідну конфігурацію і
підтримку українського парламенту у провадженні п’яти реформ, які я вважаю
ключовими. Перша – проведення в Україні пенсійної реформи», – зазначив
Прем’єр-міністр.
Уряд готовий найближчим часом вийти з пропозиціями щодо зміни
пенсійної системи, які забезпечать її справедливість, бездефіцитність у
середньостроковій перспективі та підвищення пенсій українським громадянам з
1 жовтня, наголосив Прем’єр-міністр.
«Треба вирвати людей, які сьогодні на пенсії, а 85у% пенсіонерів
знаходиться на мінімальній пенсії, з того зубожіння, де вони сьогодні
знаходяться. Уряд знає, як це зробити», – підкреслив він.
Друга позиція, з якою уряд звертатиметься до парламенту, зазначив
В. Гройсман, – проведення публічної приватизації державних підприємств.
«Щоб розвивати національну економіку треба продати абсолютно відкрито,
конкурентно державне майно, яке сьогодні є джерелом корупції, прикладом
неефективності управління, яке не приносить користі українським громадянам
та державі», – наголосив глава уряду.
Також, зауважив В. Гройсман, цього року треба провести фундаментальну
реформу системи освіти. Пропозиції уряду щодо цієї реформи, що сьогодні вже
у парламенті, опрацьовуються і підтримуються профільним Комітетом
Верховної Ради, «можуть бути основою зміни якості української освіти в ім’я
того, щоб наші діти мали доступ і до дошкільної освіти, і до середньої загальної,
професійно-технічної, вищої освіти, щоб вони були в сучасному світі
конкурентними», – зауважив В. Гройсман.
Серед ключових реформ, що мають бути ухвалені у 2017 р. – реформа
обігу земель. Вона дасть змогу ліквідувати корупційні оборудки в обігу
сільськогосподарських земель, що процвітають сьогодні, сприятиме розвитку
українського фермерства та виступить в ім’я українських громадян,
переконаний Прем’єр-міністр.
«Ми вважаємо, що між фізичними особами – громадянами України
допустити продаж одне одному землі є цілком можливим. Але зрозуміло, що
нам потрібно обмежитися умовно 200 га, щоб не допустити, щоб великі
холдинги, латифундисти скупили за безцінь українську землю. Це для нас є
принципово важливим», – підкреслив глава уряду.
Крім того, уряд виступає за проведення реформи системи охорони
здоров’я, «щоб українські громадяни могли жити більше за часом і могли жити
краще за якістю», наголосив В. Гройсман.
Глава уряду зазначив, що 4 квітня провів спеціальну нараду з питань
медичної реформи за участі народних депутатів, профільного комітету
Верховної Ради України, фракцій парламентської коаліції, Адміністрації
Президента, керівництва Міністерства охорони здоров’я, представників
громадськості для обговорення чотирьох законопроектів, які змінять систему
фінансування, «щоб змінити систему в ім’я життя і здоров’я українських
громадян».
З цією метою уряд здійснив певні кроки, що дають можливість розв’язати
точково проблеми у сфері медицини. Так, з 1 квітня 2017 р. уряд запустив
програму безкоштовних ліків для хронічно хворих на серцево-судинні
захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму. Також уряд
30

передбачив у бюджеті створення по країні не менше 13 кардіоцентрів.
У цьому контексті Прем’єр-міністр подякував народним депутатам
України за підтримку урядових ініціатив і бюджету країни в цілому.
Уряд також проситиме підтримки народних депутатів, фракцій коаліції,
позакоаліційних фракцій для підтримки п’яти ключових реформ. «Будемо
просити, щоб зайняти державницьку позицію, прийняти рішення і дати
відповідь людям, що ситуація в країні почала змінюватися. Нам дуже важливо,
щоб рішення приймалися, так вони можуть бути реалізовані, – зазначив
Прем’єр-міністр. – Ми будемо закликати український парламент об’єднатися.
Треба відкинути усі наші політичні прапори. Нам треба усе зробити для того,
щоб об’єднатися заради прийняття необхідних рішень і чесно дивитися людям в
очі».
П’ять ключових реформ були визначені урядом як головні завдання на
2017 р. Середньостроковим планом пріоритетних дій уряду до 2020 року, що
був затверджений Кабінетом Міністрів у понеділок, 3 квітня, зазначив
В. Гройсман. За його словами, ці реформи зроблять серйозний внесок для
економічного зростання країни, а у 2017 р. дадуть змогу досягти не менше 4,5 %
зростання ВВП.
«Глибоко переконаний у тому, що прийняття цих п’яти реформ у 2018 р.
додадуть економічної стабільності, абсолютної впевненості у тому, що ціни не
будуть зростати, національна валюта буде знаходитися на прогнозованих
показниках і буде достатньо стійкою. Це дасть можливість українським
громадянам не тільки заробляти на своє життя, а й зробити певні заощадження.
Це є для нас викликом № 1. Наші соціальні ініціативи є абсолютно на часі і
потребують консолідації усього спектра парламенту», – підкреслив глава уряду
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. 5.04).
***
Кабінет Міністрів України на засіданні у середу, 5 квітня, схвалив
пакет проектів законів щодо реформи охорони здоров’я, що дасть змогу
змінити систему фінансування таким чином, щоб вона була здатна
надавати якісні медичні послуги.
«Фактично, прийнявши це рішення, за декілька років система охорони
здоров’я стане абсолютно іншої якості. Нам потрібно для цього 226 голосів.
