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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент затвердив програму співробітництва України з НАТО
на 2017 рік
Президент П. Порошенко підписав Указ «Про затвердження Річної
національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2017 рік».
Програма на 2017 р. істотно оновлена і вдосконалена. Документ
підготовлений відповідно до нового порядку розробки річних національних
програм співробітництва України з НАТО (РНП) та оцінювання результатів їх
виконання, який був затверджений Президентом України 7 грудня 2016 р.
Програма містить заходи з проведення реформ в усіх важливих сферах
функціонування держави: від сектору безпеки й оборони до ключових
соціально-політичних і правових реформ, боротьби з корупцією та
децентралізації. Метою цих перетворень є наближення України до стандартів
НАТО.
РНП-2017 передбачає подальший розвиток політичного діалогу України з
НАТО та нарощування всеохоплюючої практичної співпраці з Альянсом із
залученням експертних, фінансових, матеріально-технічних й інших
можливостей НАТО та держав-членів організації задля посилення
обороноздатності України та можливостей протидіяти російській агресії, що
триває.
Програма також спрямована на виконання рішень, прийнятих за
результатами засідання Комісії Україна – НАТО на рівні глав держав та урядів
9 липня 2016 р. у Варшаві. Зокрема, посилення підтримки України шляхом
реалізації Комплексного пакета допомоги НАТО для України, у тому числі
проектів у рамках відповідних трастових фондів НАТО.
Координацію роботи з виконання Річної національної програми покладено
на Кабінет Міністрів України (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 8.04).

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

Експертні оцінки економічного стану групи «Систем кепітал
менеджмент» у контексті українського політичного процесу
Левову частку діяльності найбільшої фінансово-промислової групи
України «Систем кепітал менеджмент» (далі – СКМ) становить гірничометалургійна й енергетична галузь. Значна частина підприємств, що входять до
компанії «Метінвест холдінг», яка керує гірничо-металургійними активами
СКМ, і компанії «ДТЕК», яка керує енергетичними активами, розташовані на
Донбасі. З початком конфлікту на Сході України і до сьогодні доля цих
підприємств залишається невизначеною, і з часом ситуація лише погіршується.
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Ситуація навколо цих активів хоча і з різним ступенем активності, але
постійно обговорюється в засобах масової інформації. Багато хто зазначав, що
Р. Ахметов після окупації частини Донбасу продовжував співпрацювати з
окупованими районами й навіть вимушено співробітничав з окупаційною
владою. Проте чітких аргументів не наводили. Зокрема, у ЗМІ зазначалося, що
підприємства Р. Ахметова, відновивши свою роботу на територіях «ДНР/ЛНР»,
змушені платити данину бойовикам. Р. Ахметову постійно приписували тіньове
фінансування сепаратистів і їхніх батальйонів, а згодом запідозрили його в
тому, що він не зміг би відновити виробництво без домовленостей, у тому числі
й фінансових, з тамтешніми «владою» і її російськими покровителями. Такі
підозри звучать цілком логічно, враховуючи, що в квазіреспубліках створені
свої «міністерства доходів і зборів», «фінансові поліції», «національні банки», а
всіх підприємців змушують платити 20 % від прибутку до бюджету
«республік». Багато місцевих підприємців середньої руки змушені були
зареєструватися в місцевих «органах влади» і платити «данину», але при цьому
якщо не хочуть втрачати зв’язку з цивілізацією, то продовжують платити
податки і в український бюджет. Причому платити й далі податки Україні – це
особисте бажання підприємця, податки в «ЛНР/ДНР» – це обов’язок. Якщо таке
правило діє на всіх підприємствах, розташованих на цих територіях, то логічно,
що йому повинен був підкорятися й бізнес Р. Ахметова. Тим більше що ще на
зорі зародження своїх «республік» сепаратисти прямим текстом заявляли, що
олігархові, хоче він цього чи ні, доведеться платити «податки» їм. Як зазначив
колишній депутат від Блоку П. Порошенка виходець з Донбасу Є. Фірсов,
майже вся промисловість Р. Ахметова там працювала лише тому, що Росія дала
наказ своїм військовим підприємства Р. Ахметова не чіпати, а той у свою чергу
фінансує батальйони, віддаючи їм частину грошей. Плюс відправляв на Донбас
гуманітарні вантажі, що грало на руку терористам і глушило невдоволення й
соціальні бунти.
За словами політика, це не означає, що Р. Ахметов зустрічався із
О. Захарченком і вони вирішували, скільки він централізовано платитиме
«ДНР». Це не Р. Ахметов домовлявся з цими терористичними групами, а його
люди на місцях.
Про те, що Р. Ахметов міг фінансувати терористів, писав і блогер
Д. Казанський, але визнав, що не може назвати реальних цифр відрахувань.
Проте в оточенні Р. Ахметова подібні звинувачення спростовують і
запевняють, що всі податки сплачують до державного бюджету України.
Тим часом після початку блокади окупованих територій Донбасу
«професійними активістами» ситуація різко змінилася. Бойовики оголосили про
«націоналізацію» всіх підприємств, які є на контрольованій ними території. Усі
підприємства, які належать Р. Ахметову, також оголошувалися «ДНР/ЛНР». Це
підтвердили і в оточенні Р. Ахметова. Зокрема, стало відомо, що компанія
Р. Ахметова втратила контроль над усіма своїми підприємствами в окупованій
частині Донбасу. «Станом на 15 березня 2017 р. активи групи “ДТЕК”, а саме:
ПрАТ “ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу”, ТОВ “Моспінське ВПП”, ПрАТ
“ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля”, ТОВ “ДТЕК Східенерго” (ВП “Зуївська ТЕС”),
ПАТ “ДТЕК Донецькобленерго”, ТОВ “Техремпоставка”, ТОВ “ДТЕК
Свердловантрацит”, ТОВ “ДТЕК Ровенькиантрацит”, ТОВ “Електроналадка”,
ТОВ “ДТЕК Високовольтні мережі” і ТОВ “ДТЕК Сервіс”, розташовані на НКТ
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[неконтрольованій території], були вилучені «ДНР» і «ЛНР», – ідеться в
біржовому
повідомленні
компанії
«ДТЕК»
(https://lb.ua/economics/2017/03/15/361280_ahmetov_priznal_poteryu_kontrolya_na
d.html. 2017. 15.03).
Також стало відомо, що директори всіх зазначених підприємств отримали
повідомлення про необхідність перереєстрації в «ДНР» і «ЛНР» та початку
інвентаризації майна. «З цього моменту “ДТЕК” не контролює роботу цих
підприємств. Компанія вважає неприйнятною вимогу про перереєстрацію
наших підприємств, ніякі форми тиску не змусять “ДТЕК” змінити юрисдикцію
своїх активів», – ідеться в повідомленні прес-служби.
В енергохолдингу наголосили на неможливості роботи зазначених
підприємств окремо від української економіки. «Підприємства, що працюють на
неконтрольованій території, – частина єдиної української економічної
інфраструктури. Розрив цього виробничого ланцюга унеможливить їхню
роботу, у шахт Донбасу немає інших ринків збуту вугілля, робота поза
правовим полем України спричиняє серйозні юридичні наслідки для всіх
покупців продукції, постачальників обладнання та матеріалів для цих
підприємств. Це фактично означає зупинку підприємств», – зазначив
генеральний директор «ДТЕК» М. Тимченко.
За його словами, буде зроблено все можливе, щоб повернути підприємства
їхньому законному власнику. «“ДТЕК” постарається зробити все можливе, щоб
не залишити наших співробітників у біді, запропонувавши можливість
переведення і працевлаштування на інших підприємствах компанії. Я
сподіваюся, що міжнародна судова система і верховенство права дадуть змогу
“ДТЕК” відновити управління. Тоді ми зможемо повернутися до повноцінної
роботи», – наголосив М. Тимченко.
Як інформують ЗМІ, за фактом втрати контролю над підприємствами
компанія звернулася в правоохоронні органи України, податкові органи та
державні фонди. Також залучаються юридичні компанії для захисту інтересів
компанії «ДТЕК» в українському й міжнародному правовому полі.
Крім вище названих підприємств, Р. Ахметов втратив Єнакіївський
металургійний завод, ТОВ «Метален», Харцизький трубний завод,
«Краснодонвугілля»,
«Комсомольське
рудоуправління»,
Донецький
коксохімічний завод, Єнакіївський коксохімічний завод.
Деякі дописувачі в соцмережах зазначають, що це інсценування, яке
організував безпосередньо олігарх. Проте серйозність подій важко
перебільшити, адже Р. Ахметов втратив величезну частку своєї власності.
Важко навіть уявити збитки й наслідки «націоналізації» в «ЛНР/ДНР» для
Р. Ахметова. Бойовики захопили навіть його особисту резиденцію в Донецьку.
Його символ і найулюбленіше і дороге дітище – «Донбас-арена» –
розкрадається. Як, утім, і всі «віджаті» підприємства. Шансів на те, що вони
інтегруються в російську економіку, практично немає, тим більше шансів на
повернення законним власникам (http://real-vin.com/ahmetov-prigrozil-glavarjamdnr-i-lnr. 2017. 17.03).
Залишається відкритим питання: чому російські окупанти три роки
чекали? Імовірно вони розраховували, що Україна погодиться на мир у
кремлівському варіанті, а тепер переконалися, що чекати нічого. Можливо,
чекали, що Р. Ахметов підтримає «русский мир» і приєднається до
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заколотників, але він вибрав Україну.
При цьому, як засвідчують заяви в оточенні Р. Ахметова, він сподівається
повернути втрачене майно. Щоправда, в енергохолдингу «ДТЕК» побоюються
руйнування захоплених на тимчасово непідконтрольній території його шахт у
результаті недбалості й низького рівня техніки безпеки. «З урахуванням того,
що нинішнє ставлення до техніки безпеки, швидше за все, дуже поверхове,
перед цими шахтами стоїть реальна загроза бути знищеними без куль і
снарядів»,
–
зазначив
директор
компанії
М. Тимченко
(https://lb.ua/economics/2017/03/24/362170_dtek_opasaetsya_razrusheniya.html.
2017. 24.03).
Так, за його словами, у 2016 р. обсяг відкачаної води з «Комсомольця
Донбасу» становив 12 млн куб. м, із «Свердловантрацит» і
«Ровенькиантрацит» – майже по 30 млн куб. м. «Шахтні води не відрізняються
кришталевою чистотою, тому, крім підтоплення, існує загроза забруднення
питної води і погіршення епідеміологічної обстановки», – наголосив
М. Тимченко.
Крім того, за словами директора компанії, існує реальна загроза
неконтрольованого виходу метану.
Разом з тим, як інформують ЗМІ, енергохолдинг «ДТЕК» Р. Ахметова
надіслав офіційний лист на адресу компанії «Донбасенерго», контрольованої
О. Януковичем, із застереженням не закуповувати вугілля з «націоналізованих»
шахт на неконтрольованій території, адже купівля цього вугілля є злочином,
передбаченим ст. 209 Кримінального кодексу України [легалізація (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом]. Своїм листом «ДТЕК» попереджає, що
в разі незаконної купівлі або використання вугілля компанія переслідуватиме за
законом усіх причетних до цього процесу осіб і зажадає залучення їх до
кримінальної відповідальності, у тому числі за фінансування тероризму.
«Представники “ЛНР” і “ДНР” не зможуть продавати вугілля на території
України, тому використовуватимуть його насамперед для забезпечення ТЕС і
виробництва електроенергії на неконтрольованій території. Природно, це буде
дешевий ресурс, адже він, по суті, нелегальний. Наш обов’язок – попередити
про це всіх можливих покупців», – зазначив керівник антикризового штабу
компанії
«ДТЕК»
Д. Діденко
(https://lb.ua/economics/2017/03/21/361791_ahmetov_predostereg_sina_yanukovicha
.html. 2017. 21.03).
Підрахувати точні втрати Р. Ахметова від квітня 2014 р., коли на Донбасі
розпочалися бойові дії, неможливо. Проте, як зазначив експерт аналітичного
центру Atlantic Council (Вашингтон, США) А. Ослунд, його втрати є
величезними. «Дві його компанії – “Метінвест” і “ДТЕК” – у 2015 р. втратили
близько 2,5 млрд дол. чистого прибутку. Минулого року Forbеs оцінив статки
Р. Ахметова у 2,3 млрд дол., тоді як раніше їх оцінювали у близько
20 млрд дол.»,
–
наголосив
економіст
(http://www.radiosvoboda.org/a/28339012.html. 2017. 1.03).
За словами експерта, Р. Ахметов усе ж й надалі залишається найбільшим
бізнесменом в Україні, але набагато менш важливим, ніж раніше.
Аналізуючи ситуацію, експерти зазначають, що від часу окупації частини
Донецької і Луганської областей політичний вплив Р. Ахметова зменшився як
на Донбасі, так і в Україні загалом. Зокрема, про це заявив аналітик Донецького
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інституту інформації В. Сизов.
Ще напередодні «націоналізації» майна Р. Ахметова на окупованій
території В. Сизов заявляв, що вплив Р. Ахметова в ОРДЛО будувався на тому,
що він був частиною української економіки, власником підприємств, які
працювали у рамках єдиного з Україною виробничого ланцюга. Тому на такій
ролі він там був потрібен – як легальна пуповина, яка пов’язувала ту територію
з економічним тілом України. «Але, мені здається, що його вплив на ту
територію є перебільшеним. Певним чином він теж є постраждалим у цих
процесах», – наголосив В. Сизов.
Узагалі, на думку експерта, Р. Ахметов вів себе досить виважено протягом
багатьох років. Упродовж своєї діяльності він намагався не вступати в
конфлікти ні з ким з представників української влади. «Він намагався будувати
свій бізнес і вирішувати конфлікти кулуарно. У відкрите протистояння він не
вступав ні з Л. Кучмою, ні з В. Ющенком, хоча й Р. Ахметов був одним з
головних спонсорів В. Януковича, потім він товаришував з В. Януковчем, а
зараз у нього непогані відносини з П. Порошенком. Він буде працювати з будьяким політиком, хто забезпечить безпеку його бізнесу», – зазначив В. Сизов.
За словами експерта, наразі багато депутатів з Опозиційного блоку є
представниками неформальної групи Р. Ахметова. Попри це він має вплив і на
інші політичні сили. «Якщо подивитися на Радикальну партію, то раніше
О. Ляшко приїздив до Маріуполя і бігав з автоматом, а зараз він приїздить до
Маріуполя на підприємства Р. Ахметова і зустрічається там із колективами», –
підкреслив В. Сизов.
Експерти не виключають фінансової допомоги Р. Ахметова політичним
силам під час виборчої кампанії, навіть після втрати значної частини активів.
Тим більше що бажаючих отримати таку допомогу вистачає. Зокрема, на думку
В. Сизова, конкуренція змушує політсили мобілізувати штаби й оголосити
режим НС. І якщо для БПП, як і будь-якої партії влади, питання грошей гостро
не стоїть, то для окремих політиків і цілих партій – це гарячі жнива, час пошуку
спонсорів та інвесторів. Для олігархів усіх масштабів – момент, коли важливо
вигідно вкластися в політпроекти, які зможуть конвертувати інвестиції в
політичний вплив (http://oligarh.media/2017/04/03/golubye-fishki-oligarhov. 2017.
3.04).
На думку експертів, Р. Ахметов продовжує пошук проектів, у які можна
було б вкласти кошти напередодні виборів. Він, як і раніше, надає допомогу
Радикальній партії. Однак обсяг допомоги скорочується. На певному етапі
олігарх міг розглядати співпрацю з проектом В. Рабиновича «За життя!», проте
після фактичного відходу від участі в партії Є. Мураєва такі перспективи
зменшилися.
