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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Вітання Президента України П. Порошенка
працівникам і ветеранам ракетно-космічної галузі України
Шановні друзі!
Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем працівників ракетнокосмічної галузі України і Всесвітнім днем космонавтики.
Високий рівень науково-технічного та виробничого потенціалу, участь у
міжнародній космічній діяльності, здійснення власних космічних проектів
забезпечують нашій державі гідне місце серед провідних космічних країн світу.
Розв’язання
проблем
національної
безпеки
та
оборони,
природокористування, запобігання стихійним і техногенним катастрофам
обумовлюють необхідність використання космічних засобів та інформації.
Переконаний, що завдяки вашому професіоналізму та наполегливій праці
буде забезпечено подальший розвиток нашої країни у сфері високих технологій
та наукових досягнень.
Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, добробуту та щастя
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 12.04).

Привітання Голови Верховної Ради України А. Парубія
працівникам ракетно-космічної галузі України
з нагоди професійного свята
Шановні друзі! Від імені Верховної Ради України вітаю вас із
професійним святом – Днем працівників ракетно-космічної галузі України та
Всесвітнім днем авіації і космонавтики.
Ракетно-космічний
комплекс
є
одним
з
провідних
і
конкурентоспроможних у структурі промислового виробництва України.
Маючи значний науково-технічний, виробничий і кадровий потенціал, він може
ефективно впливати на розвиток економіки держави в цілому, зміцнюючи
авторитет України у світі.
Українські вчені зробили вагомий внесок у міжнародну космічну
програму. Саме українець С. Корольов створив першу міжконтинентальну
балістичну ракету, українець В. Глушко є розробником ракетних двигунів на
рідкому пальному та космічного корабля багаторазового використання «Буран».
Українець В. Челомей – конструктор супутників «Протон», «Польот»,
орбітальних станцій «Салют-3», «Салют-5», під його керівництвом було
розроблено важку ракету-носій «Протон», завдяки якій стартувала міжнародна
програма досліджень планет Сонячної системи за допомогою автоматичних
зондів. Видатний українець Ю. Кондратюк розрахував найбільш енергетично
вигідну трасу космічних польотів із Землі на Місяць, що зіграло вирішальну
роль для вдалої висадки людини на Місяць та успіху американської програми
«Аполлон».
Після проголошення незалежності Україна почала власну космічну
програму та бере участь у міжнародних космічних проектах. Самовіддана праця
вчених, конструкторів, інженерів, працівників та військовослужбовців
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космічної галузі дає можливість Україні бути розвинутою, з потужним
науковим і технічним потенціалом, високотехнологічною державою.
Парламент України, підтримуючи ракетно-космічну галузь, яка за своєю
суттю є локомотивом інноваційного впровадження передових технологій,
забезпечення виробництва високотехнологічної, конкурентоспроможної
продукції, зробить все для того, щоб розвиток ракетобудування і космонавтики
був одним із головних пріоритетів економіки нашої держави.
Бажаю вам і надалі успішно примножувати славу українських
ракетобудівників, створювати нові космічні проекти на благо України, зичу вам
професійних злетів та особистих творчих досягнень, міцного здоров’я та
життєвої наснаги, сімейного щастя, злагоди та добробуту у ваших оселях!
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 12.04).

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

Перспективы украинского АПК в контексте тенденций развития
мировых продовольственных рынков
По прогнозам экспертов, до 2025 г. из-за неконтролируемого роста
населения голод обещает стать проблемой номер один в общем списке
болезней, войн, терроризма и прочих бед человечества. Только за последние
100 лет население Земли увеличилось в 4,5 раза.
В представленном в феврале 2017 г. Докладе Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «Будущее продовольствия и
сельского хозяйства», в частности, отмечается: «К 2050 г. численность
населения мира вырастет до почти 10 млрд человек. При сценарии с умеренным
экономическим развитием такие темпы увеличения численности населения
приведут к росту мирового спроса на сельскохозяйственную продукцию на
50 % по сравнению с текущим уровнем, что, в свою очередь, влечет усиление
давления на уже истощенные природные ресурсы». В Докладе подчеркивается
тесная связь изменений в рационе питания населения планеты (меньшее
потребление зерновых и увеличение доли мяса, фруктов, овощей и
обработанных пищевых продуктов) с возникновением экологических проблем,
таких как обезлесение, деградация земель и выбросы парниковых газов. В свою
очередь, изменения климата, ведущие к обострению засух и наводнений,
негативным образом отражаются на мировом сельском хозяйстве. Тем не менее,
на основной вопрос, который ставится в докладе: смогут ли в будущем мировое
сельское хозяйство и продовольственные системы удовлетворять потребности
растущего населения мира, его составители отвечают положительно. Кроме
того, эксперты предупреждают, что без дополнительных усилий в содействии
развитию бедных регионов, сокращении неравенства и защите уязвимых групп
населения к 2030 г. голодать будут более 600 млн человек. «Текущие темпы
прогресса не являются достаточными для того, чтобы искоренить голод к
2050 г.», – констатируют специалисты.