Насправді, потім роки важкої роботи, але ми зможемо спільно з медичною
спільнотою зробити цю роботу. Ми у собі тут впевнені, що ми зможемо це
зреалізувати. Тому зараз нам потрібна тільки консолідація підтримки», –
наголосив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час розгляду цього
рішення, закликаючи парламент підтримати реформу системи охорони здоров’я.
«Цей пакет проектів законів є тим пакетом, який нам дозволить перейти у
реформі охорони здоров’я з теоретичної у практичну площину, дозволить
зробити певні практичні кроки вже цього року, запроваджувати поступово
медичну реформу у 2018–2019 рр. і за три роки отримати в Україні сучасну
систему фінансування охорони здоров’я», – зазначив заступник міністра
охорони здоров’я П. Ковтонюк, представляючи пакет проектів законів.
Відповідно до доручення Прем’єр-міністра протягом трьох днів після
ухвалення пакета проектів законів під координацією віце-прем’єр-міністра
України П. Розенка, міністра Кабінету Міністрів О. Саєнка та в. о. міністра
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охорони здоров’я У. Супрун буде утворено робочу групу за участі народних
депутатів для максимально якісного опрацювання законопроектів і
супроводження їх прийняття у Верховній Раді.
Глава уряду також подякував команді МОЗ за підготовку «дуже складних,
але необхідних рішень» щодо реформи медицини.
«Кожен слайд, який ми сьогодні бачили, все про людину, про те, як буде
звертатися людина, які буде отримувати послуги. Ми впроваджуємо нові
протоколи лікування, такі як лікується увесь цивілізований світ, ми змінюємо
систему фінансування, зміниться система оплати праці лікарів, ми по-іншому
будемо формувати матеріально-технічну базу», – зауважив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр переконаний, що всередині системи охорони здоров’я є
достатньо коштів, і при правильній зміні їх застосування та інвестиціях у
модернізацію і оновлення системи буде забезпечено «колосальний результат».
«Ми зможемо змінити систему фінансування і будемо мати вже зовсім
іншу якість використання коштів. Треба вкладати кошти в людину, і це є
принциповою зміною цієї системи», – запевнив глава уряду.
Крім того, має бути змінена система оплати праці медичних працівників,
зауважив глава уряду: «Лікар має нормально отримувати якісну заробітну
плату, а не дивитися у кишеню пацієнтам» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 5.04).
***
5 квітня уряд ухвалив рішення повторно подати Верховній Раді
України на ратифікацію Конвенцію між Урядом України та Урядом
Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та запобігання
податковим ухиленням стосовно податків на доходи (назва документа – за
першоджерелом) і Протокол до Конвенції.
Ще 4 вересня 2013 р. уряд України та уряд Республіки Мальта підписали
Конвенцію та Протокол до неї. Головна мета – уникнути подвійного
оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, які отримують на територіях
обох країн. Це досягатиметься шляхом розподілу права оподаткування окремих
видів доходів між Україною та Мальтою залежно від місця їх виникнення.
Також буде враховано в податкових зобов’язаннях платника податку однієї
держави суми податків, сплачених на території іншої держави.
Це запобігає ухиленням від сплати податків; усуває податкову
дискримінацію; створює механізми щодо покращення співробітництва між
податковими органами України та Мальти шляхом встановлення процедур
взаємного узгодження спірних питань; забезпечує обмін податковою
інформацією; стимулює ділову ініціативу підприємців; регулює питання
міжнародного оподаткування доходів у двосторонніх відносинах між
державами (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 5.04).
***
5 квітня Кабінет Міністрів своєю постановою схвалив Концепцію
Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року.
Як відомо, ратифікувавши Конвенцію ООН про права дитини 27 вересня
1991 р., Україна взяла на себе відповідні зобов’язання, на виконання яких було
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прийнято Закон України «Про Загальнодержавну програму “Національний план
дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року»,
термін дії якого закінчився. Тому виникла логічна потреба у розробленні нової
програми, яка дасть змогу вдосконалити існуючу систему міжвідомчої співпраці
та взаємодії у сфері дитинства, а також створити сучасний механізм
моніторингу прав дітей у державі.
Концепція Державної соціальної програми «Національний план дій щодо
реалізації Конвенції ООН про права дитини» на 2017–2021 роки обґрунтовує
необхідність розроблення цієї програми, визначає пріоритетні напрями та
оптимальні шляхи розв’язання проблем у сфері прав дитини на наступні п’ять
років.
Забезпечення раціонального використання ресурсів Держпрограми
передбачається шляхом концентрації зусиль на восьми пріоритетах:
– створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини;
– забезпечення рівних можливостей для всіх дітей;
– зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства;
– захист дітей від насильства;
– створення системи правосуддя, дружнього до дитини;
– урахування найкращих інтересів і думки дитини при прийнятті рішень;
– забезпечення прав дітей у ситуації воєнних дій чи збройного конфлікту;
– створення безпечного інформаційного простору для дітей.
Виконавцями Держпрограми є органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, громадські та інші недержавні організації, міжнародні фонди.
Реалізація програми забезпечуватиметься за рахунок коштів державного та
місцевих бюджетів, передбачених на фінансування відповідних сфер і галузей, а
також інших джерел, не заборонених законодавством України. Обсяг видатків
уточнюватиметься щороку при розробленні проектів державного та місцевих
бюджетів на відповідний рік з урахуванням їхніх реальних можливостей
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 5.04).

ПОЛІТИКА
Найближчим часом у Мінську відбудеться зустріч радників
президентів, на якій може бути визначена дата зустрічі міністрів
закордонних справ у нормандському форматі, повідомив перший заступник
міністра закордонних справ України В. Пристайко.