Деякі експерти вважають, що саме певне порозуміння, а можливо, і
співробітництво з БПП дає впевненість Р. Ахметову на перспективу. Проте
влада не змогла чи не захотіла зупинити блокаду окупованої частини Донбасу,
що стало приводом «націоналізації» підприємств.
За словами директора Інституту аналізу та менеджменту політики
Р. Бортника, ніхто у владі не захотів стати тим крайнім, «на кого спустять усіх
патріотичних і радикальних собак». «Президент проти, Прем’єр-міністр проти, а
голова МВС, не бажаючи відповідати за це, заявляв про те, що чекає, поки
дадуть наказ. Ніхто не хотів брати на себе відповідальність, виявляти
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насамперед політичну сміливість вступити в конфлікт з патріотично
налаштованою частиною суспільства», – зазначив експерт.
У складних умовах війни на Донбасі Р. Ахметову, щоб зберегти свій
бізнес, постійно доводилося домовлятися з усіма сторонами конфлікту. У
результаті цей баланс загравань з російською та українською сторонами зіграв
злий жарт з Р. Ахметовим. Таку думку висловив експерт Міжнародного центру
перспективних досліджень А. Октисюк.
За його словами, проблема Р. Ахметова полягає в тому, що він балансував,
коли починався Майдан, тоді як мав усі можливості й інструменти, щоб
«вичистити проросійські інфільтровані елементи з Донбасу». «Але він
торгувався, хотів якісь додаткові преференції і доторгувався до такої ситуації,
що тільки гірше стає. Далі балансувати він вже не зможе», – наголосив аналітик
(http://www.dw.com/uk 94/a-37807995. 2017. 4.03).
Експерти не виключають, що на Р. Ахметова здійснювався і продовжує
здійснюватися тиск з боку Росії. Їм потрібна підтримка «своїх» людей в Україні.
І це мав би робити Р. Ахметов. Але оскільки він відмовився йти на поступки,
пов’язані зі зміною балансу сил в Опозиційному блоці, то і ставлення до нього
змінилося. Як зазначає В. Фесенко, у січні з’явилася інформація, що конфлікт
між групою Р. Ахметова і групою Льовочкіна – Фірташа в Опозиційному блоці
посилився, тому що Росія вимагала ввести третього рівнозначного партнера –
групу пов’язаного з Росією В. Медведчука, щоб у політичній силі було три
центри впливу для узгоджень рішень. «Р. Ахметов відмовився, і, можливо, зараз
на нього тиснуть, щоб він погодився на таку модель, щоб він грав за
російськими правилами», – припускає експерт.
У свою чергу А. Октисюк вважає, що Р. Ахметов не піде на поступки Росії,
а більше намагатиметься піти на компроміс із нинішньою українською владою,
оскільки, навіть якщо він і втратить контроль над підприємствами по інший бік
лінії розмежування, у нього ще залишиться енергетична монополія. «Світло в
Україні є кінцевим продуктом цієї енергетичної монополії Р. Ахметова, бо він
вугілля добуває, продає, встановлює тарифи, подає його на ТЕЦ, які генерують
електроенергію, а потім фактично його людьми встановлюються ціни на цю
електроенергію. Тому він усе ж таки намагатиметься подружитися з
українською владою», – наголосив А. Октисюк.
Узагалі, на думку експертів, примусити Р. Ахметова робити те, чого він не
хоче, дуже важко. Він виріс на околицях Донецька серед доволі суворих людей.
Там є таке поняття, як «втратити обличчя», тобто якщо ти один раз даси
слабину, то про це всі дізнаються й тиснутимуть. З Р. Ахметовим можна
домовлятися, можна шукати компроміси, він може йти на поступки в якихось
моментах, але тепер він не домовлятиметься з тими, хто його грабує.
За словами В. Фесенка, Р. Ахметов досі залишається впливовим олігархом,
адже у нього є свої депутати у Верховній Раді, потужні підприємства,
енергетичний бізнес по всій Україні, впливові засоби масової інформації,
найвідомішими з яких є телеканал «Україна» та газета «Сегодня», але він нині
змушений розв’язувати проблеми не через політичний тиск чи медійні кампанії,
а через домовленості.
Таким чином, експерти переконані, що група «СКМ» продовжує зберігати
значний економічний потенціал не зважаючи на серйозні втрати, що зазнають
компанії «ДТЕК» і «Метінвест» унаслідок блокади торгівлі з ОРДЛО й
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«націоналізації» підприємств на окупованих територіях, а її власник Р. Ахметов
все одно залишиться впливовим гравцем української політики, навіть якщо і
втратить частку свого бізнесу по той бік лінії розмежування. Причому експерти
підкреслюють, що ці втрати, навпаки, унеможливлюють будь-які компроміси з
владою «ЛНР/ДНР». Як зазначають спостерігачі, економічну структуру групи
«СКМ», через яку пройшла лінія розмежування на Донбасі, продовжує трусити,
але запасу міцності має вистачити.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій зазначив, що нинішнього
пленарного тижня Верховна Рада України розгляне блок питань щодо
Конституційного Суду, аграрні законопроекти, блок питань щодо ринку
електроенергії.
Голова Верховної Ради України А. Парубій, відкриваючи засідання
погоджувальної ради в понеділок, 10 квітня, повідомив, що у вівторок,
11 квітня, робота парламенту розпочнеться з розгляду блоку законопроектів з
правової політики. «Першим і головним, на мою думку, є закон про
Конституційний Суд України, розгляд якого ми перенесли з минулого тижня», –
сказав він. За словами спікера ВР, наступним у вівторок пропонується
розглянути блок питань аграрної політики – «на їхній важливості наполягає
профільний комітет».
У середу, 12 квітня, традиційно першим питанням планується розглянути
проекти постанов про ратифікацію документів. Також на в середу пропонується
розглянути блок питань, поданих Комітетом з питань сім’ї, молодіжної
політики, спорту і туризму, а також блок законопроектів щодо захисту прав
дитини та законопроекти щодо прав внутрішньо переміщених осіб.
А. Парубій повідомив, що на середу на 12:30 запрошено до парламенту
для надання пояснень Д. Вовка, голову Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
У четвер пропонується розглянути блок питань щодо змін до Регламенту
й питань реформування Верховної Ради України. «Один із законопроектів
стосується узгодження кількості парламентських Комітетів і профільних
міністерств, а також законопроект про приведення норм Регламенту Верховної
Ради України у відповідність до Конституції», – зазначив А. Парубій.
Також на четвер, за словами Голови Верховної Ради, до порядку денного
заплановано включити блок питань з енергоефективності та житловокомунального господарства та блок законопроектів з правоохоронної діяльності.
«Тут, серед інших, законопроект про ринок електричної енергії, який був
відправлений на повторне друге читання», – нагадав він.
А. Парубій зазначив, що «напередодні річниці Чорнобильської
трагедії Комітет з питань екології запропонував два законопроекти, які
стосуються статусу і захисту громадян, які потерпіли внаслідок Чорнобильської
катастрофи». Під час засідання погоджувальної ради А. Парубій укотре
наголосив на необхідності посилення ефективності роботи парламенту
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 10.04).
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***
Голова Верховної Ради України А. Парубій наголосив, що
«сьогоднішній безпековий вимір набагато ширший, ніж тільки мілітарний –
це безпека інформаційна, економічна, енергетична та гуманітарна».
«Сьогодні ми говоримо про глибоку суть тієї ситуації, в якій опинилася
Україна. Ми говоримо про безпековий вимір, і перш за все ми маємо збагнути,
що цей безпековий вимір є набагато ширший, аніж тільки його мілітарна
складова, яку традиційно сприймають головним елементом безпеки.
Сьогоднішній безпековий вимір – це безпека інформаційна, економічна,
енергетична та гуманітарна», – заявив Голова Верховної Ради України
А. Парубій під час Х Київського безпекового форуму, до участі в якому
долучилися, зокрема, члени Парламентської асамблеї НАТО.
За словами А. Парубія, «війна для України розпочалась не три роки тому,
а набагато раніше, коли Кремль і Росія здійснювали тиск на Україну через
економічну та енергетичну сфери». Він нагадав про «газові питання, через які
хотіли поставити українську владу на коліна і змусити підпорядкуватись
політиці Кремля; про гуманітарну сферу, коли використовувалась навіть церква,
яка фактично проголошувала імперські плани, замість того щоб нести слово
Боже».
Голова Верховної Ради наголосив, що і «помаранчевий Майдан, і
Революція гідності були не просто протестами, а елементами боротьби за
українську незалежність». При цьому він дав зрозуміти, що «три роки тому
російські війська вторглися не тільки на територію України – це була агресія
проти всього вільного світу, проти всього євроатлантичного співтовариства, і
сталося так, що Україна опинилася на передовій цивілізаційної боротьби».
Політик закликав до розуміння того, що «загроза з Кремля є
глобальною»: «Той, хто вважає, що це українсько-російський конфлікт, той або
свідомо, або несвідомо глибоко помиляється і не розуміє суті тих речей, які
відбуваються в Україні. Ціль Кремля – відновити вплив на весь геополітичний
простір, який він контролював за радянських часів. І це добре розуміють і
Румунія, і Естонія, і інші країни Балтії, і Польща, і Грузія».
Голова Верховної Ради України, звертаючись до присутніх на форумі,
наголосив, зокрема, на необхідності шукати формат більш тісного союзу з
країнами, які межують з Російською Федерацією. «Наше завдання сьогодні – в
двох вимірах. В одному вимірі – це суттєво розширити розуміння питань
безпеки, про що я вчора говорив з президентом Парламентської асамблеї НАТО.
Поки ми не підготуємо дуже ефективні і дієві відповіді на енергетичну,
економічну, інформаційну і гуманітарну безпеку, нам буде складно дати
адекватну відповідь на мілітарну загрозу. Ми маємо суттєво розширити
розуміння і проблеми безпеки. І наступне, що нам необхідно зробити в нашому
спільному євроатлантичному союзі вільних народів, – мати більш глибоку
співпрацю і розуміння між тими країнами Східної Європи, які межують з
Росією», – сказав А. Парубій.
«Я впевнений, що наш більш тісний союз чи на рівні парламентському,
чи на рівні урядовому допоможе впливати на позицію всього євроатлантичного
простору, – наголосив Голова Верховної Ради А. Парубій. – Ми повинні в своїх
країнах шукати формат і розуміння більш тісного співробітництва, який
допоможе у відбитті агресії і встановленні безпеки не тільки в Україні, а й в
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усьому вільному світі» (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 7.04).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко взяла
участь у Київському безпековому форумі у п’ятницю, 7 квітня, учасники
якого обговорили безпекові загрози, що постали перед європейськими
країнами в умовах агресивної політики Кремля.
І. Геращенко зауважила, що протягом останніх років європейські країни
стикаються з безпрецедентним рівнем російської пропаганди, дезінформаційних
кампаній і навіть втручанням у національні вибори. «Росія продовжує
фінансувати антиєвропейські політичні сили, а також медіа, які поширюють
неправдиву інформацію з метою дискредитації європейських цінностей та
розколу ЄС», – зазначила вона.
Політик підкреслила, що саме такі гібридні методи ведення війни
становлять основну загрозу поряд з нарощуванням військової потужності
Російської Федерації. «Це неприпустима ситуація, коли у ХХІ ст. Російська
Федерація більше двох років утримує понад 10 політичних в’язнів, а
контрольовані нею представники незаконних збройних формувань утримують у
заручниках 121 українця», – наголосила І. Геращенко.
У контексті обговорення Мінських домовленостей перший заступник
Голови Верховної Ради України підкреслила першочерговість безпекового й
гуманітарного блоків. Вона вкотре наголосила, що без виконання цих блоків
неможливо переходити до виконання політичного блоку.
Політик зазначила, що українська сторона наполягає на необхідності
створення додаткової, п’ятої, підгрупи в ТКГ, яка б займалася питаннями
кордону, оскільки на сьогодні понад 400 км залишається неконтрольованими на
кордоні з РФ.
Перший віце-спікер була солідарна з колегами, які зазначили, що
європейські країни починають усвідомлювати рівень загрози для демократії, що
становлять дії Кремля. У цьому контексті вона підкреслила важливість
прийнятих протягом 2016–2017 рр. резолюцій ПАРЄ, а також резолюцію ЄНП
щодо російської дезінформації, яка була ухвалена на Конгресі Європейської
народної партії у березні поточного року.
Водночас політик наголосила, що реакція міжнародної спільноти
залишається недостатньою і європейські країни повинні посилити тиск на РФ з
вимогою виконувати Мінські домовленості. «Міжнародні санкції проти Росії –
це інвестиції в мир та безпеку всієї Європи», – підкреслила І. Геращенко.
У цьому контексті народний депутат України наголосила, що ЄС і країни
«Східного партнерства» мають спільно розробити ряд заходів для протидії
агресивній політиці Кремля.
«Ми повинні посилювати наш діалог та запровадити ефективні й дієві
відповіді на енергетичну, економічну, інформаційну і гуманітарну загрозу з
боку РФ», – зауважила політик.
В обговоренні взяли участь Е. Райхел, Надзвичайний і Повноважний
Посол ФРН в Україні та Е. Вуда, колишній посол Великої Британії в Росії
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 7.04).
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***
Віце-спікер О. Сироїд оголосила про вихід із фракції партії «Блок
П. Порошенка» депутата В. Голуба. Таку заяву віце-спікер О. Сироїд зробила
на засіданні Верховної Ради в п’ятницю, 7 квітня.
«В Президію надійшла заява від народного депутата В. Голуба про його
вихід із складу фракції партії “Блок П. Порошенка”», – повідомила нардепам
заступник голови Верховної Ради.
Після виходу В. Голуба у фракції лишилося 140 депутатів.
Раніше, 4 квітня, В. Голуб заявив про намір вийти з президентської
фракції. За словами нардепа, у його приймальню в Черкасах передали погрози
щодо його діяльності як народного депутата.
В. Голуб вважає, що таким чином влада Черкаської області, яку
представляє БПП, домагається, щоб він «заспокоївся і не заважав їй і надалі
чинити корупційні оборудки».
Як відомо, В. Голуб входить у Комітет ВР із питань правової політики та
правосуддя (Українська правда (www.pravda.com.ua). – 2017. – 7.04).
***
7 квітня відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради України.
Голова Верховної Ради України А. Парубій, відкривши ранкове засідання,
привітав усіх зі Святом Благовіщення.
Головуючий повідомив, що в засіданні беруть участь члени Кабінету
Міністрів на чолі з Прем’єр-міністром В. Гройсманом.
Відбулася «година запитань до уряду».
Головуючий надав слово для виступів членам Кабінету Міністрів.
Міністр закордонних справ П. Клімкін висловив вдячність усім, хто
доклав зусиль для втілення реформ, які були необхідні для надання Україні
безвізового режиму.
Міністр зазначив, що це було прогнозоване, але тим не менше емоційне
рішення. «П’ятсот двадцять один голос “за” – це добрий результат, оскільки нас
підтримали всі друзі Європи, всі друзі України. Тому це рішення для нас, для
Європи спільне», – сказав він.
Міністр поінформував про подальші кроки завершення процесу надання
Україні безвізового режиму.
П. Клімкін повідомив, що безвізовий режим працюватиме для 30 країн –
це 26 країн-членів ЄС. Для Великої Британії та Ірландії існує окрема візова
практика. І чотири країни, які доєдналися до Шенгенської зони, – Норвегія,
Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн.