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В этом контексте можно говорить о значительных перспективах
украинского АПК. Как известно, Украина владеет приблизительно 11 % запасов
мирового чернозема (29 млн га), а ее доля в населении планеты составляет всего
лишь 0,7 %.
Тем более что в Украине агросектор продолжает демонстрировать прирост
и обновлять рекорды по экспорту на фоне общего ухудшения внешнеторговых
показателей. Эти тенденции вывели АПК в чуть ли не единственный (по факту)
локомотив украинской экономики. Так, на сегодняшний день аграрии уже
опередили по объемам экспорта металлургов.
По поводу того, должна ли агросфера играть ведущую скрипку в
украинской экономике и должна ли она стать основной точкой роста, есть
разные мнения, поскольку есть отрасли с большей добавленной стоимостью. Но
при этом никто не отрицает, что сельское хозяйство и продовольственная
промышленность для Украины – один из обязательных и важнейших элементов.
Как отметила директор компании «Даниэль трейдинг С.А.» Е. Нероба, к
2025 г. доля Украины в общем объеме мирового экспорта пшеницы может
возрасти до 7,7 %. При этом, по мнению эксперта, ключевыми рынками сбыта
украинских зерновых будут страны ЕС и Азии. Кроме того, привлекательными
останутся рынки Ближнего Востока и Северной Африки. «При экспорте
зерновой в страны ЕС и MENA на руку Украине играет выгодное
географическое расположение, что позволяет осуществлять быструю доставку
продукции и предлагать более выгодные фрахтовые ставки в сравнении с
поставками зерновой из США или стран Южной Америки», – пояснила
Е. Нероба.
В свою очередь экономист, генеральный директор компании
«УкрАгроКонсалт» С. Феофилов констатирует, что за последние пять-семь лет
Украина ворвалась в элиту аграрного рынка. Она экспортирует до 40–42 млн т
зерна. Еще есть немалый экспорт масличных культур (соя, рапс, подсолнечник
и др.). Но аграрный рынок включает и иных сильных игроков: США, страны ЕС
и Южной Америки, Австралия, страны Черноморского региона. Конкуренция
обостряется, переходит в плоскость качества бизнеса: эффективность
использования ресурсов, логистики, качество зерна. Эти факторы будут влиять
на украинский агрорынок в следующие три-пять лет.
В то же время, по мнению эксперта, большую роль будет играть разработка
новых стратегий. «То, что за предшествующие семь лет Украина вышла в элиту
мирового аграрного бизнеса, – большое достижение. Но сейчас наступает
момент для его закрепления. На эту новую задачу для украинского аграрного
бизнеса и экспорта практически не обращают внимания. Почему-то считается,
что если мы экспортируем 40–42 млн т зерна, то так будет всегда. Нет,
конкуренция за рынки, за потребителя будет нарастать. Укрепление позиций на
целевых рынках невозможно без создания институциональных связей между
экспортером и покупателем. Это прежде всего инвестиции Украины в
инфраструктурные и логистические проекты на территории покупателей – это и
порты, и сеть дистрибуции зерна и продуктов переработки», – считает
С. Феофилов.
Следует отметить, что растущая роль и перспективы Украины как одного
из ключевых игроков в обеспечении всемирной продовольственной
безопасности вызвала определенный интерес со стороны целого ряда
4

международных организаций, которые уделяют значительное внимание данным
проблемам. Так, экспортные ограничения и сложности в развитии
инфраструктуры зернового сектора вызвали необходимость участия ФАО и
ЕБРР в поддержке диалога между государственным и частным секторами
страны. В целом государственно-частный диалог в украинском зерновом
секторе привел к устранению серьезных торговых барьеров и
совершенствованию нормативной базы, что, в свою очередь, обусловило
существенный рост инвестиций. Поскольку торговые ограничения были сняты и
регулирование сектора улучшилось, ЕБРР, другие финансовые учреждения и их
клиенты предоставили более 1 млрд долл. США на финансирование оборотного
капитала и инвестиции в производство зерна, складские мощности, логистику и
экспорт зерна, начиная с 2012 г. Последние также включали в себя
модернизацию хранения зерна и создание возможностей для его речных
перевозок. Хотя многое еще только предстоит сделать, чтобы раскрыть
потенциал зернового сектора. В 2015 г. ФАО и ЕБРР оценили, что Украине
необходимо инвестировать не менее 5 млрд долл. в улучшение хранения
зерновых и масличных культур и около 1 млрд долл. – в модернизацию
устаревших и закупку недостающих вагонов-зерновозов в ближайшие 10 лет.