Він зазначив, що минулого тижня зустрічалися замміністри у
нормандському форматі, які мали підготувати зустріч міністрів, однак російська
сторона не приїхала. «Ми рекомендували нашим міністрам зустрітися, але, так
як не було російської сторони, ми не отримали відповіді про її готовність
зустрітися, – зазначив В. Пристайко. – Найближчими днями відбудеться зустріч
радників президентів у Мінську. Якщо глави держав дадуть команду своїм
радникам, я думаю, вони домовляться і про дату також» (UNN
(http://www.unn.com.ua). – 2017. – 5.04).
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***
Українська сторона наполягатиме на вдосконаленні процедури
моніторингу з боку спостережної місії ОБСЄ, зокрема в питаннях
представництва сторін, заявила представник України в гуманітарній
підгрупі Тристоронньої контактної групи І. Геращенко під час засідання
Міжпарламентської ради Україна – НАТО в Києві.
«Не є нормальним і те, як зараз складається ця місія. За останній рік в
дев’ять разів зросло в місії представництво Сербії... При всій повазі, ми
усвідомлюємо певні нюанси. У вісім разів збільшилося представництво
Білорусі, був один представник Білорусі, стало дев’ять. Удвічі збільшилося
представництво Російської Федерації: було 20 людей, стало 40», – зазначила
вона (ZIK (http://zik.ua). – 2017. – 5.04).
***
Захід ризикує втратити Україну, якщо полишить її наодинці з Росією,
заявила заступник співголови Міжпарламентської ради Україна – НАТО
Р. Юкнявічене.
«Ситуація з безпекою в Україні залишається напруженою, і ризик
подальшої ескалації напруження є високим”, – заявила Р. Юкнявічене.
Також вона зазначила, що Україна є єдиним партнером, який робив і
робить свій внесок в усі операції НАТО і в сили реагування НАТО. «Лише зараз
ми починаємо переглядати наші підходи для того, щоб повний потенціал цієї
співпраці використати повною мірою», – сказала вона.
Р. Юкнявічене вважає необхідним закликати західне співтовариство
допомагати Україні політично, фінансово, економічно та іншими способами.
Також вона зазначила, що нещодавно у двох комітетах литовського
парламенту було ухвалено план щодо України, який також було підтримано
Асамблеєю депутатів України, Польщі й Литви. Основна ідея цього плану, за
словами Р. Юкнявічене, полягає в тому, що незалежна Україна є «ключем до
європейської безпеки» (UNN (http://www.unn.com.ua). – 2017. – 5.04).
***
Зарегистрированная
в
Европейском
парламенте
поправка
относительно непредоставления Украине безвизового режима не будет
иметь поддержки, считает заместитель министра иностранных дел по
вопросам европейской интеграции Е. Зеркаль.
По словам замминистра, докладчик Комитета по гражданским свободам,
юстиции и внутренних дел по вопросу безвиза для Украины М. Габриэль
уверена, что процесс подготовки к дебатам и голосованию за либерализацию
визового режима происходит в плановом порядке.
«К сожалению, в украинских СМИ широко распространяется новость о
том, что маленькая политическая группа Европарламента “Европа свободы и
прямой демократии”, которую возглавляет британский евроскептик Н. Фарадж,
внесла законодательное предложение относительно непредоставления Украине
безвизового режима», – отметила она.
Е. Зеркаль подчеркнула, что пропаганда и негативные новости
распространяются быстро, «но это не повредит процессу принятия Европейским
парламентом долгожданного решения, несмотря на то что так называемое
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“российское лобби” всеми возможными средствами пытается создать
негативную атмосферу вокруг близких перспектив введения безвизового
режима для Украины» (ForUm (www.for-ua.com). – 2017. – 5.04).
***
Эксперты проанализировали основные сценарии развития событий
после голосования в Европарламенте по либерализации визового режима для
Украины.
«Помешать позитивному исходу голосования может только какое-то
чрезвычайное происшествие. Во всем остальном мы выполнили все условия, и
задержек больше быть не должно, – уверен политолог В. Карасев. – Так что,
поскольку решение Совета ЕС является чисто формальным мероприятием, чемто вроде ратификации, уже с июня будем ездить без виз. Правда, тут есть
другой нюанс: на границе-то все равно могут запросить и бронь отеля, и
билеты, и страховку. Но… проверки, скорее всего, будут очень выборочными.
Если Европарламент не проголосует – это будет большой политический
скандал».
Некоторые эксперты опасаются, что положительному исходу голосования
могут помешать политические скандалы вокруг реформ в Украине, к примеру едекларирование.
«Это может случиться, только если возникнут какие-то срочные,
безотлагательные вопросы. Во всех остальных случаях это невозможно, ведь
Европарламент на несколько порядков более дисциплинирован, нежели, к
примеру, ВР, где включение вопроса в повестку дня совершенно не означает,
что его рассмотрят, – говорит директор Института евроатлантического
сотрудничества А. Сушко. – При этом за исход голосования тоже переживать не
стоит: евроскептиков в ЕП не больше 15 %».
Политолог В. Фесенко допускает, что риски могут существовать уже на
этапе согласования в Совете ЕС. «Если за месяц произойдет крупный
политический форс-мажор, это может повлиять на политическую волю
некоторых стран ЕС или добавить бюрократических заминок» (Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua). – 2017. – 4.04).
***
Народний депутат, радник Президента України І. Гринів вважає, що
підстав для проведення позачергових парламентських виборів сьогодні не
існує.
«Наступні вибори в Україні будуть президентські... Я впевнений у тому,
що вибори будуть черговими, плановими», – сказав І. Гринів.