П. Клімкін наголосив, що безвізовий режим працюватиме саме для
власників біометричних паспортів. «Це буде безвізовий режим для
короткострокових поїздок, і для нас дуже важливо, щоб ми відповідально до
цього поставилися», – наголосив він.
Міністр повідомив, що саме із 7 квітня працює новий регламент
Європейського Союзу, який спрямований на підвищення безпеки. Він працює
не тільки для громадян України, не тільки для громадян країн-членів ЄС, а
абсолютно для всіх. Це означає, що можуть бути додаткові перевірки. Він
заспокоїв громадян, щоб вони не хвилювалися під час перетину кордону.
П. Клімкін насамкінець сказав, що далі багато завдань, насамперед
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пов’язаних з роботою з Агентством з безпеки кордонів ЄС, новоствореним
офісом прокуратури ЄС, з країнами-членами. Тому потрібно пройти цей етап і
запустити справжній безвізовий режим.
Голова Державної міграційної служби України М. Соколюк доповів про
практичні кроки, які здійснює очолювана ним служба для запровадження
безвізового режиму з Європейським Союзом.
Він зазначив, що Державна міграційна служба відповідає за дуже важливу
частину процесу візової лібералізації – за початок видачі біометричних
документів. Він повідомив, що видачу цих документів розпочато в січні 2015 р.
Станом на сьогодні вже 3 млн 25 тис. 129 громадян отримали біометричні
документи для виїзду за кордон.
М. Соколюк зазначив, що українські біометричні паспорти для виїзду за
кордон визнані всім світом.
За словами урядовця, усі підрозділи міграційної служби оснащені
відповідним обладнанням. Додатково до процесу видачі документів долучилися
центри надання адміністративних послуг (їх уже працює 18, і найближчим
часом мережа збільшиться).
Доповідач повідомив, що кожний день понад 10 тис. громадян України
отримують нові біометричні паспорти для виїзду за кордон, а в деякі дні –
12 тис. «Процес триває. Ми бачимо, що попит зростає. Це пов’язано з
травневими святами, з літнім відпочинком. Ми до цього готові», – зазначив він.
М. Соколюк також нагадав, що безвізовий режим – це право виїхати до
країни Європейського Союзу з туристичною метою, з іншою метою, але це не
право залишитися понад 90 днів. Це не дає права на працевлаштування.
Урядовець подякував народним депутатам за важливу підтримку законів, які
були необхідні для початку цього процесу.
Члени уряду відповіли на запитання народних депутатів.
На цьому «година запитань до уряду» завершилася.
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко
оголосила про створення у Верховній Раді міжфракційного депутатського
об’єднання «За розвиток оборонно-промислового комплексу та авіакосмічної
галузі України», головою якого обрано народного депутата В. Кривенка.
Заступник Голови Верховної Ради України О. Сироїд оголоcила
депутатські запити.
Народні депутати виступили із заявами, повідомленнями, пропозиціями.
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко закрила
пленарне засідання (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 7.04).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект
щодо усунення дискримінаційних положень по відношенню до засуджених
осіб, які є інвалідами І–ІІ групи або досягли пенсійного віку.
Члени комітету розглянули законопроект № 6015 на засіданні 5 квітня.
Законопроектом пропонується виключити з Кримінально-виконавчого кодексу
України встановлені обмеження щодо можливості переведення до дільниці
соціальної реабілітації засуджених осіб, які є інвалідами І–ІІ групи або досягли
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пенсійного віку.
Під час обговорення зазначалося, що ст. 100, 101 КВК України
передбачено, що залежно від поведінки засудженого, його ставлення до праці та
навчання умови відбування покарання змінюються в межах однієї колонії.
Засуджені, які стають на шлях виправлення, переводяться у колоніях
мінімального й середнього рівня безпеки до дільниці соціальної реабілітації.
Головним критерієм переведення до дільниці соціальної реабілітації є
встановлення факту, що особа стала на шлях виправлення та відбула необхідну
частину призначеного їй строку покарання у виді позбавлення волі, визначеного
ч. 1 ст. 101 КВК України.
Водночас п. 2 ч. 2 ст. 101 КВК України передбачено, що не підлягають
переведенню до дільниці соціальної реабілітації інваліди І–ІІ груп та особи, які
досягли пенсійного віку. Таким чином, засуджені особи, які досягли пенсійного
віку або мають інвалідність І–ІІ групи, не можуть бути на законних підставах
переведені до дільниці соціальної реабілітації, навіть якщо стали на шлях
виправлення та дотримуються встановленого режиму відбування покарання.
Члени комітету підтримали законопроект, зважаючи на його актуальність.
На їхню думку, реалізація положень проекту дасть змогу усунути
дискримінаційні обмеження відносно засуджених осіб, які є інвалідами І–ІІ
групи або досягли пенсійного віку, на тримання в дільниці соціальної
реабілітації
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 10.04).
***
Комітет з питань інформатизації та зв’язку рекомендує парламенту
ухвалити проект закону України «Про основні засади забезпечення
кібербезпеки України» в другому читанні і в цілому.
За оцінками експертів у сфері кібербезпеки більшості провідних країн
світу є помітною стійка тенденція до значного зростання кількості та
розширення спектра кібератак.
На сьогодні їх реальні прояви малопрогнозовані, а їхнім результатом є,
зазвичай, значні фінансово-економічні збитки або непередбачувані наслідки
порушень функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем, які
безпосередньо впливають на стан національної безпеки й оборони. У зв’язку з
цим існуючі загрози потребують упровадження комплексних заходів,
спрямованих на забезпечення кібербезпеки.
Метою проекту закону є створення національної системи кібербезпеки як
сукупності політичних, соціальних, економічних та інформаційних відносин
разом з організаційно-адміністративними й техніко-технологічними заходами
шляхом комплексного підходу в тісній взаємодії державного і приватного
секторів та громадянського суспільства.
Його реалізація дасть змогу впровадити комплексний підхід до
визначення основних засад формування державної політики у IT сфері під
егідою держави і в тісному співробітництві з приватним сектором та
громадянським суспільством.
Відповідний документ зареєстровано у Верховній Раді за № 2126а
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 7.04).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
«Поки є такі герої – ми є непереможні», – зазначив Президент
України П. Порошенко під час вручення зірки Героя батькам В. Сліпака.
Президент П. Порошенко зустрівся з батьками Героя України, учасника
антитерористичної операції, відомого оперного співака В. Сліпака
Н. і Я. Сліпаками. Глава держави вручив їм зірку Героя, якою посмертно був
відзначений їхній син за виняткову мужність і героїзм, виявлені в захисті
державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане
служіння українському народові.
П. Порошенко зазначив, що ділянка, де, обороняючи українську землю,
ніс службу В. Сліпак, була важливою для українського війська й саме завдяки
його подвигу її вдалося зберегти. «Це надзвичайно важлива для України ділянка
біля селища Луганське в напрямку Логвинового, коли з боку Дебальцевого на
частину Збройних сил України був здійснений напад. Як справжній герой він
підняв наші війська в контратаку, ми закріпилися на позиціях. Він своїм
життям, своїм героїчним вчинком врятував десятки життів наших солдат», –
наголосив Президент.
На переконання глави держави, унікальність подвигу В. Сліпака не лише
в його мужності та відданості рідній землі, а й у тому, що заради захисту
України він покинув комфортне життя відомого співака в Парижі та пішов
добровольцем захищати країну. «Коли у нас є такі герої, як Василь, з таким
духом, з такою силою, з такою любов’ю до Батьківщини, і з таким прикладом
життя – ми є непереможні, – підкреслив П. Порошенко. – Коли Україна і
український народ складається з таких патріотів, як Василь Ярославович, – ми є
непереможними».
Президент нагадав, що війна в Україні триває вже майже три роки і за цей
час країна «заплатила найвищу ціну – життям своїх найкращих синів і дочок».
П. Порошенко зауважив, що Росія сподівалася дуже легко, за декілька тижнів
перемогти Україну, яка на той час не мала Збройних сил і зброї. Вона думала,
що Україна роздерта зсередини, і Росія, яка має в десятки разів більший
військовий бюджет, озброєна зброєю ХХІ ст., зламає українську волю. «Але ми
довели, що, навіть коли менше зброї, є відчуття, коли ти зі зброєю в руках
захищаєш власну землю, борешся за кожен клаптик української землі, ми
нікому її не віддамо і віддавати не збираємось», – підкреслив глава держави.
П. Порошенко висловив переконання, що героїчний характер В. Сліпака
сформувався саме завдяки патріотичному вихованню в сім’ї. «Позивний вашого
сина був “Міф”. Сьогодні цей позивний і ім’я вашого сина знає вся країна.
Сотні українських хлопців хочуть бути схожими на нього, – наголосив
Президент. – Хочу подякувати разом з міністром оброни С. Полтораком,
шановні Надія Василівно та Ярославе Володимировичу, за сина. Бо коли ми
маємо таких воїнів – Україна непереможна».
Я. Сліпак подякував Президенту за високу державну відзнаку сина. «Ми
Вам щиро дякуємо, що пам’ятаєте про нашого сина, – сказав він. – Якщо ми
разом – ми непереможні» (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 10.04).
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***
Президент України П. Порошенко під час телефонної розмови з
М. Шульцом, головою Соціал-демократичної партії ФРН, екс-президентом
Європейського парламенту, подякував йому за особистий внесок у
запровадження Євросоюзом безвізового режиму для громадян України
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 10.04).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з віцепрезидентом США М. Пенсом.
Глава Української держави поінформував віце-президента США щодо
погіршення безпекової ситуації на Донбасі, зокрема порушення Росією режиму
припинення вогню.
Віце-президент М. Пенс наголосив, що США повністю підтримують
Україну в її боротьбі за відновлення суверенітету й територіальної цілісності.
П. Порошенко також висловив підтримку діям Сполучених Штатів
Америки для запобігання подальшим воєнним злочинам режиму Б. Асада проти
мирного населення в Сирії.
Зі свого боку М. Пенс подякував Україні за солідарність із США після
газової атаки в Ідлібі.
Співрозмовники також скоординували графіки двосторонніх контактів на
найвищому рівні.
Віце-президент М. Пенс привітав Президента П. Порошенка з наданням
чергового траншу Міжнародного валютного фонду, відзначивши успіх
української влади у впровадженні важливих реформ (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
7.04).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з президентом
Парламентської асамблеї НАТО П. Аллі.
Глава Української держави висловив вдячність Парламентській асамблеї
НАТО за тверду та послідовну підтримку суверенітету, територіальної
цілісності та незалежності України.
«Альянс продовжує підтримувати Україну, і це має для нас надзвичайно
важливе значення», – сказав П. Порошенко. Він наголосив, що існуюче
співробітництво між Україною та НАТО, у тому числі в рамках парламентської
співпраці з ПА НАТО, відіграє важливу роль у приборканні агресії Росії проти
України.
П. Аллі наголосив, що і держави-члени НАТО, і Парламентська асамблея
НАТО повністю підтримують процес реформ в Україні та засуджують
незаконну анексію Криму й агресію Російської Федерації на Донбасі. «Захист
України є захистом для нас самих», – сказав П. Аллі.
Окремо було відзначено важливість координації зусиль у сферах
кібербезпеки та протистояння агресивній пропаганді з боку Росії (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 6.04).
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***
Президент П. Порошенко провів зустріч з президентом Національної
академії наук України Б. Патоном і молодими вченими. Глава держави
підписав Розпорядження «Про призначення грантів Президента України для
підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік».
«На мою думку, це важливе заохочення активної участі молодих вчених у
реалізації державної політики, і впевнений в тому, що майбутнє країни у ваших
руках. І ваш розум поведе країну далі в Європу», – звернувся П. Порошенко до
присутніх на зустрічі.
Глава держави наголосив на важливості державної підтримки молодих
учених.
За словами П. Порошенка, найближчим часом буде підписано указ про
відзначення 100-річчя Національної академії наук України: «Сам факт її
створення уже тоді був потужною революційною подією». Він також наголосив
на важливості вшанування пам’яті українського академіка В. Вернадського.
Президент підкреслив, що українська наука багата не тільки історією, а й
має величезний потенціал, який на сьогодні служить країні. Він нагадав про
підписання нової редакції Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність», який було розроблено із залученням провідних фахівців.
Відповідно до Закону, уряд затвердив рішення про утворення Національної ради
України з питань розвитку науки й технологій. «Мені приємно сьогодні в колі
молодих вчених повідомити, що ця Рада (Верховна Рада України) і розподіляє
бюджетні гранти на фінансування новітніх, амбітних і багатообіцяючих
проектів», – зазначив П. Порошенко.
Президент висловив упевненість, що ці кошти мають отримати найбільш
талановиті й найбільш перспективні вчені та наукові колективи, які зможуть
забезпечити інноваційні перетворення, оновлення наукової сфери на
демократичних засадах.
Глава держави також повідомив, що з президентом НАН України
Б. Патоном домовилися про обговорення питання реформування академії і
забезпечення пріоритетності розвитку найбільш перспективних напрямів.
У свою чергу ректор Київського національного університету
ім. Т. Шевченка Л. Губерський подякував Президенту за рішення щодо
грантової підтримки молодих учених та за увагу, яку він приділяє українській
науці, обдарованій учнівській молоді та молодим ученим.
«Ці події є яскравим свідченням того, що попри усі об’єктивні економічні
труднощі держава і особисто Президент України виявляють особливу увагу до
молодих талантів, яких з упевненістю можна віднести до національного
надбання нашої держави», – сказав Л. Губерський (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
7.04).
***
Президент України П. Порошенко зустрівся з делегацією Європейського
парламенту на чолі з головою Комітету із закордонних справ
Д. МакАллістером.
Глава держави висловив глибоку вдячність Європейському парламенту за
схвалення 6 квітня рішення про запровадження Євросоюзом безвізового режиму
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для громадян України. «Це рішення стало чітким підтвердженням потужної
підтримки з боку Європарламенту європейського майбутнього нашої
держави», – наголосив Президент України.
Співрозмовники засудили останні дії Російської Федерації, спрямовані на
дестабілізацію ситуації на Донбасі й підрив мирного процесу.
Глава держави високо оцінив активну позицію Європарламенту щодо
захисту прав людини в тимчасово окупованому Криму, а також підтримки
зусиль щодо деокупації півострова та його повернення під суверенітет України.
Було обговорено перспективи завершення ратифікації Угоди про асоціацію
між Україною і ЄС, шляхи розкриття потенціалу поглибленої та всеохоплюючої
зони вільної торгівлі, включаючи схвалення Європарламентом додаткових
автономних торговельних преференцій Україні, а також питання енергетичної
безпеки європейського континенту.
Сторони також відзначили нагальну потребу вжити конкретних заходів для
підвищення ефективності протидії російській дезінформаційній кампанії у
Європі (Офіційне
інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 7.04).
***
Президент П. Порошенко наголошує, що після отримання безвізового
режиму для українських громадян робота не припинятиметься і влада
зробить усе для того, щоб подорожі до Європи стали більш доступними для
українців.
Під час зустрічі з президентом Національної академії наук України
Б. Патоном і молодими вченими глава держави нагадав, що 7 квітня відбулася
непересічна подія. Наполеглива праця українських дипломатів, народних
депутатів, експертів щодо отримання Україною режиму візової лібералізації
принесла успішні результати, зазначив він.
«Я пишаюся тим, що очолював цей процес», – сказав П. Порошенко.