В то время как эти суммы звучат как труднодостижимые, нижний диапазон
экономических издержек из-за неэффективности существующей системы
хранения и материально-технического обеспечения в зерновом секторе был
оценен в 600 млн долл. в год в 2014–2015 гг., когда сотрудники
инвестиционного центра ФАО работали совместно со Всемирным банком над
отчетом «Переход на высшую передачу: рекомендации по улучшению
логистики зерна в Украине».
На сегодняшний день крупнейшими покупателями украинского зерна и
товаров масличной группы являются страны Евросоюза и Египет. Затем Китай,
Бангладеш, Таиланд, Индонезия – страны Азии в целом.
Покупатель номер один ячменя – арабский мир. Это Саудовская Аравия и
другие арабские страны. Саудовская Аравия в сезоне 2016/17 – наибольший
покупатель украинского зерна, прежде всего ячменя. Это традиционный рынок
для Украины, там все связано с особенностями арабской кухни. Пшеница и
кукуруза экспортируются в арабские страны и Турцию.
В то же время задача закрепления позиций на этих рынках и активное
завоевание новых внешних рынков остается актуальной для украинского АПК.
Следует отметить, что недавно Минэкономразвития представило
экспортную стратегию Украины, согласно которой власти планируют делать
ставку на семь секторов экономики. Речь идет о сельском хозяйстве,
информационных и коммуникативных технологиях, техобслуживании и
ремонте воздушных суден, производстве запчастей и комплектующих для авиаи аэрокосмической промышленностей, машиностроении, туризме, креативных
услугах (дизайне, кино, моде). В МЭРТ уверены: именно эти отрасли позволят
нашей стране построить тесные торговые отношения с 75 странами мира, среди
которых особое внимание будет уделяться, например, США, Японии,
Великобритании, Канаде, Франции, Китаю. И если экспортная стратегия будет
реализована грамотно, для чего, в частности, планируется внедрить свыше
50 законодательных, организационных, образовательных, инновационных
задач, тогда удастся восстановить огромный потенциал внешней торговли, ведь
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только в 2015 г., по оценкам экспертов, Украина недоторговала порядка
6 млрд долл.
Не секрет, что на сегодняшний день ситуация с экспортом у Украины не
лучшая, ведь с 2012 по 2016 г. продажа наших товаров за рубежом упала почти
в два раза – с 82,2 млрд до 44,9 млрд долл. В МЭРТ это объясняют снижением
спроса на украинскую продукцию и неблагоприятной ценовой конъюнктурой на
международных
рынках,
ухудшением
финсостояния
отечественных
предприятий и отсутствием доступа к кредитным ресурсам, ограничением
экспорта наших товаров на рынок РФ и транзитом через ее территорию в третьи
страны, ростом себестоимости отечественной продукции, продолжением
военного конфликта на Донбассе и аннексией Крыма. Все это заставляет наши
предприятия искать новые рынки сбыта, отмечают аналитики, ведь, несмотря на
имеющиеся проблемы, Украине есть что предложить за рубежом.
По мнению экспертов, сельское хозяйство и пищевую промышленность
неслучайно называют одними из ключевых драйверов украинской экономики –
в общей структуре внешней торговли Украины эти сектора занимают 42 %.
Именно поэтому авторы экспортной стратегии уделяют особое внимание
наращиванию производства и продажам данной продукции на иностранных
рынках. Тем более что перспективы для роста спроса на продукты постоянно
растут во всем мире. Поэтому аналитики считают, что в ближайшие 5–10 лет
Украина имеет большие шансы закрепиться как основной аграрный поставщик
в регионах Ближнего Востока, Южной Африки, Индокитая.
«В Китае обеспокоены тем, что в регионе стремительно растет спрос на
продовольствие. Покупательская возможность населения растет, экономика
растет, а резервов для наращивания производства у них нет. Поэтому в регионе
будут вынуждены наращивать импорт зерновых, мяса, молока. В этом
отношении эти страны рассматривают Украину как одного из самых
интересных поставщиков», – приводит пример президент Украинской аграрной
конфедерации Л. Козаченко.
В то же время для того, чтобы стать успешным экспортером агро- и
пищевой продукции, важно реализовывать за рубежом не только сырье в виде,
например, зерна или кукурузы, а нужно сконцентрироваться на производстве
продукции с высокой добавленной стоимостью. Это может быть что угодно:
варенье, кетчуп, сок, чипсы, сливочное масло, сливки, замороженные овощи и
т. д. Причем такие задачи могут быть интересны в первую очередь
представителям малого и среднего бизнеса, которые только задумываются о
введении инноваций, реализации пищевых продуктов. «С целью первичной
переработки МСБ может объединяться в кластеры или кооперативы. Такая
модель кооперации в будущем сможет также получать финансовую поддержку
государства», – отмечает замминистра агрополитики по вопросам
евроинтеграции О. Трофимцева.