У разі дострокових виборів, парламент, за його словами, «буде гіршим»:
«Він буде більш диверсифікованим. Там буде, як мінімум, вісім однакових
групок, які точно будуть займатись популізмом». У такому парламенті «ні в
кого не буде більшості», підкреслив І. Гринів. За його словами, у такому
випадку вибори відбуватимуться кожні півроку, що лише посилюватиме
політичну кризу в країні (UNN (http://www.unn.com.ua). – 2017. – 5.04).
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***
Призначення своїм радником колишньої громадянки РФ і екс-радниці
М. Саакашвілі М. Гайдар – нова тактика Президента П. Порошенка,
вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджень
«Пента»
В.
Фесенко
(http://24tv.ua/poroshenko_zminyuye_taktiku__ekspert_pro_priznachennya_gaydar_r
adnikom_prezidenta_n802452).
«Призначення у своє оточення колишніх помічників своїх заклятих ворогів
ще раз підтверджує версію, що Порошенко змінює тактику. Якщо Президент ще
й запропонує на посаду незалежного аудитора Антикорупційного бюро за своєю
квотою Р. Сторча, якого підтримують опозиційні фракції, то це підтвердить
зміну його тактики. Порошенко хоче зняти напруження і показати, що він
гнучкий і готовий співпрацювати», – підкреслює політолог (24 канал
(http://24tv.ua). – 2017. – 5.04).
***
Віце-спікер парламенту О. Сироїд заявила про масовий тиск на жінокдепутатів
від
партії
«Самопоміч»
по
всій
Україні
(http://24tv.ua/vlada_viprobovuye_shhodo_samopomochi_novitni_metodi_represiyi_
_siroyid_n802453).
«Репресивними методами тиску на опозицію нікого в цьому залі і в цій
країні не здивуєш. Але саме стосовно “Самопомочі” випробовуються новітні
методи. Сьогодні таким методом є масований тиск на жінок-депутаток від
“Самопомочі”», – заявила О. Сироїд.
Віце-спікер пригадала «багатомісячну наклепницьку атаку стосовно
О. Сотник, яка залишилися без спростування і вибачення», а також напади на
будинок і приватне авто В. Войціцької, які залишилися без розслідування.
«Вже впродовж року секретаря міської ради Житомира Н. Чиж
шантажують, вимагаючи піти з посади... Не змогли залякати секретаря Луцької
міської ради і незаконно усунули з посади… Львівська обласна рада зібралася
на позачергове засідання виключно для того, аби усунути з посади першого
заступника голови ЛОДА – знову ж таки за її позицію, яка робить життя
багатьох депутатів некомфортним», – розповіла О. Сироїд про факти тиску на
жінок-депутатів від «Самопомочі» (24 канал (http://24tv.ua). – 2017. – 5.04).
***
Назначение представителя Президента Украины А. Герасимова на
пост главы фракции БПП говорит о том, что глава государства взял курс на
укрепление своих позиций в Верховной Раде, считает политолог
А. Золотарев
(http://ru.golos.ua/politika/ekspert_o_gerasimove_prezident_ukreplyaet_svoi_pozitsii
_v_parlamente_pered_vyiborami).
«Сегодня в ВР существует коалиция и персональное большинство
П. Порошенко, которое включает в себя не только депутатов БПП, но и
внефракционных. Это большинство глава государства контролирует и в нужные
моменты заставляет голосовать, так как нужно Президенту. Поэтому, глядя на
последние события, можно предположить, что П. Порошенко решил укрепить
свою власть в парламенте на ближайшее время, – рассказал А. Золотарев.– Все
36

говорит о том, что в стране идет активная подготовка к избирательному
процессу. Соответственно, Президент проводит “перезагрузку” власти, чтобы
опираться на проверенных людей в своих следующих шагах» (ГолосUA
(http://ru.golos.ua). – 2017. – 4.04).
***
Справа екс-голови ДФС Р. Насірова, яка пов’язана з неправомірним
рішенням про податкові борги підприємств «з орбіти колишнього народного
депутата О. Онищенка», буде дуже довготривалою, вважає народний
депутат України А. Геращенко.
«Я не вважаю, що справа Р. Насірова буде провальною. Зібрано достатньо
доказів для того, щоб вона була передана до суду. У екс-голови ДФС є 10
адвокатів, а може, й більше, і вони мають право заявляти будь-які клопотання
на захист свого клієнта. Далі вже рішення буде за судом. Я попереджую, що цей
суд буде дуже довгий, справа непроста. Буде багато експертиз, і Насіров, маючи
великі фінанси, буде захищатися будь-якими засобами», – зазначив
А. Геращенко (ZIK (http://zik.ua). – 2017. – 5.04).
***
Жители южных и восточных регионов Украины все больше
ориентируются на политические силы, вышедшие из старой Партии
регионов,
считает
политолог
К.
Бондаренко
(http://ru.golos.ua/politika/ekspert_schitaet_svidetelstvom_nostalgii_po_stabilnosti_p
oyavlenie_konovalyuka_i_dru).
По его словам, одной из таких сил может стать партия во главе с выходцем
из ПР В. Коновалюком. «Проявился фактор В. Коновалюка, который не так
давно сделал заявку на возвращение в политику. Коновалюк еще в 2005 г.
претендовал на роль лидера Партии регионов, что вызвало острую реакцию со
стороны В. Януковича и его команды. Несколько последних лет находился вне
политики», – сообщил К. Бондаренко.
По словам эксперта, В. Коновалюк будет реализовываться в проекте,
который получит поддержку промышленников, уставших от потери рынков,
отсутствия стратегии развития индустриального сектора экономики и блокад.