Президент підкреслив, що не зважаючи на шалену протидію наших опонентів, у
тому числі це було й елементом гібридної війни проти України, не зважаючи на
певний скепсис “п’ятої колони” всередині країни, яка стверджувала, що нічого
не вийде, ми прийняли план лібералізації візового режиму. Він нагадав, що для
отримання безвізового режиму Україна мала виконати план зі 144 критеріями.
За цей час було впроваджено низку реформ: починаючи від ідентифікаційних
карток і закінчуючи системою інтегрованого управління кордонами; від
запровадження біометричних паспортів і завершуючи ефективними кроками у
боротьбі з корупцією; починаючи від запровадження новітньої системи
державних закупівель і завершуючи забезпеченням верховенства права та
дотримання прав людини».
П. Порошенко зауважив, що 521 депутат Європейського парламенту,
представники шести найбільших фракцій проголосували за надання безвізового
реживу для українців. «Можу вам сказати, що на цьому робота не зупиняється.
Ми зробимо, щоб поїздки українців були дешевші, щоб в Україну прийшли
лоукости, – наголосив Президент. – Щоб ви, як молоді вчені, по українському
паспорту, не очікуючи дні або тижні у чергах перед консульствами, не
витягаючи з кишень українців мільярди гривень за сплату консульського збору,
не переплачуючи за квитки, а витративши від 30 до 60 євро мали можливість на
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власні очі переконатись у перевагах європейських цінностей, європейської
системи, яка стала об’єднуючою національною ідеєю під час Революції гідності
і до якої зараз впевнено крокує Україна» (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 7.04).
***
Прем’єр-міністр, говорячи про підсумки року діяльності уряду,
зазначав: «Ми відновили економічне зростання та розпочали капітальний
ремонт країни».
Уряд упродовж року своєї роботи виконав те, що обіцяв: стабілізував
економічну ситуацію, відновив економічне зростання й розпочав капітальний
ремонт країни. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України В. Гройсман на
прес-конференції за підсумками року діяльності уряду.
«…Нам вдалося виконати те, що ми обіцяли. Ми прийшли на фоні
політичної і, як наслідок, економічної кризи. Для нас було найголовнішим
завданням зробити все від нас залежне, щоб ми стабілізували національну
економіку, і перейти до зростання. Нам вдалося це зробити у 2016 р.», –
підкреслив він.
За результатами 2016 р. українська економіка зросла на 2,3 %, середня
номінальна заробітна плата зросла на 35,4 %, місцеві бюджети зросли на 50 %, а
у цьому році очікується їх зростання ще на 25 %. Зібрано врожаю зернових
66 млн т, а експорт продукції сягнув 15,5 млрд дол. У Держбюджеті-2017
акумульовано 9 млрд грн на підтримку регіонального розвитку, що у 1,4 раза
більше, ніж торік. На ремонт доріг виділено втричі більше коштів – 30 млрд грн.
Додаткова дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров’я зросла на
14,9 млрд грн. Дефіцит бюджету скорочено до 3 %, порівняно з 3,75 % у 2016 р.
Прогнозована інфляція 8,1 проти 12 % у Держбюджеті-2016. Додатково до
плану в бюджет отримано 18 млрд грн завдяки системним змінам і детінізації
роботи митниці. Завдяки Електронній системі публічних закупівель ProZorro
зекономлено 8 млрд грн.; 150 млн грн виділено на ангіографічне обладнання для
лікарень, що дасть змогу рятувати життя 3 тис. українців щороку.
За всіма цими цифрами стоїть життя українських громадян, наголосив
глава уряду. «Все, що виробить національна економіка, ми зможемо
реінвестувати у якість життя українських громадян», – наголосив Прем’єрміністр.
Уряд з вересня почав підготовку до 2017 р., нагадав В. Гройсман. Він
переконаний, що, «не зважаючи на багато проблем, які нам у тому числі штучно
створюють, 2017 р. має усі перспективи стати роком зростання національної
економіки і зміни в кращий бік соціальних стандартів для наших громадян», що
забезпечить зміну в кращий бік якості життя людей.
Також Кабінет Міністрів розпочав роботу над тим, щоб оновлювати
країну, здійснювати модернізацію інфраструктури. Кабмін підійшов до питання
будівництва й реконструкції доріг. «Наш системний підхід дасть можливість
оновлювати дороги, будувати нові школи, поліклініки, оновлювати рухомий
склад “Укрзалізниці”, робити інші інфраструктурні проекти. Фактично, ми
підготувалися, щоб розпочати капітальний ремонт країни. На це потрібні будуть
час і ресурси», – зауважив В. Гройсман.
Крім того, уряд здійснив такі кроки:
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– у 2017 р. фактично утворено державний дорожній фонд, який повністю
запрацює в 2018 р. На ремонт доріг виділено втричі більше коштів –
30 млрд грн;
– встановлено єдину ціну на газ;
– у сфері охорони здоров’я у 2017 р. уряд планує провести медичну
реформу, яка забезпечить надання громадянам якісної медичної допомоги;
– з 1 квітня запроваджено урядову програму «Доступні ліки». У бюджеті
передбачено 500 млн грн на відшкодування вартості лікарських засобів;
– скасовано 460 застарілих нормативних актів, запроваджено онлайнреєстрацію бізнесу;
– реформується податкове й митне адміністрування, щоб приборкати
корупцію;
– здійснена бюджетна децентралізація. Відбувається утворення
об’єднаних територіальних громад, реформа регіональних систем охорони
здоров’я та освіти. Здійснюється реформа виконавчих органів влади,
впровадження е-урядування на місцях.
У 2017 р. уряд запланував проведення п’яти ключових реформ, що дасть
можливість забезпечити економічне зростання й конвертувати доходи бюджету
в підвищення якості життя українських громадян, зокрема в пенсійну реформу,
продаж неефективних активів, земельну реформу, яка сформує умови для
зміцнення українського фермерства, реформи освіти та охорони здоров’я.
«Для мене як для людини цей рік був дуже непростим. Але насправді я
бачу величезну перспективу в Україні, я бачу те, що ми можемо робити зміни,
змінювати життя і вселяти віру в українських громадян не просто словами, а
реальними діями. Хочу закликати усіх, щоб ми діяли в ім’я нашої України і в
ім’я того, щоб Україна посіла своє гідне місце на мапі Європи і світу», –
підкреслив В. Гройсман (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –
11.04).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман, виступаючи на пресконференції за підсумками року діяльності уряду, наголосив щодо
енергетичної блокади, що «ми не будемо купувати вугілля у агресора, це
неприпустимо».
Енергетична та економічна блокада, що дала можливість Росії вкрасти
українські підприємства й отримати контроль над українськими надрами, була
якісною спецоперацією країни-агресора на українській території. Як наслідок
Україна відчуває дефіцит ресурсу, але закуповувати вугілля у країни-агресора
уряд не буде. «Беззаперечно, нам потрібно вугілля, що не вистачає,
закуповувати у різних країнах. Я прихильник того, щоб ми закуповували в
Сполучених Штатах, Австралії у інших країнах, а не у країни-агресора, –
зазначив глава уряду. – Для нас дуже важливо диверсифікувати (постачання
вугілля), але ні в якому разі не постачати з Російської Федерації».
Прем’єр-міністр переконаний, що штучно організована блокада
підігравала інтересам Російської Федерації. «Блокада, яка була зроблена
відносно заборони України доступу до власних надр, …була в інтересах
Російської Федерації. Я вважаю, що це ще одна якісна спецоперація ворога на
нашій території. Вони отримали подачу від України руками деяких українців –
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тих, хто замислив це, був лідерами блокади і підігравав чітко росіянам», –
підкреслив він.
Унаслідок блокади українські підприємства, які платили податки в
Україну, працюють сьогодні на Росію, а українські надра забрані росіянами в
актив країни-агресора, наголосив глава уряду. «Десятки, сотні мільярдів просто
були перенаправлені в економіку Російської Федерації», – зауважив він.
Прем’єр-міністр наголосив, що уряд здійснив ряд заходів, спрямованих
на досягнення енергетичної незалежності. Також багато змін було здійснено
впродовж 2014–2015 рр. У результаті сьогодні 501 день Україна не споживає
краплини російського газу.
Докладається багато зусиль для розвитку гідроенергетики, нарощення
потужностей атомної енергетики, здійснюється модернізація системи. Так,
проводиться модернізація Трипільської ТЕС, на що потрібно 1 млрд грн. Також
цього року будуть перебудовані два блоки Зміївської ТЕС, що працювали на
антрацитовому вугіллі.
«Ми розуміли, що нас заблокують, але думали, що це зроблять
росіяни», – наголосив глава уряду, підкреслюючи негативні наслідки
енергетичної
блокади
для
України
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 11.04).
***
Проведення підготовленої урядом пенсійної реформи дасть
можливість збільшити пенсії для значної кількості українських пенсіонерів
уже з 1 жовтня і відмінити оподаткування пенсійних виплат, заявив
Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час великої прес-конференції «Рік
уряду».
«Пенсійна реформа, яку уряд пропонуватиме спільно з коаліцією,
повинна дати три позиції. Ми маємо, по-перше, побудувати справедливу
систему. Друге, в середньостроковій перспективі, а я хочу аби вже у 2024 р., ми
би вийшли і сказали, що дефіцит бюджету Пенсійного фонду становить нуль
або наближається до нуля. І третя позиція – це реформа, яка має підняти пенсії
українським пенсіонерам», – сказав глава уряду.
Він підкреслив, що в разі ухвалення урядових ініціатив, за попередніми
розрахунками уряду, щонайменше 5,6 млн пенсіонерів отримають підвищення
пенсій від 200 до понад 1 тис. грн. Він додав, що підвищення пенсій відбудеться
за рахунок заходів, що передбачатиме реформа (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 11.04).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман розраховує на швидке ухвалення
Верховною Радою пакета законів для початку масштабної приватизації і
вважає можливим ефективний продаж Одеського припортового заводу, але
вже з новим керівництвом Фонду державного майна. Про це глава уряду
сказав під час прес-конференції «Рік роботи уряду».
«Хотів би, аби пакет законів ми прийняли ще на цій сесії і могли б одразу
перейти до великого масштабного продажу майна, що неефективно
використовується державою», – сказав В. Гройсман.
Він також прокоментував заяву глави Фонду держмайна І. Білоуса про
20

бажання покинути свій пост. «Я вітаю рішення І. Білоуса», – сказав
В. Гройсман, підкресливши, що ефективність його на посаді керівника
приватизаційного відомства була недостатньою. І найбільше незадоволення
викликали два провали продажу одного з ключових активів – Одеського
припортового заводу.
Разом з тим, коментуючи можливість продажу ОПЗ, В. Гройсман додав:
«ФДМУ має підготувати ОПЗ до продажу. Ми затверджуємо тільки умови. Я
бачу те, що ми можемо провести ефективний продаж. Перед новим
керівництвом фонду таке питання постане», – сказав В. Гройсман (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 11.04).
***
Реформа земельних відносин, запропонована урядом, передбачає
створення такої моделі ринку землі, яка дасть можливість розвивати клас
невеликих фермерських господарств і не дасть змоги передати ресурси
іноземцям і великим аграрним холдингам. На цьому наголосив Прем’єрміністр України В. Гройсман під час прес-конференції «Рік роботи уряду».
«У нас не було формату й моделі обігу земель. Ми її запропонували. Ми
не підтримуємо передачу землі іноземцям та великим холдингам. І ми будемо
розвивати фермерство», – сказав В. Гройсман. Він підкреслив, що в такому
форматі земельна реформа може бути підтримана в парламенті, оскільки саме
таке рішення в інтересах громадян України.
«Так само, як і пенсійна реформа, вона в інтересах українських
пенсіонерів. Це надзвичайно важливі рішення. …Як і прозора публічна
приватизація. Хто буде проти цих рішень? Тільки ті, хто сидить на потоках», –
сказав глава уряду.
Він додав, що наразі в коаліції пропозиції уряду обговорюються і
розуміння є (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 11.04).
***
Прем’єр-міністр України провів перше засідання створеного восени
минулого року Національного комітету відродження промисловості
України.
Відкриваючи засідання, учасниками якого стали керівники центральних
органів влади, голови промислових об’єднань і наукових установ, глава уряду
підкреслив, що промисловість – ключовий рушій розвитку економіки. Саме
ступінь розвитку промисловості, сказав В. Гройсман, може дати відповідь на
питання, який ресурс Україна зможе реінвестувати в розвиток кожного
громадянина.
«Восени ми утворили Комітет відновлення промисловості. Нам важливо
створювати продукт і представляти його на зовнішніх ринках», – підкреслив
В. Гройсман і додав, що саме Національний комітет має закласти основи
інституційного розвитку вітчизняного виробництва.
У свою чергу перший віце-прем’єр-міністр С. Кубів, який також узяв
участь у засіданні, додав, що нещодавно Міністерство економічного розвитку й
торгівлі представило експортну стратегію, яка окреслює, що саме і де Україна
може представити. «І зараз ми говоримо про формування ланцюгів додаткової
вартості, яке тягне зміну підходів і впровадження інновацій та інвестицій, а
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також зближення з приватним бізнесом», – сказав С. Кубів.
З урядовцями погодився голова Національного комітету А. Гиршфельд. На
його думку, головна проблема сьогодення – відсутність стратегії розвитку
промисловості і відсутність системи преференцій для вітчизняного виробника.
«Україна демонструє значний дисбаланс між інтелектуальним потенціалом і
обсягом доданої вартості на душу населення», – зазначив А. Гиршфельд. Він
вважає, що розробка фундаментальної виробничої стратегії, перегляд
преференцій для виробників, у тому числі в розрізі умов участі України у
Світовій організації торгівлі, оновлення системи державних закупівель могли б
змінити ситуацію.
Підбиваючи підсумки засідання В. Гройсман підкреслив, що світ сьогодні
є надзвичайно конкурентним. «Добре, коли ми маємо підтримку від наших
зовнішніх партнерів. Але це все треба буде віддати. Як? Заробити – на зростанні
економіки та за рахунок доданої вартості. Ми це розуміємо. Як, власне,
розуміємо й те, що наші потенційні конкуренти також інвестують в те, аби нам
щось не вдалося, аби ми залишилися сировинним придатком. Але треба на все
дивитися з державницької позиції – позиції розвитку власного виробництва, а не
імпорту. Я наполягаю на тому, аби надавати переваги нашому виробнику. Я
наполягаю на локалізації виробництва в Україні. Для мене важливо, аби в
Україні були робочі місця і створювалася додана вартість. І це моя вимога», –
сказав В. Гройсман (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 7.04).
***
Ініційована урядом реформа системи охорони здоров’я забезпечить
доступність медицини, високу якість медичних послуг і підвищить якість
життя українських громадян. Про це Прем’єр-міністр України В. Гройсман
заявив під час ІІ Українського форуму бізнесу.
«Ми зробили пакет змін, які потребують прийняття парламентом, зміни
до системи фінансування, утворення єдиної системи охорони здоров’я країни, і
тоді ми зможемо поступово сказати, що ми вийдемо на доступність охорони
здоров’я і на зовсім іншу якість життя українських громадян», – наголосив
В. Гройсман.