Также эксперты обращают внимание на проблему обезличенности
украинской продукции, отсутствие ее брендирования. Потребитель не знает, что
он покупает, например, украинское зерно. По документам это еще можно
увидеть, но страна происхождения не играет роли в ценообразовании, а бренд
играет. Импортеры украинского масла в Индию и Китай создают свои бренды
на местных рынках, под которыми продают украинское масло. Фактически они
забирают себе часть добавленной стоимости, которая могла бы оставаться в
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Украине. Поэтому разработка национального бренда для масел и других
товаров могла бы поднять цены украинской продукции. Брендирование
позволило бы вывести украинские продовольственные товары в категорию
премиум-класса, премиум-качества, а такие товары менее подвержены
колебанию цен. Таким образом, брендирование продовольствия Украины – это
серьезный вызов как для операторов рынка, так и для соответствующих органов
власти.
В целом же эксперты констатируют, что возможности украинского АПК
значительно превышают потребности собственно Украины, а на мировых
рынках ждут украинских продуктов. Рынки продовольственных товаров и
пищевых ингредиентов стабильно растут, что является следствием уже
упомянутых тенденций увеличения населения и его покупательной
способности.
В то же время все это пока идет вразрез с нашей текущей моделью
функционирования
сельскохозяйственно-продовольственного
комплекса.
Прежде всего потому, что на сегодняшний день мы вывозим сырье, а не
продукты его переработки. В общем представлении увеличение экспорта зерна
воспринимается как достижение. Но на самом деле такое восприятие является
весьма ошибочным. Вместе с этим сырьем мы отдаем большой потенциал
добавленной стоимости, которым должны были бы воспользоваться сами. Так,
1 т экспортируемого зерна при мировой цене 150 долл./т (примерно как сейчас)
принесет примерно 60 долл. добавленной стоимости, произведенная из него
мука – 100–110 долл., а добытые из нее с использованием биотехнологий
глютен, сироп и шрот – до 250 долл. То есть добавленная стоимость
разворачивается более чем в четыре раза. Если в Украине будет таким образом
перерабатываться 1 млн т зерна, то мы получим 250 млн долл. добавленной
стоимости. Это примерно 15 тыс. дополнительных рабочих мест и 0,2 % ВВП
страны.
По мнению экспертов, изменить ситуацию можно только в том случае,
если внедрить инструменты поощрения и поддержки инвестиций в
перерабатывающую промышленность. Перечень этих инструментов широк, от
защиты инвестора до предоставления ему субвенций и налоговых стимулов.
Смыслом этих мероприятий является удешевление инвестиций, упрощение
операционной деятельности компаний, обеспечение беспрепятственного
доступа к базовой инфраструктуре, сырью и трудовым ресурсам.
Если конкретнее, то на сегодняшний день нужно создавать резерв
энергетических и транспортных мощностей прежде всего в центральных и
южных районах страны, а также значительно расширить подготовку кадров для
пищевой промышленности. На это нужно тратить в том числе и денежные
средства регионов, которые они получили от децентрализации. Но Киев должен
дать первоначальные скоординированные импульсы этой политики. Как и
сделать ее непрерывной и независимой от смены правительств.
И напоследок. Агропромышленный комплекс далеко не единственная
возможность Украины, хотя одна из самых очевидных. Он способен сыграть
важную роль в новой индустриализации страны. Благодаря своему экспортному
потенциалу эта отрасль должна не только привлечь в национальную экономику
значительные денежные средства извне, но и перераспределить их в пользу
развития ряда важных промышленных производств в Украине.
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Потребности агропродовольственного сектора создадут в нашей стране
большой платежеспособный спрос на промышленную продукцию,
задействованную в цепочках производства продовольственных товаров. И
критически важно направить эти средства на приобретение продукции именно
отечественного производства. Тогда они будут вращаться в системе
национальной экономики и мы выйдем на производственную модель развитых
стран, которые через правильно построенную экономическую структуру
перераспределяют мировые ресурсы в свою пользу.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій відкрив експозицію
«Тиждень “Пласту” – українського скаутингу» з нагоди 105-ї річниці
Національної скаутської організації України.
Зокрема, Голова Верховної Ради України А. Парубій, відкриваючи в
кулуарах парламенту експозицію «Тиждень “Пласту” – українського
скаутингу», заявив: «Національній скаутській організації України “Пласт”
105 років від дня заснування. Це дуже важлива дата. “Пласт” був заснований
трьома визначними людьми: О. Тисовським, І. Чмолою та П. Франком, сином
видатного і відомого письменника І. Франка. П. Франко був депутатом у цьому
залі Верховної Ради України, одним із засновників української авіації».