«Коновалюк выступил с планом перезапуска экономики, основу которого
составляет тезис о необходимости новой индустриализации. Естественно, что в
нише, электорат которой поддерживает экономический прагматизм, кроме
Коновалюка попытаются закрепиться еще несколько подобных политических
проектов, которые будут зондировать электорат на тему поддержки дискурса о
новых рабочих местах и уменьшения зависимости от МВФ», – отметил эксперт.
К. Бондаренко убежден, что Юго-Восток Украины продолжает жить в
своей системе координат, по сути, уйдя во внутреннюю оппозицию.
«Сказывается как фактор ностальгии по стабильности, так и тотальный
непрофессионализм нынешней власти, сплошные провалы на всех
направлениях, ухудшение уровня жизни», – сообщил эксперт (ГолосUA
(http://ru.golos.ua). – 2017. – 4.04).
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ЕКОНОМІКА
Государственный бюджет Украины за январь – февраль выполнен с
профицитом на уровне 1,371 млрд против 2,403 млрд грн дефицита за
аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в данных Минфина.
Как сообщается, доходы госбюджета в январе – феврале возросли в 1,6 раза
– до 112,048 млрд грн, расходы – в 1,5 раза, до 110,578 млрд грн.
Сводный бюджет за январь – февраль выполнен с профицитом на уровне
17,980 млрд грн, что в 1,8 раза выше профицита за аналогичный период
прошлого года на уровне 9,870 млрд грн.
Доходы сводного бюджета за отчетный период возросли в 1,6 раза – до
142,315 млрд грн, расходы – в 1,5 раза, до 124,236 млрд грн (Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/04/04/27088092). – 2017. – 4.04).
***
За даними Держказначейства, у березні доходи держбюджету
становили 62,7 млрд грн, що на 4,1 млрд грн (+7 %) більше порівняно з
аналогічним періодом 2016 р., і на 7,37 млрд грн (+13,3 %) більше порівняно з
бюджетним розписом (планом) (http://finbalance.com.ua/news/Podatkovinadkhodzhennya-do-derzhbyudzhetu-v-berezni-vpali-na-136).
Надходження від податкових органів становили 28,8 млрд грн, що на
4,5 млрд грн (–13,6 %) менше порівняно з березнем-2016, але на 1,9 млрд грн
(+7,1 %) більше від розпису.
Відшкодування ПДВ становило 9,9 млрд грн, що на 0,85 млрд грн (–2,2 %)
менше, ніж торік у цей період. Найбільше ПДВ повернено для ТОВ «КернелТрейд» (1,3 млрд грн), для ПАТ «Дніпровський меткомбінат» (647,8 млн грн),
ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг» (637,5 млн грн), ПАТ «Запоріжсталь»
(494,7 млн грн), ПАТ «Азовсталь» (469,5 млн грн), ПАТ «Полтавський ГЗК»
(426,8 млн грн), ПАТ «ММК ім. Ілліча» (408 млн грн).
Надходження від митних органів у березні становили 26,5 млрд грн, що на
5,7 млрд грн (+27,5 %) більше, ніж у березні-2016, і на 3,7 млрд грн (+16,3 %)
більше, ніж передбачено в розписі.
Збір єдиного соцвнеску в березні становив 14,2 млрд грн, що на 4 млрд грн
(+39,5 %) більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку на 1 квітня 2017 р.
становив 32,8 млрд грн, що на 1,3 млрд грн (–3,8%) менше, ніж було на
1 березня (Finbalance (http://finbalance.com.ua/news/Podatkovi-nadkhodzhennyado-derzhbyudzhetu-v-berezni-vpali-na-136). – 2017. – 3.04).
***
Премьер-министр Украины В. Гройсман подчеркивает необходимость
обеспечения ежегодного роста ВВП на уровне не менее 4–5 %. Об этом он
заявил во время заседания правительства в рамках рассмотрения
среднесрочного плана действий на 2017–2020 гг.
«Мы должны построить сильную и конкурентоспособную экономику, мы
должны обеспечить ежегодный устойчивый рост не менее 4–5 % ВВП», –
отметил глава правительства. Он подчеркнул, что при этом очень важно отойти
от ресурсно-ориентированного типа экономики. По его словам, необходимо
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провести земельную реформу, реформирование энергетики, модернизацию
инфраструктуры.
В. Гройсман отметил, что это в комплексе поможет обеспечить
экономический
рост
(Аналитическая
служба
новостей
(http://asn.in.ua/ru/news/news/94813-grojjsman-khochet-obespechit-ezhegodnyjjrost-vvp.html). – 2017. – 3.04).
***
«Ощадбанк» осуществил окончательное погашение кредитов,
полученных от Национального банка на условиях рефинансирования.
4 апреля было проведено погашение остатка на сумму 2 млрд грн.
С ноября 2008 по июнь 2014 г. банком были получены кредиты
рефинансирования от Национального банка на общую сумму 19,9 млрд грн.
В соответствии с графиком были погашены кредиты рефинансирования на
сумму 2,5 млрд грн.
Остатки задолженности – 17,4 млрд грн – возвращены досрочно, а именно:
3,5 млрд грн – в 2015 г., 11,4 млрд грн – в 2016 г., 2,5 млрд грн – в 2017 г.
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/398688/oshhadbank-polnostyupogasil-refinansirovanie-nbu). – 2017. – 4.04).
***
Национальный банк Украины разрешил банкам продавать украинцам в
сутки значительно больше иностранной валюты. Отныне в день можно
будет купить не 12 тыс. грн, а 150 тыс. грн в эквиваленте, сообщили в прессслужбе Нацбанка.