Глава уряду наголосив, що в системі охорони здоров’я витрачаються
мільярди гривень, при цьому «український лікар – бідний», а люди лікуються у
поганих умовах:
«Лікарні є, але якісної медичної послуги у масовості немає». Усе це
свідчить про неефективність системи й необхідність її зміни, переконаний
Прем’єр-міністр. «Ми пропонуємо змінити систему фінансування. Треба
перестати фінансувати кошти у стіни лікарень. Треба чітко визначити, скільки
коштує медична послуга, визначити, скільки у цій послузі вартість праці
українського лікаря. Треба змінити взагалі систему, зробити необхідні кроки у
первинній, вторинній ланці, треба створити мережу необхідних закладів, яка
буде адекватно реагувати на запити українських громадян», – наголосив
В. Гройсман.
Паралельно з реформою системи охорони здоров’я уряд здійснює інші
зміни в медицині, зокрема, запровадивши урядову програму «Доступні ліки»,
щодо виділення безкоштовних ліків проти серцево-судинних захворювань,
цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми для хронічно хворих, а також
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передбачив ресурси для створення 13 кардіоцентрів по усій країні (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 10.04).
***
Українська економіка має можливості швидкого відновлення, і при
правильному управлінні та створенні стимулів розвитку економічний ріст
може бути істотно пришвидшений. Про це сказав Прем’єр-міністр України
В. Гройсман під час ІІ Українського форуму бізнесу.
Він нагадав, що у 2016 р. вдалося стабілізувати економічну ситуацію,
зупинити економічне падіння; у IV кварталі економіка продемонструвала
зростання в майже 5 % ВВП. «Сьогодні економіка країни дає чіткий сигнал –
при правильному управлінні процесом і пріоритетах ми зможемо вийти на
стійке економічне зростання», – сказав глава уряду.
Він підкреслив, що сьогодні йдеться про зміну структури економіки
України й перехід від сировинного типу, коли країна є придатком для економік
інших країн, до створення національного конкурентного продукту всередині
України. «Маємо додану вартість створювати у нас в країні. Нам потрібно
формувати умови для того, щоб відновити наш промисловий потенціал, а я
можу чітко сказати, що у нас є можливості швидкого відновлення. Нам потрібне
створення умов, формування окремих програм підтримки», – наголосив
В. Гройсман.
Одним з таких прикладів він назвав програму часткової компенсації
вартості сільськогосподарської техніки для аграріїв, на яку виділено
500 млн грн. Крім того, за словами Прем’єр-міністра, створені та працюють офіс
залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest, Національний комітет з
промислового розвитку й офіс із просування експорту.
З 1 квітня, підкреслив В. Гройсман, працює Єдиний електронний реєстр
відшкодування ПДВ, а це прямий інструмент подолання корупції в цій сфері,
спрощено адміністрування податків, а Державна фіскальна служба поступово
перетворюється «з карального на сервісний орган управління».
Значними є досягнення у сфері дерегуляції. Глава уряду нагадав, що
Кабінету Міністрів знадобилося лише одне засідання наприкінці 2016 р., коли
було одномоментно скасовано 367 регуляторних актів. Аналогічне засідання
відбулося й цього року: скасовано ще 100 рішень. При цьому уряд буде й далі
йти цим шляхом, проводячи «розумні регуляції».
Кроком у цьому напрямі стане створення служби фінансових
розслідувань, яка замінить економічні служби Національної поліції, СБУ та
ДФС. Служба буде прозорою, ефективною та зрозумілою для бізнесу.
У пригоді стане й робота з удосконалення системи державного
управління, розпочата в травні минулого року. «Ми йдемо цим шляхом, щоб
врешті-решт привести професійні, кваліфіковані, мотивовані кадри на службу у
державні органи влади», – зазначив В. Гройсман.
У цьому контексті він також згадав реформу децентралізації, яка стала
однією з найуспішніших у країні й позитивно впливає на розвиток регіональної
економіки (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 10.04).
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***
Уряд продовжить здійснювати реформи в напрямі європейської
інтеграції і вдячний Європейському парламенту за ухвалене рішення про
лібералізацію візового режиму для України. Про це Прем’єр-міністр
В. Гройсман заявив під час зустрічі з главою делегації Європейського
парламенту в парламентському Комітеті асоціації Україна – ЄС Д. Розаті та
головою Комітету Європейського парламенту в закордонних справах
Д. МакАллістером.
Розпочинаючи зустріч, В. Гройсман зауважив, що впродовж останнього
тижня відбувся ряд надзвичайно важливих подій для України. Зокрема,
Міжнародний валютний фонд завершив перегляд програми співпраці з
Україною і схвалив виділення траншу обсягом 1 млрд дол. Крім того,
Європейський Союз перерахував Україні транш у сумі 600 млн євро в рамках
програми макрофінансової допомоги ЄС. Також Європейський парламент
7 квітня прийняв рішення про лібералізацію візового режиму.
«Для нас це дуже важливо, особливо у такий непростий період. Я думаю,
що за цей тиждень ми зробили дуже великий прогрес, – підкреслив глава
українського уряду. – Я хотів дуже подякувати за підтримку і за ці рішення, які
для України є надзвичайно важливими».
Він наголосив, що уряд продовжить виконання завдань, що стоять на
порядку денному, подальших реформ на шляху країни до європейської
інтеграції. З огляду на це, він наголосив, що Україна очікує завершення
ратифікації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
У цьому контексті сторони обговорили перебіг проведення реформ в
Україні. В. Гройсман поінформував співрозмовників про вжиті урядом заходи
та досягнення щодо макроекономічної стабілізації, а також плани на 2017 р.
Так, нещодавно ухваленим Стратегічним планом пріоритетних дій уряду до
2020 року визначено п’ять ключових реформ, над якими концентрується
Кабінет Міністрів України: пенсійна, земельна реформи, реформи освіти,
охорони здоров’я та масштабна приватизація.
Сторони також торкнулися питання співробітництва у напрямі
енергетичної безпеки. В. Гройсман підкреслив неприпустимість реалізації
проектів «Опал» та Nord Stream-2, що підривають енергетичну безпеку не
тільки України, а й окремих держав-членів ЄС. У цьому контексті Прем’єрміністр закликав Європейський парламент приділити цьому питанню особливу
увагу (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 7.04).
***
Якісна модель введення в Україні ринку обігу земель, розроблена в
інтересах громадян країни, може допомогти змінити економічну модель із
сировинної на економіку виробництва доданої вартості. Про це сказав
Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час роботи форуму «Уряд під
мікроскопом: підсумки року роботи та виклики».
«В Україні десятиріччями ведеться дискусія щодо ринку земель, але ніхто
досі не запропонував модель ринку землі. І ми розуміємо, що в цьому
надзвичайно чутливому питанні для українців треба рухатися дуже виважено і
професійно. Та модель, яку ми можемо запропонувати, яка передбачає право
продажу для фізосіб та обмеження продажу по гектарах, може бути якісним
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початком реформи. І навіть у такому форматі є рішення, які дозволяють
включити обіг земель в економічне зростання», – сказав глава уряду.
Він підкреслив, що напрацьоване бачення обігу земель уже на часі. «Це в
інтересах громадян і в інтересах розвитку фермерського руху. Це запорука
нашого успіху, конкурентності й зайнятості. Такий крок дозволить змінити
модель економіки із сировинного типу на вироблення продукту», – підкреслив
Прем’єр-міністр (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 7.04).
***
Розробка законодавства з підтримки технопарків і розвитку
внутрішнього виробництва мають стати основними завданнями
Національного комітету відродження промисловості на найближчу
перспективу. Про це сказав Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час
першого засідання комітету.
«Настав час створення законодавства з підтримки національного
виробництва і пакета законодавства з розвитку технопарків. І думаю, що це
завдання на найближчі 2,5 місяця, – сказав В. Гройсман. – Нам також треба
змінювати систему фінансування української науки, виходячи з потреб ринку.
Сьогодні більшість наших науковців та ІТ-фахівців працюють на аутсорсі, і це,
за великим рахунком, також технологічні придатки. І це треба змінити, їх треба
підтримувати. Як? Напевно, виключно через державний бюджет ми не
отримуємо результат. Наше завдання – законодавче забезпечення і не боятися
приймати сміливі рішення».
Ще один важливий крок – стимулювання оновлення основних фондів і
визначення вартості української сировини – за кордоном і всередині країни. «Я
не розумію, чому український виробник купує українську сировину іноді
дорожче, ніж його закордонний конкурент», – сказав В. Гройсман.
Окрему увагу він звернув на приватизацію. «Широка приватизація – це
інвестиції, технології і робочі місця», – додав глава уряду (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 7.04).
***
Запуск Єдиного реєстру відшкодування податку на додану вартість в
Україні з 1 квітня поточного року був революційним кроком на шляху
подолання корупції в цій сфері, про яку постійно говорили представники
бізнесу. Про це сказав Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час роботи
форуму «Уряд під мікроскопом: підсумки року роботи та виклики».
В. Гройсман підкреслив, що всі перетворення, які наразі відбуваються в
системі Державної фіскальної служби, – це результат постійного діалогу з
діловим середовищем. «Реєстр ПДВ – це революційне рішення. Ми доб’ємося
успіху. Корупція з ПДВ буде зруйнована», – сказав Прем’єр-міністр.
Він підкреслив, що наступний крок – створення Служби фінансових
розслідувань, сучасного інтелектуального органу, який не дасть можливості
уникати сплати податків (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –
7.04).
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***
Міністр юстиції П. Петренко презентував розроблений спільно з
представниками громадськості, експертного середовища та міжнародними
партнерами законопроект, прийняття якого дасть можливість змінити
керівництво Національного агентства з питань запобігання корупції і
підвищить
ефективність
роботи
головного
превентивного
антикорупційного органу країни.
«Разом з громадянським суспільством, експертним середовищем і нашими
іноземними партнерами Мін’юст напрацював модель, яка усуне недоліки й
прогалини у законодавстві, які ставлять під загрозу повноцінне функціонування
системи електронного декларування. Принципова позиція уряду – система
електронного декларування у країні має працювати. Усі без виключення
державні службовці на всіх рівнях мають подавати декларацію й нести
відповідальність за внесену туди недостовірну інформацію і порушення
антикорупційного законодавства», – заявив очільник Мін’юсту.
Він наголосив, що до чинного нині законодавства не буде внесено жодних
змін, що стосуються сенситивних частин закону: електронного декларування,
кола осіб, які подають декларації тощо. Агентство зберігає всі гарантії
незалежності й повноцінного функціонування, які визначені чинним
законодавством.
«Ми маємо вирішити інституційну проблему щодо керівництва НАЗК та
відповідальності керівників агентства за свою діяльність. Нарешті забезпечити
нормальну роботу цього органу, який має достатнє фінансування і великі
зобов’язання перед українським суспільством щодо боротьби з корупцією», –
сказав міністр юстиції.
За його словами, законопроектом запропоновано ввести персональну
відповідальність керівника НАЗК за роботу всього органу. «Голова агентства
матиме повноваження, необхідні для оперативної роботи НАЗК: формування
кадрової політики, прийняття рішень щодо державних закупівель, забезпечення
безперебійної роботи системи електронного декларування, запровадження і
запуск автоматизованої системи перевірок, розподіл повноважень між
державними уповноваженими. Водночас голова НАЗК нестиме відповідальність
за свою неефективну роботу», – зауважив очільник Мін’юсту.
Документ передбачає введення політичної відповідальності уряду за
призначення керівного складу НАЗК – голови агентства і державних
уповноважених. При цьому буде збережено публічний і прозорий конкурс.
Конкурсна комісія рекомендуватиме уряду кандидатів на посади в агентстві, які
набрали більше п’яти з восьми голосів її складу.
«Ми прописали в законопроекті пропозицію, за якою конкурс має бути
проведений протягом двох місяців після набуття чинності законом», – додав
міністр юстиції.
Він також поінформував присутніх, що розробленими змінами
передбачено введення інституту незалежного зовнішнього аудиту діяльності
цього антикорупційного органу. «Три аудитори, які не є державними
службовцями і мають міжнародний досвід антикорупційної роботи,
проводитимуть щорічний аудит. У разі негативних висновків аудиту уряд
матиме право прийняти рішення про притягнення до відповідальності голови
агентства», – зазначив він.
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Разом з тим представлений законопроект передбачає, що особи, які до
1 квітня 2017 р. не змогли подати звіт, звільняються від відповідальності за
несвоєчасну подачу декларації за умови її подання до 1 травня цього року.
Крім того, на рівні законодавства уряд зобов’язується забезпечити
безперебійну роботу системи електронного декларування на період проведення
конкурсу.
Також буде введено обмеження щодо нарахування керівництвом НАЗК
самим собі премій на рівні 50 % від посадового окладу.
Виконавчий директор ТІ Ukraine Я. Юрчишин у свою чергу зазначив, що
оперативне вирішення питання щодо перезавантаження керівництва НАЗК
дасть можливість вирішити як тактичне питання актуальної роботи органу, так і
стратегічну проблему зміни підходу до функціонування агентства.
На його переконання, не є прийнятним, щоб чиновники не могли
заповнити декларацію, днями і ночами намагаючись зайти до реєстру. «Можна
по-різному ставитися до наших чиновників, але це такі самі громадяни України.
Якщо ми зобов’язали їх законом виконувати певні функції, держава має
максимально сприяти реалізації цих функцій», – сказав він.
Я. Юрчишин подякував Кабінету Міністрів за ініціативу з вирішення цього
питання. «Сподіваємося, що парламентарі переберуть цю естафету та приймуть
зважене й оперативне рішення. Ми не можемо допустити наприкінці квітня
повторення ситуації з недоспаними ночами, критикою та дискредитацією
системи електронного декларування», – заявив виконавчий директор ТІ Ukraine.
За словами експерта ЕЙДОС Г. Бабакішієвої, практика показала, що
колективна колегіальність органу вилилася в колективну безвідповідальність.
«Тому ми приходимо до рішення, за яким в агентства має бути голова і чотири
державні уповноважені. Уже триває робота зі створення запобіжників щодо
відбору наступного складу НАЗК, щоб мінімізувати ризик, що до органу знову
потраплять некомпетентні й нестабільні люди. Для цього конкурсна комісія
планує розглянути на наступному засіданні додаткові критерії обрання нових
членів НАЗК. Це може бути додаткове тестування знань та психологічний
аналіз», – зауважила вона.
За словами менеджера «Реанімаційного пакета реформ» О. Лємєнова,
громадськість вдячна, що при розробці змін її голос був почутий, а
представники влади не пішли в обхід громадянського суспільства. «У нас немає
часу вичікувати і виписувати абсолютно ідеальний законопроект, адже на це
можуть піти місяці, яких у нас фактично немає», – сказав він (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 7.04).
***
Сучасним старшокласникам найбільше у школі не вистачає
практичних завдань, логічно структурованого навчального часу, тестів на
профорієнтацію, пристрасних вчителів та інтерактивних освітніх
матеріалів, з якими буде цікавіше вчитися. Про це школярі розповіли
міністру освіти і науки України Л. Гриневич під час зустрічі й спілкування з
нею в межах Освітнього фестивалю «Арсенал ідей» у Мистецькому арсеналі.
«Якщо ми як міністерство і держава приймаємо рішення впроваджувати у
школі партнерські відносини, де голос учня має вагу і сенс, почати потрібно з
того, що ви повинні мати свій голос у форматуванні, створенні та проведенні
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цієї реформи», – звернулася до учнів Л. Гриневич.
Вона докладно розповіла про концепцію нової української школи, яка має
трансформувати середню освіту від знаннєвої моделі до компетентнісної.
«Сьогодні школа практично не відповідає на запитання учня “Навіщо мені
потрібно те, що я вчу?”. Першочергове завдання вчителя у новій школі – дати
учню розуміння, де та як можна застосувати отримані знання на практиці, а
також використати їх для вирішення особистих проблем, досягнення високих
цілей тощо», – підкреслила міністр.