За словами А. Парубія, за ці 105 років «Пласт» пройшов разом з
Україною всі етапи національно-визвольної боротьби: «У найважчі часи
пластуни боролися за визволення Української держави, зберігаючи пластовий
вишкіл і пластовий дух».
Голова Верховної Ради України нагадав, що з історією українського
скаутингу пов’язані імена таких визначних українців, як С. Бандера та та
Р. Шухевич. Також, зазначив він, від початку створення корпусу Січових
стрільців «велика кількість пластунів пішли і стали основою цього корпусу у
Львові».
«Символічно і характерно, що зараз, коли іде третій за 100 років етап
нашої визвольної боротьби, пластуни знову на передовій. Вони були на
передовій на Майдані, гуртуючись в сотні “Самооборони”, і вони на передовій у
війні з російським агресором, і серед бійців Донецького аеропорту. Така історія
“Пласту”, яка дуже переплелася з історією України», – наголосив А. Парубій.
Він побажав «усім пластунам зберігати той дух, що всі ці 105 років виховував
найкращих, найбільш відданих і найбільш патріотичних, які будуть в різних
сферах суспільного життя робити Україну сильнішою».
Голова Верховної Ради України нагородив грамотами Верховної Ради
України визначних пластунів сьогодення за вагомий особистий внесок у
розвиток пластового скаутського руху в Україні, значну роботу з національнопатріотичного виховання молоді, активну волонтерську та громадську
діяльність. Також у рамках заходу було проведено вручення хустин і подяк
«пластовим приятелям, які поділяють цінності організації та сприяють її
розвитку»
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 11.04).
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***
«Гармонізація українського законодавства до європейського – одне з
надважливих завдань імплементації Угоди про асоціацію України і ЄС», –
зазначив голова представництва Європейського Союзу в Україні
Х. Мінгареллі.
До чергового засідання Комітету з питань європейської інтеграції
12 квітня 2017 р. долучився голова представництва Європейського Союзу в
Україні Х. Мінгареллі.
Під час засідання парламентарі розглянули та підтримали ряд
законопроектів.
Прийняття проекту закону «Про ратифікацію Угоди між Урядом України
та Урядом Республіки Хорватія про економічне співробітництво» (назва
документа – за першоджерелом) надасть можливість для реалізації положень
Угоди, що, у свою чергу, створить правову основу для роботи спільної комісії з
питань економічного співробітництва, розвитку двосторонніх торговельноекономічних відносин та активізації ділових кіл обох держав, сприятиме
зміцненню економічного співробітництва, вільному обігу капіталу, товарів і
послуг між обома державами.
Відповідний документ зареєстровано в парламенті за № 0138.
Ратифікація Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Чеської
Республіки про науково-технологічне співробітництво створить правове
підґрунтя для розвитку двосторонніх відносин у сфері науки й технологій.
Партнерство в цій галузі буде корисним для обох країн, сприятиме інтеграції
українських науково-дослідних установ та університетів до європейської
наукової спільноти і стане основою для подальшої спільної участі в
загальноєвропейських наукових проектах.
Відповідний документ зареєстровано в парламенті за № 0140.
Очікуваним соціально-економічним наслідком прийняття проекту закону «Про
внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного
співробітництва» буде уможливлення діяльності нових організаційно-правових
форм транскордонного співробітництва, що сприятиме пожвавленню цієї
сфери й матиме позитивний економічний і соціальний ефект для прикордонних
територій. Також забезпечення належного співфінансування українською
стороною проектів транскордонного співробітництва допоможе реалізувати
більшу кількість проектів, що також позитивно вплине на економічний і
соціальний розвиток прикордонних територій.
Відповідний документ зареєстровано у Верховній Раді за № 6085.
Крім зазначеного, члени комітету розглянули ряд законопроектів на їх
відповідність праву Європейського Союзу, зобов’язанням України в рамках
Ради Європи та Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами – з іншої.
Таким, що не суперечить законодавству Європейського Союзу, було
визнано проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування
напівпровідникових виробів», метою якого є забезпечення виконання
зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження
вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на компонування
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(топографії) інтегральних мікросхем з правом Європейського Союзу.
Проект зареєстровано за № 5694.
Крім того, народним депутатам, які є членами комітету, було
презентовано результати дослідження щодо процесу наближення законодавства
України до законодавства ЄС, здійсненого правовою експертною групою
проектів технічної допомоги ЄС.
У рамках обговорення цього питання голова представництва
Європейського Союзу в Україні Х. Мінгареллі зазначив, що одним з важливих
завдань у контексті продовження процесу імплементації Угоди про асоціацію є
гармонізація українського законодавства до відповідних норм законодавства
ЄС. Це, зокрема, стосується торговельної сфери, у рамках якої застосування
українською стороною норм законів і стандартів ЄС дасть змогу забезпечити
інтеграцію української економіки до економіки Європейського Союзу.