«Отныне Национальный банк повысил максимальную сумму до
150 тыс. грн, то есть к сумме, сверх которой финансовые операции с
наличностью подлежат обязательному финансовому мониторингу», – добавили
в НБУ.
В пресс-службе регулятора подчеркнули, что данный шаг стал возможным
в связи с решением Международного валютного фонда о согласовании третьего
пересмотра программы сотрудничества с Украиной и выделением четвертого
транша финансирования.
Кроме того, Нацбанк смягчил требование к обязательной продаже
поступлений в Украину в иностранной валюте. Отныне юридические лица
должны будут продавать не 65 %, а 50 % своих валютных поступлений
(Аналитическая служба новостей (http://asn.in.ua/ru/news/news/95043nacbank-razreshil-ukraincam-pokupat-namnogo-bolshe.html). – 2017. – 4.04).
***
Редакція Finbalance отримала коментар від прес-служби «Альфабанку» та Укрсоцбанку щодо їхнього показника достатності
(адекватності) регулятивного капіталу на кінець березня.
Зокрема, сказано: «Показник достатності регулятивного капіталу як
“Альфа-банку”, так і Укрсоцбанку в І кварталі перебував у межах нормативів
НБУ: в “Альфі” він становив близько 9 %, в Укрсоцбанку – понад 10 %.
Ми очікуємо, що на передбачений для першої двадцятки банків необхідний
мінімум у 7 % до кінця року ми вийдемо без проблем.
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Що стосується докапіталізації, то “Альфа-банк” уже достроково завершив
усі планові заходи зі збільшення капіталу, додаткові внески до статутного
фонду не плануються, капіталізація відбуватиметься за рахунок прибуткової
діяльності банку.
Укрсоцбанк, у свою чергу, також рухається по програмі докапіталізації з
випередженням графіку, останній узгоджений з Нацбанком транш буде
виконано до кінця року.
Оцінку фінансового результату обох банків ми робитимемо пізніше, наразі
можемо прогнозувати невеликий прибуток в “Альфа-банку” за результатами І
кварталу»
(Finbalance
(http://finbalance.com.ua/news/Ukrsotsbank-planuzavershiti-dokapitalizatsiyu-do-kintsya-roku). – 2017. – 3.04).
***
Украинцы активно скупают Bitcoin. Об этом сообщил сооснователь
Bitcoin Foundation Ukraine А. Дубецкий.
Как сообщается, объемы торгов криптовалютой в прошлом году возросли с
500 тыс. до 2,5 млн грн в неделю.
Украинцы не только сберегают деньги в криптовалюте, но и хотят
заработать на разнице курсов, отмечает А. Дубецкий.
Кроме того, Bitcoin используется для международных переводов и
платежей внутри страны.
Как известно, в Украине криптовалютой можно рассчитаться за доставку
цветов, оплатить регистрацию домена или услуги адвоката.
Напомним, курс биткоина в начале марта достиг 1,238.11 долл. за 1 BTC
(BPI) (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/04/03/27074694). – 2017. – 3.04).
***
Украина в І квартале 2017 г. транспортировала 23,2 млрд куб. м газа,
что на 20 % больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об
этом информирует пресс-служба «Укртрансгаза».
По итогам І квартала 2017 г. через украинскую газотранспортную систему
для европейских потребителей было транспортировано 23,2 млрд куб. м
природного газа, что на 3,8 млрд куб. м, или 20 %, больше показателей
прошлого года.
По данным компании, в марте объем транзита равен показателям
аналогичного периода прошлого года: в течение месяца компания
транспортировала 6,6 млрд куб. м газа.
По оперативной информации центрального диспетчерского департамента,
ежесуточно для нужд европейских потребителей транспортируется
220,5 млн куб. м голубого топлива.
По состоянию на утро 3 апреля, давление на российской приграничной
газоизмерительной станции «Суджа» составляет в І квартале 57,7 атм, вместо
оговоренных контрактом 60,0 атм.
Несмотря на несоблюдение контрактных давлений российской стороной,
Украина обеспечивает стабильную поставку газа в Европу (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/398600/ukraina-v-3-kvartale-narastila-tranzitrossijskogo-gaza-na-20). – 2017. – 4.04).
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***
За підсумками 2015/16 сезону Україна поставила на зовнішні ринки
рекордний за останні 20 років обсяг борошна – більше 340 тис. т. Як і
очікувалося, тенденція до нарощування експорту борошна з країни збереглася і
в 2016/17 маркетинговому році. Про це повідомляє «УкрАгроКонсалт».
Світові тенденції також сприяють нарощуванню експорту борошна. За
останні чотири-п’ять років світовий попит на борошно підвищився на 15–20 %.
При цьому зростаюча динаміка імпорту відзначається в перспективних для
України напрямах – африканських країнах регіону Субсахари.
Зростання експортних відвантажень борошна з України продовжує
здійснюватися на тлі поступового скорочення її виробництва в країні в останні
роки. За 2016 р. виробництво борошна в Україні скоротилося на 4,3 %.
«Темпи ж експорту борошна з України в поточному сезоні вже перевищили
минулорічні на 18 %», – зазначають аналітики агентства «УкрАгроКонсалт».
На сьогодні українське борошно експортується в 70 країн світу порівняно з
30-ма п’ять років тому (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainaprodovzue-narosuvati-eksport-borosna). – 2017. – 3.04).
***
Протягом
січня
–
лютого
поточного
року
українські
сільгосппідприємства реалізували 3,99 млн т зернових і зернобобових, що
перевищило показники аналогічного періоду минулого року на 119 %. Про це
повідомляє Держстатистики.