Нова школа лише тоді зможе бути успішною, коли в ній існуватиме
комфортне освітнє середовище. Страх і тиск має перестати бути основним
мотиватором до навчання. Натомість їх має змінити усвідомлений підхід.
«Освітні системи, які дають найкращі результати навчання, мають таке
середовище. При цьому комфорт у них тісно переплетено з академічною
вимогливістю. І це правильно», – наголосила Л. Гриневич.
Підлітки, що були присутні на зустрічі, найбільш активно порушували
питання профорієнтації та впливу учителів на якісне вивчення предмета. «Я
зараз навчаюся у 10 класі. Скоро мені здавати ЗНО і визначатися з
університетом, при цьому я маю дуже різноманітні інтереси. Хотілося б, щоб
школа давала можливість отримати більше інформації про себе та власні сильні
сторони, щоб правильно обрати подальший професійний розвиток», – розказала
одна із слухачок.
На запитання міністра, які предмети школярі люблять найбільше та що на
це впливає, підлітки майже одностайно відповіли: любов до предмета залежить
від учителя, який уміє цікаво подати інформацію і свій предмет. Усі учасники
дискусії погодилися, що без перенавчання вчителів вдало провести реформу
буде неможливо.
Нагадуємо, що в межах запуску першого класу нової школи, у який підуть
діти у 2018 р., міністерство планує перепідготувати 25 тис. учителів, тобто всіх,
що братимуть першокласників (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2017. – 7.04).

ПОЛІТИКА
Під час зустрічі в Мінську в нормандському форматі на рівні
дипломатичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії
українська, німецька і французька сторони засудили порушення бойовиками,
яких підтримує РФ, режиму припинення вогню, запровадженого з
1 квітня 2017 р., інформує прес-служба АП.
«Під час консультацій сторони обговорили ключові аспекти імплементації
Мінських домовленостей та наголосили на пріоритетності виконання їхніх
безпекових компонентів. Українська, німецька та французька сторони засудили
порушення підтримуваними Росією бойовиками режиму припинення вогню,
запровадженого з 1 квітня 2017 р. відповідно до рішення Тристоронньої
контактної групи від 29 березня 2017 р.», – ідеться в повідомленні.
Крім того, повідомляється, що сторони виступили за негайну консолідацію
«режиму тиші» на Донбасі.
Також, за повідомленням прес-служби Адміністрації Президента, було
28

обговорено належну реалізацію домовленостей щодо відведення важкого
озброєння.
Повідомляється, що сторони домовилися продовжувати контакти в рамках
нормандського формату з метою узгодження «дорожньої карти» виконання
Мінських домовленостей (UNN (http://www.unn.com.ua). – 2017. – 7.04).
***
Під час зустрічі в Мінську в нормандському форматі на рівні
дипломатичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії
сторони закликали Росію розблокувати процес звільнення заручників на
Донбасі, зокрема напередодні Великодніх свят.
Крім того, українська сторона наголосила, що останні кроки Росії та
підтримуваних нею бойовиків на Донбасі, зокрема фактична експропріація
українських підприємств і визнання незаконних документів, суперечать
Мінським домовленостям та загрожують усьому процесу врегулювання (UNN
(http://www.unn.com.ua). – 2017. – 7.04).
***
Під час зустрічі в Мінську у нормандському форматі на рівні
дипломатичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії
сторони закликали Росію вжити усіх необхідних заходів з метою
припинення залякування бойовиками спостерігачів СММ ОБСЄ.
«Окремий наголос було зроблено на забезпеченні безпечних умов
діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі та надання безперешкодного доступу до всіх
окупованих територій. Російську сторону закликали вжити усіх необхідних
заходів з метою припинення залякування бойовиками спостерігачів місії.
Наголошувалося, що СММ повинна мати усі можливості для повноцінного
виконання свого мандата», – ідеться в повідомленні прес-служби АП (UNN
(http://www.unn.com.ua). – 2017. – 7.04).
***
По заявлению чрезвычайного и полномочного посла Германии в Украине
Э. Райхеля, немецкое правительство поддерживает позицию, что контроль
Украины над украинско-российской границей на Донбассе возобновится
после проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и
Луганской областей. Об этом дипломат сказал во время панельной дискуссии
«Европа: столкновение интересов» в рамках Х Киевского форума по
безопасности.
Он подчеркивает, что положениями Комплекса мер по выполнению
Минских соглашений предусмотрен процесс восстановления контроля Украины
над ее государственной границей, который должен начаться на следующий день
после местных выборов.
При этом Э. Райхель отметил, что получил подтверждение из Берлина, что
немецкое правительство поддерживает его позицию. «Мне подтвердили из
Берлина, что я имею полную поддержку моего правительства относительно
того, что я сказал», – добавил Э. Райхель (ForUm (www.for-ua.com). – 2017. –
7.04).
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***
Формат «НАТО+» дасть змогу Україні глибше інтегруватися в
Північноатлантичний альянс, заявив під час Х Київського форуму з безпеки
голова Верховної Ради України А. Парубій.
При цьому він назвав шкідливими заяви деяких європейських політиків
про те, що Україна не буде членом НАТО. «Це неймовірно шкідливий удар по
Україні в часи виликого випробування», – сказав спікер і підкреслив, що
Україна має стати членом НАТО.
А. Парубій також додав, що за останніми опитуваннями Центру
ім. О. Разумкова 61 % українців виявили бажання взяти участь у референдумі
щодо вступу України в Північноатлантичний альянс, а 70 % з них
проголосували б позитивно (UNN (http://www.unn.com.ua). – 2017. – 7.04).
***
НАТО не може прийняти Україну до свого складу через побоювання
ескалації конфлікту на Донбасі. Крім того, немає політичної волі з боку
країн-учасниць Альянсу, заявляє міністр оборони Литви Р. Каробліс
(https://gazeta.ua/articles/politics/_u-es-nazvali-dvi-prichini-chomu-ukrayinu-neberut-do-nato/765022).
«Є конфронтація не тільки між НАТО і Україною, але й між Росією і
НАТО. У цій ситуації дійсно немає політичної волі прийняти Україну та інші
країни до Альянсу. Лідери НАТО думають, що під час конфлікту це може
призвести до ескалації ситуації в регіоні. Для вирішення питання щодо
розширення НАТО потрібен консенсус і політична воля. На жаль, в Альянсі
поки що цього немає», – заявив Р. Каробліс (Gazeta.ua (https://gazeta.ua). –
2017. – 10.04).
***
Довгостроковою альтернативою кредитам МВФ може стати
масштабна адресна програма пільгової фінансової допомоги – так званий
план Маршалла, вважає керівник фракції «Народний фронт» М. Бурбак
(https://gazeta.ua/articles/politics/_plan-marshalla-dlya-ukrayini-mozhe-statidovgotrivaloyu-alternativoyu-kreditam-mvf-burbak/765034).
«Думаю, що план Маршалла для України повинен впроваджуватися
якнайшвидше. Тому що це дозволить відповідати загрозам, які стоять перед
Європою», – сказав М. Бурбак.
Він зазначив, що ідею плану Маршалла озвучив під час Х Київського
безпекового форуму литовський парламентар А. Кубілюс. «Ця ідея заснована на
визнанні стратегічної ролі України у підтримці безпеки всієї Європи.
Нещодавно Європейська народна партія на своєму з’їзді на Мальті ухвалила
відповідну резолюцію», – зазначив народний депутат.
М. Бурбак також зауважив, що рішення МВФ щодо надання чергового
траншу та рішення Євросоюзу про виділення 600 млн допомоги – не привід
призупиняти реформи. «Тепер ми повинні нарощувати темпи впровадження
економічних реформ, щоб показати світу, що ми налаштовані на реформування
нашої країни, щоб вона якнайбільше відповідала європейським стандартам», –
наголосив керівник фракції «Народний фронт» (Gazeta.ua (https://gazeta.ua). –
2017. – 10.04).
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***
Либерализация визового режима для Украины может стать для
Европы «положительным шоком», если большинство европейских страхов,
к которым апеллировали противники предоставления украинцам
безвизового режима, окажутся необоснованными, пишет аналитик
Института мировой политики Е. Зарембо (http://zn.ua/POLITICS/otmena-vizdlya-ukraincev-mozhet-stat-polozhitelnym-shokom-dlya-es-ekspert-244910_.html).
Эксперт отмечает, что дебаты в Европарламенте, состоявшиеся накануне
голосования по безвизовому режиму для Украины, показали, что евродепутаты
вполне осознают ценностное значение безвизового режима для украинцев,
называя его и символом принадлежности Украины к европейской семье, и
жестом поддержки Киева в вопросах проведения реформ и противостояния
российской агрессии.
В то же время Е. Зарембо подчеркивает, что в ЕС не намерены закрывать
глаза на возможный откат реформ в Украине. Так, даже сторонники безвизового
режима в ходе дебатов критиковали скандальные изменения в закон об
электронном декларировании. В Брюсселе подчеркивают, что принцип
conditionality (т. е. награда в обмен на реформы) в вопросе безвизового режима
будет применяться даже после его введения. С этой целью, как отмечает автор,
и был создан механизм приостановки безвизового режима. «При этом
либерализация безвизового режима для Украины может стать и положительным
шоком для Европейского Союза: в то время как откат в реформах – объективная
угроза в Украине, большинство других страхов, к которым апеллировали
противники предоставления Украине безвиза, вполне очевидно окажутся
необоснованными», – отмечает аналитик (ZN.ua (http://zn.ua). – 2017. – 8.04).
***
«Батьківщина» начинает процедуру подготовки к проведению
всеукраинского референдума о продаже сельскохозяйственной земли,
сообщила председатель партии Ю. Тимошенко.
Она заявила, что Президент, Премьер-министр, министр финансов и глава
НБУ подписали письмо намерений о том, что в этом году сельскохозяйственная
земля уйдет с молотка. Кроме того, отметила лидер «Батьківщини», не без
участия Президента в Конституционный Суд направлено представление об
отмене моратория на продажу земли.
«Это представление подписали депутаты БПП, “Народного фронта”, часть
“Самопомочі” и депутат от Радикальной партии. И глава государства давит,
чтобы это представление об отмене моратория было рассмотрено», – сказала
народный депутат.
В связи с этим партия и фракция «Батьківщина» предлагает начать
процедуру подготовки к всеукраинскому референдуму. «Батьківщина»
разворачивает по всей стране систему создания инициативных групп для
проведения референдума, сбора 3 млн подписей, а также планирует
объединиться с Ассоциацией фермеров и аграриев, сказала Ю. Тимошенко и
призвала к объединению все общественные организации (ForUm (www.forua.com). – 2017. – 7.04).
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***
Отсутствие законного механизма проведения местных референдумов
не является достаточным предохранителем от проведения незаконных
плебисцитов, однако четко прописанный в законодательстве порядок
инициирования и проведения референдума позволит останавливать
принятие незаконных решений, пишет программный координатор
Лаборатории
законодательных
инициатив
Т. Чернуха
(http://zn.ua/POLITICS/zakonodatelno-zakreplennyy-mehanizm-provedeniyareferendumov-budet-prepyatstvovat-prinyatiyu-nezakonnyh-resheniy-ekspert244984_.html).
Она указывает, что относительно малое количество инициатив,
признанных недействительными или незаконными, позволяет считать
использование механизма местного референдума в Украине вполне
эффективным.
В то же время Т. Чернуха признает, что в нынешних реалиях основным
проблемным аспектом права громады на референдум является угроза
территориальной целостности Украины. Также программный координатор
Лаборатории законодательных инициатив, с оглядкой на украинский опыт,
указывает, что ни отсутствие подробно описанного механизма, ни даже
отсутствие законных оснований само по себе не является предохранителем от
проведения незаконного плебисцита (ZN.ua (http://zn.ua). – 2017. – 9.04).
***
Заява голови Нацбанку України В. Гонтаревої про відставку принесе
чимало труднощів Президентові П. Порошенку, сказано у статті New York
Times
(http://24tv.ua/vidstavka_gontarevoyi_zalishaye_poroshenka_bez_shhe_odnogo_soyu
znika_pri_vladi__nyt_n804486).
«Її звільнення за відсутності очевидного кандидата на заміну залишає
Президента П. Порошенка без ще одного союзника при владі в той час, як
кредитори ставлять під питання його здатність провести обіцяні реформи», –
пише видання.
Автори матеріалу зазначають, що через свою «неупередженість у
прийнятті жорстких антикризових заходів» В. Гонтарева отримала прихильність
інвесторів і МВФ, проте водночас нажила й ворогів. «Схоже, Порошенко не
захищатиме Гонтареву – свого колишнього бізнес-партнера – від витіснення з її
посади, що може ускладнити для нього завдання знайти заміну», –
припускається у статті (24 канал (http://24tv.ua). – 2017. – 10.04).
***
На думку політолога М. Басараба, найбільшою помилкою голови
Національного банку України В. Гонтаревої за роки керівництва
регулятором стало те, що вона не зменшила частку російських банків в
Україні (http://24tv.ua/politolog_ozvuchiv_naybilshu_politichnu_pomilku_gontarevo
yi_n804476).
Нацбанк не ухвалив системних рішень для мінімізації російського капіталу
в Україні, що було надважливо в умовах війни з Росією, вважає експерт.
Крім того, на його думку, ішлося навіть про підігравання російським
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банкам і створення для них особливих умов на українському ринку.
Ще одним мінусом В. Гонтаревої, на думку М. Басараба, була її «ручна
залежність від Президента України» (24 канал (http://24tv.ua). – 2017. – 10.04).
***
Екс-голова Донецької ОДА С. Тарута заявив про створення нової
політичної партії.
За його словами, партія буде «насамперед ідеологічною і не буде
“проектом Тарути”». «Ми створили нову політичну партію. Вона буде
побудована на ідеологічних принципах консерватизму. Це республіканська
партія з головною цінністю – людина... Республіканська ідеологія базується на
підвищеній обороноздатності, збільшенні витрат на захист, дозволяє носити
зброю, …вона розрахована на розвиток середнього класу населення, – заявив
С. Тарута. – Україні потрібне перезавантаження усієї системи влади, і зробити
це можна лише через новий політичний рух» (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua). – 2017. – 9.04).
***
Опозиційний блок заявляє про незаконне стеження за заступником
голови фракції С. Льовочкіним і вимагає від Міністерства внутрішніх справ
припинити його. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті ОБ.
Зазначається, що «співробітники спецпідрозділу “Титан” МВС, які
працюють з Льовочкіним за договором охорони, неодноразово фіксували
стеження за його пересуваннями й офісом, яке велося співробітниками 7-го
управління МВС, що підкоряється міністрові Авакову».
Опозиційний блок вимагає «припинити незаконні дії проти народних
депутатів
фракції
і
покарати
винних»
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua). – 2017. – 10.04).
***
Отдельные
страны
Евросоюза
воспользуются
параграфами
внутреннего законодательства и откажутся предоставлять гражданам
Украины возможность безвизового посещения территории ЕС, считает
европейский эксперт в сфере международного права К. Берг
(http://ru.golos.ua/politika/ryad_gosudarstv_es_mogut_otkazatsya_ot_bezviza_s_ukra
inoy__evropeyskiy_ekspert_8149).