Також парламентарі заслухали частину Звіту про хід і результати
виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році у
частині питань, віднесених до компетенції Міністерства інфраструктури
України
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 12.04).
***
Конвенцію між урядами України та Республіки Мальта щодо
уникнення подвійного оподаткування й запобігання податковим ухиленням
підтримано Комітетом з питань європейської інтеграції.
Під головуванням заступника голови Комітету з питань європейської
інтеграції 11 квітня 2017 р. відбулося засідання, під час якого
парламентарі розглянули та підтримали проект закону України «Про
ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Республіки Мальта про
уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням
стосовно податків на доходи та Протоколу до неї» (назва документа – за
першоджерелом). Через укладення зазначеної Конвенції підприємці обох країн
отримають гарантії того, що прибутки, одержані від підприємницької діяльності
на території іншої країни, а також із джерел у цій країні у вигляді дивідендів,
процентів та роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню. Документ
також засвідчує, що підприємці однієї держави оподатковуватимуться в іншій
державі на тих самих умовах, що й підприємці цієї іншої держави. Крім того,
Конвенція спрямована на запобігання ухилянь від сплати податків. Отже,
ухвалення документа сприятиме створенню додаткових умов для поглиблення
українсько-мальтійських економічних відносин.
Відповідний документ зареєстрований у парламенті за № 1041
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 12.04).
***
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про ратифікацію
Фінансової угоди (Проект “Міський громадський транспорт України”) між
Україною та Європейським інвестиційним банком». Фінансова угода була
підписана 11 листопада 2016 р. у Києві та набирає чинності з дати набрання
чинності цим Законом.
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Фінансова угода спрямована на реалізацію заходів з оновлення парку
автобусів, трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену, будівництва та
реконструкції трамвайних і тролейбусних ліній, заміну тягових підстанцій,
впровадження сучасних систем оплати проїзду та інформаційних систем за
рахунок залучених кредитних коштів Європейського інвестиційного банку та
Європейського банку реконструкції та розвитку.
Фінансування проекту планується здійснити за рахунок залучених
кредитних коштів Європейського інвестиційного банку під державні гарантії в
обсязі 200 млн євро, терміном до 22 років з пільговим періодом до п’яти років.
Джерелом співфінансування проекту будуть залучені кошти Європейського
банку реконструкції та розвитку та/або кошти місцевих бюджетів, кінцевих
бенефіціарів.
Законопроект зареєстровано за № 0139 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 12.04).
***
Залучення прямих іноземних інвестицій допоможе у боротьбі з
корупцією краще, ніж створення численних антикорупційних органів, заявив
голова Комітету з питань промислової політики та підприємництва
В. Галасюк. Про це він сказав під час організованого Національною
інвестиційною радою при Президентові України та Міжнародною дослідною
компанією GFK Ukraine форуму «Чому прямі іноземні інвестиції важливі».
За його словами, на нинішньому етапі розвитку прямі іноземні інвестиції
відіграють для України унікальну роль. «З іноземними інвестиціями приходить
новий рівень корпоративного управління та бізнес-етики. Іноземні інвестори
мають вищий рівень свободи порівняно з українськими компаніями. Адже у
випадку вимагання від них хабарів або інших незаконних дій вони завжди
мають можливість зробити “крок назад”, викликавши великий резонанс у
суспільстві та міжнародній інвестиційній спільноті», – зауважив парламентар.
Він також підкреслив, що залучення прямих іноземних інвестицій – це і
механізм переходу від макрофінансової стабілізації до інвестиційного розвитку,
і драйвер економічного зростання країни, і генератор нових робочих місць та
бюджетних надходжень.
Крім того, голова комітету відзначив важливість впровадження в Україні
конкретних інструментів сприяння залученню інвестицій: державно-приватне
партнерство, енергосервісні контракти, експортно-кредитне агентство,
індустріальні парки тощо.
Під час форуму обговорювалися актуальні особливості та тенденції
впливу іноземного інвестування на економіку країни, добробут місцевих громад
і рівень життя суспільства (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 12.04).
***
Комітет з питань промислової політики та підприємництва
рекомендує прийняти законопроект щодо технічних регламентів та оцінки
відповідності.
Відповідне рішення ухвалено під час засідання комітету 12 квітня.
Народні депутати під час обговорення зазначали, що проект закону
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України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
технічних регламентів та оцінки відповідності» (реєстр. № 6235) спрямований
на адаптацію національного законодавства в частині технічних регламентів та
оцінювання відповідності до законодавства Європейського Союзу.
Під час засідання наголошувалося, що реалізація положень цього проекту
закону дасть змогу усунути неузгодженості окремих норм деяких законодавчих
актів і гармонізувати національні правові та організаційні засади діяльності у
сфері технічного регулювання з відповідними нормами європейського
законодавства.