Зокрема, протягом аналізованого періоду пшениці було реалізовано 1,2 млн
т, що на 65,4 % перевищує минулорічні показники, кукурудзи – 2,5 млн т (на
154,6 % більше, ніж у 2016 р.), ячменю – 180,996 тис. т (+178,6 %).
Разом з тим було реалізовано 8,4 тис. т, що на 34,2 % менше, ніж за січень
– лютий 2016 р. (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/realizacia-zernovihsilgosppidpriemstvami-zrosla-na-19). – 2017. – 4.04).
***
Незважаючи на загальне зменшення показників виробництва пряників в
Україні, останнім часом відзначається зростання затребуваності
вітчизняної продукції за кордоном. Про це згідно з даними компанії ProConsulting пише UBR.
Останнім часом у країні відзначається тенденція до скорочення ринку
пряників, що впливає і на показники їх виробництва. Головною причиною
скорочення сегмента є падіння попиту в покупців.
Так, у період з 2012 р. по листопад 2016 р. виробництво пряників в Україні
скорочувалося в натуральному вираженні. Лише в 2013 р. був відзначений
позитивний приріст, але в наступні роки девальвація національної валюти
призвела до подальшого падіння.
Зазначається, що зменшення показників виробництва з 2014 р. пов’язане із
втратою виробничих потужностей і частини споживачів у Криму та зоні АТО.
Крім того, частка імпортної продукції в загальній структурі ринку пряників
у період з 2012 по 2015 р. у натуральному вираженні також значно скоротилася.
Головною причиною падіння стала висока ціна зарубіжної продукції.
Проте за 11 місяців 2016 р. обсяги імпорту зросли на 20 т порівняно з
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аналогічним періодом 2015 р. Зростання в грошовому вираженні становило
90 тис. дол.
Разом з тим частка імпортних пряників на українському ринку становить
близько 1 %. Найчастіше Україна закуповує пряники в Польщі й Німеччині.
У цілому ж, продажі імпортних пряників на українському ринку
залишаються мінімальними завдяки високій якості вітчизняної продукції. Крім
того, обсяги виробництва цього виду продуктів цілком покривають внутрішній
попит.
Що ж стосується експорту, то з 2014 р. головними покупцями українських
пряників (більше 50 %) є Німеччина й Молдова. У 2015 р. для української
продукції відкрила свій ринок Румунія, яка сьогодні вийшла на третє місце за
обсягами
закупівель
пряників
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/osnovnimi-pokupcami-ukrainskih-pranikiv-enimeccina-moldova-ta-rumunia). – 2017. – 4.04).
***
Премьер-министр Украины В. Гройсман заявляет, что правительство
продолжит повышать заработные платы учителям. Об этом он сказал во
время конференции на тему: «Профессиональное образование и подготовка
рабочих кадров: содействие социально-экономическому и региональному
развитию Украины» в Киеве (4 апреля 2017 г.). «Мы начали повышать
заработную плату в сфере образования и будем это делать и впредь», – сказал
Премьер.
Как сообщалось, в Госбюджете на 2017 год дополнительно предусмотрено
28 млрд грн на обеспечение повышения минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн.
В декабре 2016 г. Кабмин одобрил механизм повышения должностных окладов
учителям на два тарифных разряда с 1 января 2017 г. Как заявлял В. Гройсман,
таким образом, зарплаты учителей увеличатся на 50 % (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/398662/grojsman-obeshhaet-prodolzhit-povyshatzarplaty-uchitelyam). – 2017. – 4.04).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Всемирный банк прогнозирует, что уровень государственного долга
Украины в 2017 г. составит 90 % ВВП. Об этом в ходе презентации нового
экономического обзора и макроэкономического прогноза для Украины 4 апреля
сообщил координатор сектора борьбы с бедностью и макроэкономической
политики, ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине,
Беларуси и Молдове Ф. Хан.
Экономист добавил, что дефицит госбюджета может составить 3,1 % ВВП.
По его словам, такой уровень дефицита госбюджета прогнозируется из-за
повышения минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/398653/vsemirnyj-bank-sprognoziroval-gosdolgukrainy-v-2017-godu). – 2017. – 4.04).
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***
Международный валютный фонд надеется на реструктуризацию
Украиной долга перед Россией в размере 3 млрд долл. на общих основаниях.
Об этом говорится в Меморандуме сотрудничества Украины и МВФ.
«Предполагается, что бонды, держателями которых является Россия, будут
реструктуризированы в соответствии с параметрами программы», – говорится в
Меморандуме.
Параметры
программы
предусматривают
реструктуризацию
еврооблигаций на общих основаниях, договоренность о которых была
достигнута с комитетом держателей украинского долга экс-министром
финансов Н. Яресько в 2015 г.
При этом в МВФ подчеркнули, что Украина выполнила критерий «доброй
воли», предусматривающий добросовестное желание заемщика достичь
договоренности о механизме погашения задолженности перед кредитором, и
достигла
соответствия
политике
МВФ
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/398706/mvf-nadeetsya-na-restrukturizatsiyuukrainoj-dolga-pered-rossiej-na-obshhih-osnovaniyah). – 2017. – 5.04).
***
Украина в период с 2017 по 2019 г. для обслуживания и погашения
государственного долга в иностранной валюте должна выплатить
12,8 млрд долл. Об этом в ходе брифинга в НБУ сообщил заместитель главы
Нацбанка О. Чурий.
«Украина до конца 2019 г. должна выплатить 12,8 млрд долл. Поэтому для
Украины очень важным является продолжение сотрудничества с
Международным валютным фондом. Это важно для выполнения обязательств
по внешним заимствованиям», – сказал О. Чурий.