По его словам, определенные ограничения на въезд для украинцев введут
Австрия, Бельгия, Дания, Нидерланды и Швеция. «Эти относительно богатые
государства Объединенной Европы опасаются от наплыва беженцев из
Украины, – подчеркнул, в частности, эксперт. – Оставив за собой право не
повиноваться решению Европарламента, они планируют обезопасить себя от
нелегалов» (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 9.04).
***
Исполнение властью пункта меморандума с МВФ относительно
необходимости решения вопроса со связанными кредитами ПриватБанка
приведет к активизации противостояния между П. Порошенко и
И. Коломойским и к войне компроматов между ними и связанными
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структурами,
считает
политолог
Р.
Бортник
(http://ru.golos.ua/politika/ekspert_dopuskaet_aktivizatsiyu_protivostoyaniya_porosh
enko_i_kolomoyskogo_3820).
«Это приведет к активизации противостояния между Порошенко и
Коломойским, которое уже и так на пике. Мы видим, что компании
Коломойского были оштрафованы Антимонопольным комитетом. Я не
исключаю также, что ситуация в компании “Укрнефть” также связана с
Коломойским. Ведь 42 % акций компании принадлежат группе “Приват”», –
отметил эксперт.
Р. Бортник ожидает, что среди результатов противостояния будет виток
войны компроматов между П. Порошенко и И. Коломойским. «Будут схватки
аффилированных структур и, конечно, войны компроматов», – резюмировал
эксперт (ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 8.04).
***
Премьер-министр В. Гройсман выступает за назначение У. Супрун
министром здравоохранения, чтобы уменьшить критику в свою сторону,
считает
политолог
А.
Якубин
(http://ru.golos.ua/politika/politolog_groysman_vyistupaet_za_naznachenie_suprun_g
lavoy_minzdrava_dlya_sokraschen).
«Очевидно, что вопрос с назначением главы Минздрава У. Супрун связан с
шаткостью позиций действующего правительства. Это один из самых сложных
вопросов для правительства В. Гройсмана, потому что это ведомство уже два
года работает без официально назначенного министра. Премьер решил
исправить данную ситуацию и заодно весь негатив, который накопился у
общественности по отношению к действующему правительству, переложить на
У. Супрун. И, таким образом, уменьшить критику в свою сторону», – сказал
А. Якубин.
Эксперт отметил, что В. Гройсман понимает, что для назначения
У. Супрун в Верховной Раде не хватит голосов, поэтому будет и дальше
настаивать на том, что она должна возглавить Минздрав.
«Тем самым В. Гройсман будет переключать весь негатив со своей
персоны на ситуацию, связанную с работой Минздрава», – уточнил А. Якубин
(ГолосUA (http://ru.golos.ua). – 2017. – 8.04).
***
Представники Коаліції за реформу суспільного мовлення закликали
політиків не втручатися у вибори голови правління ПАТ «Національна
суспільна телерадіокомпанія України», ідеться в заяві коаліції.
Представники коаліції також звернулися до Нацполіції із закликом не
допустити заворушень під час виборів. «Прозорість виборів та можливість
вільного волевиявлення є надважливими для успішного завершення обрання
голови. На жаль, дії деяких політичних сил останніми тижнями дають підстави
для занепокоєння долею виборів та загрози зриву процесу голосування, –
ідеться в повідомленні. – Ми закликаємо представників політичних партій
утриматися від популізму й втручання в процес виборів та засуджуємо
політичний тиск у будь-якій формі. У той же час ми звертаємося до
Національної поліції із закликом не допустити заворушень або безладдя під час
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виборів».
Також у заяві йдеться про те, що склад Наглядової ради ПАТ «НСТУ»
відповідає чинному законодавству і є всі підстави вважати, що вибори
відбудуться за планом (Українська правда (http://www.pravda.com.ua). – 2017. –
10.04).

ЕКОНОМІКА
Глава Национального банка Украины В. Гонтарева написала заявление
об отставке. Об этом она заявила на брифинге. В. Гонтарева уйдет с поста
10 мая.
В. Гонтарева также заявила, что после ее отставки изменений в политике
НБУ не будет (Страна.UA (https://strana.ua/news/64899-glava-nbu-gontarevazayavila-o-svoej-otstavke.html). – 2017. – 10.04).
***
Голова Національного банку В. Гонтарева повідомила, що програма
співпраці України й Міжнародного валютного фонду дає можливість країні
проводити зовнішні виплати в наступні три роки. Про це вона повідомила
під час прес-конференції.
«Наші резерви є достатніми і покривають чотири місяці імпорту. Ми
очікуємо, що до кінця 2017 р. отримаємо ще три транші на загальну суму
4,5 млрд дол.», – сказала вона.
Отримання трьох траншів дасть змогу Україні наростити міжнародні
резерви до 21 млрд дол. «Ця програма є важливою для нашої країни. Хочу
нагадати, що в наступні три роки Україні необхідно буде виплатити за рахунок
погашення і обслуговування держборгу близько 12,8 млрд дол. Ця співпраця є
запорукою того, що в наступні три роки Україна зможе здійснити виплати за
держборгом без зайвого стресу для валютного ринку», – підкреслила вона.
В. Гонтарева додала, що країна є інвестиційно привабливою (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/399089/programa-mvf-dozvolyt-ukrayiniprovodyty-zovnishni-vyplaty-u-nastupni-3-roky-gontareva). – 2017. – 10.04).
***
Голова Національного банку констатує, що аудит у ПриватБанку
виявив ще більшу потребу в докапіталізації. Про це вона повідомила під час
прес-конференції.
В. Гонтарева повідомила: «У ПриватБанку пройшов постаудит, який
підтвердив усі проблеми. Там не 97 %, а всі 100 % корпоративного портфеля
було видано пов’язаним особам. Тому державі доведеться ще більше його
докапіталізувати»». Тільки в останню ніч перед націоналізацією в ПриватБанку
були проведені шахрайські операції на 16 млрд грн (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/399087/gontareva-vyslovylasya-shhododokapitalizatsiyi-pryvatbanku). – 2017. – 10.04).
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***
Международный валютный фонд допускает выделение Украине в
2017 г. трех траншей на 4,4 млрд долл. при выполнении всех условий
программы расширенного финансирования (EFF). Об этом сообщил в ходе
брифинга официальный представитель МВФ Д. Райс.
«В этом году будет еще три пересмотра программы в том случае, если
Украина будет двигаться согласно плану. Это зависит от проведения реформ», –
сообщил он.
Д. Райс сообщил, что программа предусматривает получение трех траншей
на общую сумму 4,465 млрд долл.
Он напомнил, что Украина в этом году должна провести пенсионную,
земельную реформы, прозрачную приватизацию и продолжить борьбу с
коррупцией (ЧАС.UA (http://timeua.com/news/3/55486.html). – 2017. – 6.04).
***
По результатам І квартала 2017 г. таможни перевыполнили
индикативный план поступлений в государственный бюджет более чем на
8 млрд грн. Об этом заявил глава ГФС М. Продан.
«С начала этого года перевыполнение таможнями индикативного
показателя по поступлениям составляет более 8 млрд грн. То есть по
результатам І квартала мы получаем от Министерства финансов Украины
800 млн грн, которые будут направлены на развитие, благоустройство и
обеспечение техническими средствами таможенного контроля пунктов
пропуска», – подчеркнул М. Продан.
В ГФС также отметили, что, согласно Государственному бюджету на
2017 год, служба получила возможность использовать 10 % от суммы
перевыполнения индикативов таможенных поступлений на развитие
таможенной
инфраструктуры
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/04/07/27140259). – 2017. – 7.04).
***
В марте население продало валюты на 191 млн долл. больше, чем
купило, в то время как в феврале этот показатель составлял 86 млн долл., а
в январе – 53,4 млн долл. Об этом говорится в отчетных данных НБУ.
В марте население продало 456,1 млн долл. и купило 265 млн долл. При
этом с начала года население продало на 330,4 млн долл. больше, чем купило.
Ранее сообщалось о том, что Национальный банк повысил сумму покупки
наличной
иностранной
валюты
до
150
тыс.
грн
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/04/06/27128307). – 2017. – 6.04).
***
Госпредприятие «Энергорынок» объявило тендер на открытие
возобновляемой кредитной линии на сумму 1 млрд грн.
Согласно объявлению ГП в системе закупок ProZorro, конечный срок
подачи заявок на участие в тендере – 16 апреля 2017 г.
Срок использования средств – с апреля по июнь 2017 г., ожидаемая
стоимость пользования ими – до 36 млн 506,849 тыс. грн (без НДС).
Целевое назначение – предоставление авансовых платежей ТЭС и ТЭЦ для
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пополнения их оборотных средств на закупку угля (ЭнергоРеформа
(http://reform.energy/news/gp-energorynok-namereno-privlech-kreditnuyu-liniyuna-1-mlrd-grn-685). – 2017. – 10.04).
***
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах
енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала своє рішення про
введення абонплати за розподіл газу для його доопрацювання.
Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні в Києві.
«Скасувати (рішення НКРЕКП про запровадження абонентської плати за
розподіл газу), провести додаткові консультації, забезпечити, щоб для жодного
українця не було підвищення згідно з цим рішенням», – сказав глава НКРЕКП
Д. Вовк.
Як повідомлялося, НКРЕКП 28 березня 2017 р. прийняла рішення про
введення в дію абонплати за розподіл газу. Нова система передбачає відділення
тарифів на транспортування й розподіл від ціни газу як товару.
За рішенням комісії, кожен споживач має щомісячно сплачувати за
розподіл газу фіксовану суму, що залежить від максимальної пропускної
здатності його лічильника, незалежно від фактичних обсягів споживання.
Водночас ціна закуповуваного абонентом газу вже не міститиме вартості
транспортування й розподілу.
Абонплата для побутових споживачів на перехідний період у три роки
встановлена в менших розмірах, ніж для інших категорій. Після перехідного
періоду абонплату для різних категорій заплановано зрівняти (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/399068/nkrekp-uhvalyla-rishennya-provvedennya-abonplaty-za-rozpodil-gazu). – 2017. – 10.04).
***
Уряд перерозподілить ще 400 млн грн, що були закладені на
енергоефективні
заходи,
на
програму
кредитів
з
підвищення
енергоефективності для населення (так звані теплі кредити). Про це під час
форуму «Уряд під мікроскопом: підсумки року роботи та виклики» сказав глава
уряду В. Гройсман.
«Ми направили на енергоефективність 800 млн, з яких 400 млн – на так
звані теплі кредити. Ще 400 лишилося. Я зараз дам доручення міністру фінансів
та віце-прем’єр-міністру Зубку щодо перерозподілу цих ресурсів на користь
“теплих кредитів”. Ми також маємо забезпечити прийняття парламентом
необхідних енергетичних законів, це відкриє шлях до наповнення Фонду
енергоефективності на 100 млн євро», – зазначив В. Гройсман.
Він також наголосив, що необхідно пришвидшити процес монетизації
субсидій. «Перший крок – це монетизація для виробників енергії, а другий – це
впровадження монетизації на рівні пільг та субсидій. У цьому році ми можемо,
замість клірингових розрахунків, впровадити кошти серед виробників, а
наступний етап, що може зайняти кілька років, – переведемо споживачів на
монетизацію», – сказав Прем’єр-міністр.
Раніше віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва
та ЖКГ Г. Зубко повідомив, що програмою компенсації частини вартості
кредитів на заходи з підвищення енергоефективності вже скористалися понад
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200 тис. українських родин. За цією програмою держава компенсує 20–40 % від
суми кредитів, узятих для утеплення будинків і запровадження інших заходів
енергоефективності.
Крім того, урядовець зауважив, що також діють 216 муніципальних
програм, які додатково фінансують енергоефективні заходи в житловому
секторі (Finance.ua (http://news.finance.ua/ua/news/-/399027/kabmin-dodav-shhe400-mln-na-tepli-kredyty). – 2017. – 10.04).
***
ГП «Антонов» (г. Киев) в 2016 г. направило на обновление основных
фондов 10,25 млн грн, объем капитальных инвестиций «Антонова» в 2016 г.
составил 135,74 млн грн.
Обновление основных фондов и техническое перевооружение, наряду с
импортозамещением, отнесено к первоочередным направлениям для
инвестиций ГП. Согласно озвученным предприятием в мае 2016 г. оценкам, с
2014 г. «Антонов» вкладывает в обновление фондов серийного завода порядка
25 млн грн ежегодно.
Вместе с тем ключевым приоритетом для инвестиций определено
импортозамещение:
плановый
объем
инвестиций
в
программу
импортозамещения на 2016–2019 гг., по данным ГП, оценивается примерно в
600 млн грн. В условиях разрыва традиционной кооперации с РФ к
приоритетным проектам украинского разработчика отнесены новые
транспортные Ан-132, Ан-178, Ан-188, реализуемые в широкой кооперации с
западными компаниями-авиапроизводителями. Сертификация имеющей
хорошие рыночные перспективы авиатехники планируется по европейским
стандартам.
По данным предприятия, по итогам 2016 г. финансовый результат до
налогообложения ГП «Антонов» составил 205,83 млн грн, чистый доход –
3,64 млрд грн. Полный финансовый результат за 2016 г. предприятие не
озвучивало (Крылья (http://www.wing.com.ua/content/view/17912/38). – 2017. –
9.04).
***
Європейський парламент у кінці квітня готовий прийняти рішення про
надання
Україні
додаткових
торгових
преференцій
(http://agravery.com/uk/posts/show/evroparlament-gotovij-nadati-v-kinci-kvitnadodatkovi-torgovi-preferencii-dla-ukraini). Про це заявив голова Комітету
міжнародної торгівлі Європарламенту Б. Ланге. «Ми готові прийняти рішення
про надання Україні додаткових торгових преференцій», – сказав він.
Так, у жовтні 2016 р. ЄС запропонував розширити квоти на експорт
сільськогосподарських продуктів, добрив, взуття й металопродукції терміном на
три роки. Рішення має затвердити Європарламент ы країни-члени ЄС. За
прогнозом українського боку це станеться в кінці поточного місяця.
За розрахунком Мінекономрозвитку, угода дасть змогу збільшити обсяг
українського експорту в ЄС на 100–150 млн дол.
За основу свого рішення Європарламент узяв пропозиції українського
уряду. Зокрема, один з пунктів проекту – додаткові квоти поставок за
нульовими тарифами на мед, виноградний сік, кукурудзу, кукурудзяне борошно
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і гранули, ячмінь, ячмінну крупу, борошно та гранули, оброблені томати, овес,
м’яку пшеницю, борошно і гранули.
Найбільші додаткові квоти в процентному відношенні отримають
кукурудзяна (650 тис. т плюс до вже діючої угоди про зону вільної торгівлі з
ЄС – 400–650 тис. т) і ячмінна продукція (357,8 тис. т плюс до 257,8 тис. т).
Крім того, істотно зростуть квоти на мед (3 тис. т плюс до нинішніх 5–
6 тис. т) і овес (4 тис. т плюс до вже діючих 4 тис. т). Оброблені томати
отримають додаткові 5 тис. т, і квота зросте до 15 тис. т. До нині діючої квоти з
виноградного соку в 10–20 тис. т ЄС додасть ще 500 т. Продукція з пшениці
отримає 100 тис. т плюс до нині діючого 1 млн т (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/evroparlament-gotovij-nadati-v-kinci-kvitnadodatkovi-torgovi-preferencii-dla-ukraini). – 2017. – 7.04).
***
У ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація» (ДПЗКУ) цього року
заплановано вкласти у модернізацію елеваторів і переробних підприємств
понад 138 млн грн. Про це повідомив заступник голови правління ДПЗКУ
А. Задирака, передає прес-служба держкорпорації.