Цим законопроектом пропонується внести зміни до ряду законодавчих
актів України: Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині
уточнення складу правопорушень у сфері стандартизації, метрології та
метрологічної діяльності й технічного регулювання; Закону України «Про
захист прав споживачів» у частині уточнення вимог щодо інформування
споживачів стосовно певних видів ризику чи продукції; Закону України «Про
метрологію та метрологічну діяльність» у частині приведення його у
відповідність до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності» щодо порядку видачі свідоцтв про уповноваження на проведення
повірки засобів вимірювальної техніки, а також у частині уточнення деяких
положень (доповнення новим терміном «робочий еталон», заміна поняття
«сертифікат затвердження типу» на поняття «сертифікат перевірки типу» тощо).
За результатами засідання законопроект рекомендовано прийняти в
першому читанні за основу (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 12.04).
***
Верховною Радою України прийнято за основу законопроект про
внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо
визнання національних видів спорту.
У законопроекті (реєстр. № 5324) шляхом внесення відповідних змін до
Закону України «Про фізичну культуру і спорт» пропонується визначити
поняття національних видів спорту та особливостей діяльності спортивних
федерацій, що сприяють розвитку національних видів спорту (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 12.04).
***
Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення
змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування сфери
фізичної культури і спорту)».
Законом доповнено перелік видатків, що здійснюються з бюджету
Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів на фізичну культуру і спорт
та забезпечують реалізацію програм з розвитку фізичної культури і спорту,
видатками на утримання та навчально-тренувальну роботу шкіл вищої
спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, центрів фізичного
здоров’я населення республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення, штатних спортивних команд резервного спорту, а також на підготовку
збірних команд регіону до участі у спортивних змаганнях державного рівня та
на фінансову підтримку спортивних споруд республіканського Автономної
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Республіки Крим та обласного значення; програм з розвитку фізичної культури,
спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, видатками на підготовку
збірних команд регіону до участі у спортивних змаганнях державного рівня.
Відповідні зміни внесено до підпунктів «а» та «б» п. 6 ч. 1 ст. 90
Бюджетного кодексу України.
Законопроект зареєстровано за № 2223а.
За результатами голосування відхилено проект закону про внесення змін
до деяких законів України (щодо запровадження стандартів Ради Європи для
молодіжних центрів і децентралізації роботи з молоддю, реєстр. № 6048).
Народні депутати заслухали звіт голови Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
про роботу комісії у 2016 р.
Він зазначив, що комісія працювала за чотирма основними напрямами:
прозорість в організації роботи; впровадження закону про регулятор; кроки,
зроблені назустріч споживачам; успіхи в реформуванні сектора і пріоритети.
За його словами, минулого року комісія вперше зробила сучасний звіт
про свою роботу, у якому йдеться про реальні результати, досягнення і
пріоритети реформ.
Д. Вовк повідомив, що, враховуючи численні звернення споживачів,
народних депутатів, Прем’єр-міністра, Президента України, Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, дослухалася і призупинила своє рішення, скасувала
введення абонплати за користування газотранспортною системою для
додаткових консультацій, для того щоб виконати всі вимоги закону,
передбачила додатковий захист для споживачів, щоб жоден з них не отримав
підвищення рахунку, а отримав лише позитивні рішення з цієї реформи.
В обговоренні звіту Д. Вовка беруть участь представники депутатських
фракцій і груп, народні депутати.
За результатами заслуховування звіт голови комісії взято до відома
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 11.04).
***
11 квітня за результатами голосування законопроект про поправки до
проекту закону про Конституційний Суд України (реєстр. № 5336-1) було
відхилено.
Жодна з поправок, запропонована на підтвердження, не була підтримана
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 11.04).
***
Комітет з питань аграрної політики рекомендує парламенту
прийняти в повторному другому читанні та в цілому доопрацьований
законопроект про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки
відповідності законодавству про безпечність і якість харчових продуктів та
кормів, здоров’я і благополуччя тварин.
Проект (реєстр. № 0906) визначає організаційно-правові засади
державного контролю безпечності харчових продуктів і кормів. Його прийняття
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дасть змогу досягти серйозного прогресу у виконанні Україною зобов’язань за
Угодою про асоціацію з ЄС і побудувати ефективну систему контролю, завдяки
якій кожний споживач буде захищеним від придбання небезпечних харчових
продуктів.
Метою законопроекту є створення ефективної системи державного
контролю безпечності харчових продуктів і кормів, яка базуватиметься на
європейських стандартах.
Зокрема, передбачається:
– ризик-орієнтований підхід (кожній потужності присвоюється категорія
ризику, відповідно до якої визначаються види та кількість заходів контролю, що
здійснюються протягом року);
– здійснення заходів контролю без попередження;
– контроль на всіх стадіях виробництва та обігу харчових продуктів і
кормів;
– контроль харчових продуктів і кормів, побічних продуктів тваринного
походження, що імпортуються Україною, здійснюватиметься безпосередньо на
державному кордоні, а не всередині країни на митницях призначення.