По его словам, продолжение сотрудничества с МВФ будет способствовать
сохранению финансовой стабильности и возможности осуществления выплат.
Напомним, государственный и гарантированный государством долг Украины за
февраль 2017 г. возрос в долларовом эквиваленте на 0,78 % – до
71,76 млрд долл. США по состоянию на 28 февраля (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/398672/ukraina-do-2019-goda-dolzhna-vyplatitpochti-13-milliardov-po-vneshnim-dolgam-nbu). – 2017. – 5.04).
***
Фонд гарантування оголосив, що 14 квітня у системі «Прозорро.
Продажі» відбудуться два аукціони з продажу прав вимоги за кредитами
«одного з лідерів ринку пасажирських авіаперевезень країни». Активи ПАТ
«Златобанк» та АТ «Банк “Фінанси та кредит”» перебувають у заставі
Національного банку України та на торги виставляються вперше
(http://finbalance.com.ua/news/Fond-harantuvannya-proda-borhi-MAU-na-15-mlrdhrn).
Компанія-позичальник веде активну господарську діяльність у сфері
пасажирських авіаперевезень. Бізнес-група, до якої входить позичальник, є
однією з найбільших в Україні.
Перший лот – право вимоги за кредитним договором, що перебуває на
балансі ПАТ «Златобанк». Загальна заборгованість за кредитом, станом на
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початок липня 2016 р., становила 476,30 млн грн. У забезпечення виконання
зобов’язань за договором передано два пасажирські літаки Boeing 735-500.
Також майнові права (права вимоги/одержання) на грошові кошти, згідно з
договором на виконання чартерних авіаперевезень.
Початкова ціна реалізації – 280 558 918,00 грн (без ПДВ).
Другий лот – права вимоги за двома кредитами, що перебувають на балансі
АТ «Банк “Фінанси та кредит”». Сумарна заборгованість за цими договорами на
початок серпня 2016 р. перевищила 1 млрд грн.
У заставі банку, зокрема, об’єкти нерухомості в столиці та Київській
області. Це офісні приміщення, загальною площею 2917,2 м2, на шостомувосьмому поверхах будівлі за адресою: м. Київ, Харківське шосе.
Також склад технічного майна (площею 2189,1 м2), що в Бориспільському
районі Київської області. Крім того, у забезпечення за договорами передано
транспортні засоби – автобуси, мікроавтобуси, легкові седани.
Початкова ціна реалізації лоту – 169 256 676,00 грн (без ПДВ) (Finbalance
(http://finbalance.com.ua/news/Fond-harantuvannya-proda-borhi-MAU-na-15mlrd-hrn). – 2017. – 3.04).
***
Фонд гарантирования вкладов физических лиц на текущей неделе
планирует продажу активов 55 неплатежеспособных банков на общую
сумму 7,601 млрд грн, сообщается на сайте фонда.
По его информации, 6,353 млрд грн ожидается от продажи прав требования
по кредитам, 1,198 млрд грн – от реализации основных средств ликвидируемых
банков. Дебиторская задолженность перед банками будет продаваться за
49,49 млн грн (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/398639/fgvfl-prodastna-tekushhej-nedele-aktivov-neplatezhesposobnyh-bankov-na-7-6-mlrd-grn).
–
2017. – 4.04).
***
Президент России В. Путин подписал федеральный закон,
запрещающий денежные переводы из России в Украину с помощью
иностранных платежных систем. Об этом говорится в соответствующем
документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в
отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без
открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе
иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при
условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной
инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.
Банк России должен будет размещать на своем официальном сайте
сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении
платежных
систем,
операторы
которых
зарегистрированы
ЦБ.
Предусмотренные законом ограничения будут применяться со дня размещения
регулятором таких сведений. Закон вступает в силу через 30 дней после дня его
официального опубликования и распространяется на запреты, введенные
иностранными государствами до его вступления в силу (Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/04/04/27088527). – 2017. – 4.04).
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***
Российский государственный банк ВТБ рассматривает возможность
закрытия своих дочерних подразделений в Украине, если данные активы не
удастся
продать
по
рыночной
цене
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/827-bank-putina-mozhet-zakryt-svoidochki-v-ukraine). Об этом пишут «Известия», информирует еizvestia.com.
По сведениям источника, близкого к госбанку, кредитная организация
планирует продать «ВТБ Украина» по рыночной цене. «У нас есть определенная
ценовая вилка, в рамках которой мы готовы вести с потенциальными
покупателями переговоры. Поэтому не спешим продавать актив в экстренном
режиме», – заявил собеседник издания.
При этом он отметил, что окончательный перечень кандидатов на покупку
структуры на сегодняшний день не определен. «Если за актив не удастся
выручить сумму, на которую группа рассчитывает, обсуждается вариант, что их
будут закрывать», – сказал источник (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/827-bank-putina-mozhet-zakryt-svoidochki-v-ukraine). – 2017. – 3.04).
***
Lloyds Bank намерен сократить сотни своих филиалов в
Великобритании из-за растущего числа клиентов, использующих онлайнбанкинг. Об этом пишет Financial DaiLy eXpress.
Как сообщается, новая микросеть банка будет представлять сотрудников,
которые с помощью мобильных устройств будут помогать клиентам
производить операции по купле-продажи, обслуживанию счетов.
По данным, предоставленным банком, причиной реорганизации было
глубокое изменение в поведении клиентов, указывающее на растущее
перемещение финансовых операций в Интернет.
В 2017 г. из 9 тыс. сотрудников останется около 2 тыс., работающих в
региональных
отделениях
банка
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/04/03/27074158). – 2017. – 3.04).
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