За його словами, у ДПЗКУ останнім часом приділяють багато уваги
технічному переоснащенню виробничих підрозділів. Минулого року було
модернізовано значну кількість обладнання на лінійних елеваторах: оновлено
автонавантажувачі, пробовідбірники, реалізовано проекти з енергоефективності,
закуплено сучасне обладнання для лабораторій.
«Модернізація – це інвестиції у підвищення ефективності роботи кожного
нашого елеватора. Розуміючи це, ми прагнемо оперативно реагувати на потреби
наших філій у технічному переоснащенні та підвищенні їхньої
конкурентоспроможності. Для порівняння, якщо 2015 р. загальний обсяг
капітальних інвестицій становив 18 млн грн, то у 2016 р. на модернізацію
підприємств було спрямовано понад 116 млн грн», – повідомив заступник
голови правління.
Він також додав, що цього року на модернізацію підприємств корпорації
передбачено направити 138 млн грн. «Цьогорічний план капітальних інвестицій
включає як реалізацію нових проектів з реконструкції та технічного
переоснащення, так і завершення проектів модернізації, розпочатих у минулому
році. Зокрема, у цьому році плануємо оновити зерносушарне обладнання,
модернізувати або частково придбати авто та вагонні ваги, авторозвантажувачі,
зерноочисне обладнання, а також оновити технологічне обладнання на
переробних філіях. Крім того, частину коштів буде спрямовано на
автоматизацію виробничих процесів і подальше впровадження системи
кількісно-якісного обліку на наших підприємствах», – зауважив А. Задирака
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/dpzku-investue-138-mln-griven-umodernizaciu-elevatoriv-ta-pererobnih-pidpriemstv). – 2017. – 10.04).
***
Заступник міністра аграрної політики і продовольства О. Ковальова
заявила, що Україна експортує свою продукцію в понад 190 країн світу і
займає провідні позиції на світовому ринку. Про це повідомили в прес-службі
Міністерства аграрної політики і продовольства України.
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«Уже сьогодні Україна займає четверте місце на світовому ринку з
експорту кукурудзи, третє – на ринку ячменю і шосте – на ринку пшениці,
11-те – з експорту борошна, 12-те – з експорту пластівців», – заявила
О. Ковальова. За її словами, такі місця у світовому експорті – не межа.
Мінагрополітики спільно з громадськими асоціаціями, представниками бізнесу
та наукових кіл працює над тим, щоб Україна забезпечувала попит світового
ринку (Finance.ua (http://news.finance.ua/ua/news/-/398846/ukrayina-posidayechetverte-mistse-v-sviti-za-eksportom-kukurudzy-minap). – 2017. – 10.04).
***
Протягом січня – березня поточного року Україна експортувала
1,6 млн т соняшникової олії на 1,2 млрд дол. Про це повідомляє Державна
фіскальна служба України.
Разом з тим імпорт зазначеного продукту становив 52 т на 59 тис. дол.
Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі олією становило 1,2 млрд дол.
Найбільшим імпортером протягом звітного періоду стала Індія, яка
імпортувала української олії на 469,4 млн дол. (питома вага – 38,98 %). На
другому місці Китай – 115,1 млн дол. (9,55 %), третє займає Іспанія –
95,3 млн дол. (7,9 %).
Крім того, у січні – березні 2017 р. імпортувала Україна олію з Росії на
55 тис. дол. (93,2 %), Франції – на 2 тис. дол. (3,4 %), Таджикистану – на
1 тис. дол.
(1,7 %)
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/eksportsonasnikovoi-olii-z-pocatku-roku-sklav-16-mln-tonn). – 2017. – 10.04).
***
Ринок меду в Україні – один з найперспективніших у сфері АПК країни.
На частку України припадає близько 6 % світового обсягу виробництва меду,
який експортується до 22 країн світу.
Так, наразі Україна займає перше місце з виробництва меду всередині
країни і третє у світі. З 2015 р. вітчизняна продукція активно продавалася на
ринках Китаю, Угорщини, Бельгії, Азербайджану. У цілому за останнє
десятиліття Україні вдалося збільшити обсяги експорту меду в країни ЄС у сім
разів.
Експерти ринку запевняють, що це не межа, тому що ЄС – найбільший
споживач меду в світі. Щорічно європейці з’їдають 150 тис. т меду, що
становить 27 % від загального світового споживання.
Крім того, валове виробництво меду в Україні становить, у середньому,
70 тис. т щорічно. Однак після анексії Криму показник скоротився до 66,5 тис. т
у 2014 р. і 63,6 тис. т у 2015 р.
Так, найбільші області з виробництва меду в Україні – Миколаївська,
Донецька, Житомирська. У цілому разом ще з п’ятьома основними областями –
Вінницькою,
Дніпропетровською,
Запорізькою,
Полтавською
і
Кіровоградською – вони забезпечують виробництво 70 % загального обсягу
меду в рік.
Запит зовнішніх ринків на солодкий продукт і можливості виробництва
меду в Україні обіцяють підприємцям великі можливості. Аналітики компанії
ProConsulting говорять про те, що створення в Україні нового виробничого
комплексу з переробки меду є доцільним і потенційно прибутковим
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вкладенням. Потужність підприємства має становити 20 тис. кг/добу, або
5 тис. т на рік. Згідно з розрахунками аналітиків компанії, обсяг інвестицій у
таке підприємство становитиме 1–2 млн євро: 60–65 % від цієї суми необхідні
для закупівлі меду, 18–19 % підуть на придбання обладнання, 7–8 % для
закупівлі виробничої лінії, 10 % становитимуть інші витрати. На думку
експертів, період окупності проекту становитиме 1–1,5 року, а рентабельність
продажів – 23–25 % (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/odnim-iznajperspektivnisih-v-sferi-apk-ukraini-e-rinok-medu). – 2017. – 6.04).
***
За січень – березень поточного року Україна експортувала 12,8 тис. т
яєць у шкаралупі на суму 10,9 млн дол. Про це повідомляє Державна фіскальна
служба.
Імпорт зазначеної продукції протягом звітного періоду становив 811 т на
2,3 млн дол. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі яйцями в шкаралупі
становило 8,6 млн дол.
За даними ДФС, перше місце серед імпортерів зазначеної продукції з
України належить ОАЕ (7,4 млн дол., питома вага – 68,2 %), друге займає
Ліберія (819 тис. дол., 7,5 %), третє – Сьєрра-Леоне (522 тис. дол., 4,8 %).
Протягом звітного періоду Україна купувала яйця в шкаралупі в Болгарії
(887 тис. дол., питома вага – 38,65 %), Словаччині (526 тис. дол., 29,9 %) та
Польщі
(503
тис.
дол.,
21,9
%)
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-eksportuvala-128-tis-tonn-aec-zpocatku-roku). – 2017. – 10.04).
***
У січні – лютому 2017 р. обсяг вина виноградного, що реалізувала
Україна за межі країни, становив 64,3 млн грн, що у 2,4 раза більше, ніж у
січні – лютому 2016 р. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1657157-obsyag-realizovanogo-vitchiznyanogovina-za-kordon-za-rik-zris-u-2-4-razi).
Водночас, за даними Держстатистики, обсяг реалізованого пива за кордон
за два місяці цього року становив 92,3 млн грн, що у три рази більше, ніж у
січні – лютому 2016 р.
Також зріс обсяг реалізованих за кордон безалкогольних напоїв і
мінеральних вод. Так, за два місяці цього року за кордон було реалізовано
відповідної продукції на 9,6 млн грн, що на 8,4 % більше, ніж у січні – лютому
2016
р.
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1657157-obsyag-realizovanogo-vitchiznyanogovina-za-kordon-za-rik-zris-u-2-4-razi). – 2017. – 6.04).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Ціни на споживчому ринку в березні 2017 р. порівняно з попереднім
місяцем зросли на 1,8 %, з початку року – на 3,9 %. Про це повідомляє
Державна служба статистики України.
За даними Держстату, на споживчому ринку в березні ціни на продукти
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харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1 %. На 1,2–5,3 % подорожчали
фрукти, цукор, сири, хліб, кисломолочна продукція, м’ясо і м’ясопродукти,
сметана, масло. Водночас істотно (на 7,3 %) подешевшали яйця.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,3 %, у тому числі
тютюнові вироби – на 2,2 %, алкогольні напої – на 0,8 %.
Одяг і взуття подорожчали на 10,5 %, у тому числі взуття – на 10,7 %,
одяг – на 10,3 %.
У Держстаті зазначають, що зростання цін (тарифів) на житло, воду,
електроенергію, газ та інші види палива на 5,0 % відбулося головним чином за
рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 28,1 %.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,7 % зумовлене в основному
подорожчанням проїзду в залізничному транспорті на 3,4 % та автодорожньому
на 2,2 %.
У сфері зв’язку ціни зросли на 2,5 %, що пов’язано з подорожчанням
поштових послуг на 17,1 % і мобільного зв’язку на 4,7 % (Finance.ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/399065/u-derzhstati-povidomyly-na-skilkypryskorylasya-inflyatsiya-v-berezni). – 2017. – 10.04).
***
Один из крупнейших мировых банков Goldman Sachs уходит из числа
акционеров групп компаний Dragon Capital. Об этом со ссылкой на прессслужбу Dragon Capital сообщает «БизнесЦензор».
«Dragon Capital заключила соглашение с Goldman Sachs для выкупа акций,
представляющих собой долю в крупнейшем инвестиционном банке
Украины», – сообщает компания.
Goldman Sachs владел миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 г.
«Выкуп представляет собой естественный выход Goldman Sachs из
финансовых вложений, сделанных в конце 2007 г., и предоставляет
возможность закрепить право собственности на Dragon Capital», – сообщает
компания.
Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний, которые работают в
сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр
инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных
клиентов. Компания
основана
в 2000 г. в
Киеве
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/04/06/27125457). – 2017. – 6.04).
***
В пресс-службе Norvik Banka сообщили, что основным покупателем
украинской «дочки» Сбербанка станет сын владельца российской нефтяной
компании «Русснефть» М. Гуцериева С. Гуцериев.
Сделка по продаже украинской «дочки» Сбербанка не предусматривает
денежной составляющей. Об этом со ссылкой на источники пишет «Новая
газета», информирует еizvestia.com.
По данным издания, владелец латвийского Norvik Bankа Г. Гусельников,
заявивший о намерении войти в число покупателей украинской «дочки»,
передаст Сбербанку России 98 % АКБ «Вятка-банк», контролируемого
Г. Гусельниковым с 2014 г.
Также он расплатится земельным участком в Московской области,
42

оцененным в 13,6 млн долл., гостиницами «Хилтон Екатеринбург»
(19,8 млн долл.) и «Хилтон Можайск» (25,5 млн долл.).
Сбербанк России получит от Г. Гусельникова и рефинансированные
кредиты на сумму 23,4 млн долл. операторов гостиниц «Хилтон Киров» и
«Хилтон Пермь».
При этом источники газеты сомневаются в равноценности такого размена.
По информации издания, активы украинского отделения Сбербанка составляют
около 2 млрд долл.
Газета делает вывод, что Г. Гусельникова и еще одного покупателя
украинской «дочки» С. Гуцериева «можно назвать операторами, но не
бенефициарами
сделки»
(Экономические
известия
(http://news.eizvestia.com/news-finance/full/486-ukrainskuyu-dochku-sberbankaprodadut-bez-deneg-novaya-gazeta). – 2017. – 7.04).
***
За березень поточного року українські виробники експортували
89,1 тис. т цукру, що на 27 % менше показника за лютий. Про це УНН
повідомили у прес-службі Національної асоціації цукровиків України
«Укрцукр» (http://www.unn.com.ua/uk/news/1657074-eksport-ukrayinskogo-tsukruznizivsya-na-27-ukrtsukor).
У відомстві зазначили, що найбільші поставки здійснювалися до
Кот-д’Івуару – 15,260 тис. т, Судану – 11,388 тис. т, М’янми – 10,204 тис. т і
Того – 10,050 тис. т.
«Загалом за період вересень – березень 2016/2017 МР станом на 1 квітня
2017 р. відвантажено на експорт всього 611,1 тис. т. Наразі ж активно триває
посівна кампанія – станом на сьогодні вже посіяно 130,7 тис. га, що на 10,8 %
більше порівняно з минулорічним показником», – коментує Р. Бутило, керівник
аналітичного відділу НАЦУ «Укрцукор».
За оцінками аналітичного відділу НАЦУ «Укрцукор» площі під цукровими
буряками зростуть щонайменше на 12 % і в результаті становитимуть 330–
350 тис. га.
У відомстві нагадали, що за 2016 р. українські виробники експортували
рекордні для незалежної України 442,7 тис. т цукру на суму 215,9 млн дол.
Потреба внутрішнього ринку на 2017 р. становить близько 1,54 млн т цукру.
Виробничий сезон завершився 11 січня поточного року. Усього працювало 42
цукрові заводи, які переробили 13,66 млн т цукрового буряку.
Пріоритетним напрямом розвитку галузі, як і раніше, залишається
збільшення виробництва цукру І категорії, частка якого у загальному
виробництві має досягнути 50 % у 2017/2018 МР (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1657074-eksport-ukrayinskogo-tsukruznizivsya-na-27-ukrtsukor). – 2017. – 6.04).
***
Україна в січні – лютому 2017 р. імпортувала вина виноградного на
686 тис. дол., тоді як експорт відповідної продукції за звітний період
становив 316 тис. дол. Про це повідомляє Державна фіскальна служба
України, передає УНН (http://www.unn.com.ua/uk/news/1657090-import-vina-vukrayini-u-2-2-raza-perevischuye-eksport).
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Так, з Італії було імпортовано вина на 551 тис. дол., з Німеччини – на
56 тис. дол., з Польші – на 23 тис. дол., з інших країн – на 56 тис. дол.
При цьому на експорт з України за два місяці поточного року було
поставлено вина на загальну суму 316 тис. дол. (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1657090-import-vina-v-ukrayini-u-2-2raza-perevischuye-eksport). – 2017. – 6.04).
***
Міжнародна логістична компанія DSV вважає неможливим
постачання в Україну 525 тис. т міндобрив для покриття дефіциту до
20 квітня.
«Щоб імпортувати в Україну близько 536 тис. т карбаміду і аміачної
селітри, необхідно відправити орієнтовно 9 тис. вагонів. З огляду на те що
вагонний парк найбільших російських виробників міндобрив у середньому не
перевищує 5–7 тис. вагонів, здійснення доставки до 25 квітня зазначеного
обсягу добрив навіть за ідеальних умов не є можливим», – зазначили в компанії.
За розрахунками DSV, на збирання такої партії добрив потрібно близько
38–40 днів, ще 37–39 днів необхідно для навантаження такого обсягу добрив, а
перевезення вантажу в середньому займе близько восьми місяців. При цьому в
разі дефіциту вагонів, локомотивів, відсутність вільних «вікон» для перевезення
терміни доставки добрив в Україні можуть бути непрогнозовано збільшені.
«За нашими оцінками, враховуючи досить стислі терміни, в Україну
можливо здійснити доставку близько 30 тис. т добрив, що становить усього
лише 5,5 % від потреби аграріїв», – підсумували в DSV.
Нагадаємо, за підрахунками ФРУ дефіцит азотних добрив на внутрішньому
ринку становить 34 % (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/rosijskivirobniki-ne-zmozut-pokriti-deficit-dobriv-v-ukraini-do-kinca-posivnoi). – 2017. –
9.04).

44