Під час доопрацювання законопроекту до повторного другого читання
було враховано переважну більшість пропозицій і поправок, які надійшли від
народних депутатів. Зокрема:
– передбачено зовнішній аудит компетентного органу;
– звужено коло уповноважених осіб, яким можна делегувати виконання
окремих заходів державного контролю, і конкретизовано перелік таких заходів;
– удосконалено порядок проведення відбору зразків і їх лабораторних
досліджень;
– удосконалено положення про підвищення кваліфікації посадових осіб
компетентного органу;
– уточнено порядок розрахунку вартості заходів державного контролю,
які фінансуються операторами ринку;
– регламентовано відповідальність за незаконні рішення, дії та
бездіяльність посадових осіб компетентного органу та уповноважених осіб;
– встановлено фіксовані розміри штрафів, що можуть накладатися на
операторів ринку;
– спрощено порядок внесення відомостей до реєстру країн і потужностей,
з яких дозволяється ввезення харчових продуктів та кормів в
Україну (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 12.04).
***
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності
рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо
підвищення довіри між банками та клієнтами.
Члени комітету на засіданні 11 квітня розглянули проект закону про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення довіри
між банками і їхніми клієнтами (реєстр. № 6027).
Законопроектом пропонується забезпечити право фізичним особам, які не
мають можливості з’явитися до банку для отримання картки, користуватися
своїми грошовими коштами; скасувати обов’язковість нотаріального
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посвідчення договору застави транспортного засобу; визначити більш чіткий і
прозорий механізм визначення вартості змінюваної процентної ставки.
Відповідні зміни передбачається внести до Цивільного кодексу, законів
«Про банки і банківську діяльність», «Про платіжні системи та переказ коштів в
Україні», «Про заставу», «Про іпотеку», «Про дорожній рух», «Про нотаріат»,
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
«Про державну реєстрацію актів цивільного стану».
За словами голови комітету С. Рибалки, рівень проблемних кредитів у
банках досі продовжує зростати. На його переконання, це відбувається через
слабку та корумповану судову систему, а також через значну кількість прогалин
у законодавстві, які дають можливості нечесним позичальникам не повертати
кредити.
«Це б’є по банках, а в результаті їх падіння люди та підприємства
втрачають гроші. І головне, що банки не виконують головної функції –
фінансування економічного розвитку. Це одна з причин, що у нас настільки
дорогі кредити. Адже у вартість залучених коштів завжди закладається великий
ризик неповернення позики. Чим більша ймовірність того, що банк не зможе
повернути свої кошти, тим більшою буде процентна ставка за таким кредитом.
У результаті підприємства не можуть розвиватися, створювати робочі місця,
збільшувати людям зарплату та платити податки. Тому захист прав кредиторів –
один з основних напрямів роботи для виходу з кризи і перетворення банківської
системи у фактор економічного зростання», – зауважив С. Рибалка.
Він підкреслив, що законопроект спрямований на усунення прогалин у
законодавстві, які використовуються аферистами, щоб не повертати кредити.
«Документ захищає сумлінних позичальників. Наша мета – не просто
оздоровити банківську систему, а стимулювати кредитування та зменшити
вартість кредиту для людей і підприємств», – сказав С. Рибалка.
На засіданні комітету також було прийнято рішення рекомендувати
Верховній Раді прийняти за основу доопрацьований проект закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення ведення
бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» (реєстр. № 5592) з
правками комітету, які були ухвалені під час його розгляду (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 12.04).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів зустріч із міністром
закордонних і європейських справ Словацької Республіки М. Лайчаком,
міністром закордонних справ Чеської Республіки Л. Заоралеком та
міністром зовнішньої економіки й закордонних справ Угорщини П. Сійярто.
Глава держави висловив вдячність Словаччині, Чехії та Угорщині за
підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Сторони обговорили перебіг імплементації Мінських домовленостей і
розвиток подій на Донбасі. Ішлося про важливість дотримання режиму санкцій
ЄС проти Росії до повного виконання нею взятих на себе зобов’язань у рамках
мінського процесу та відновлення територіальної цілісності України.
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У контексті європейської проблематики керівники зовнішньополітичних
відомств Словаччини, Чехії
та
Угорщини
висловили
підтримку
євроінтеграційним прагненням України. Співрозмовники привітали схвалення
Європейським парламентом резолюції щодо скасування візового режиму для
українців.
Окрему увагу було приділено розширенню взаємодії в рамках НАТО та
регіональної співпраці України з країнами Вишеградської четвірки, головування
у якій 1 липня цього року перебирає на себе Угорщина (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
11.04).
***
Президент П. Порошенко під час робочої поїздки на Луганщину взяв
участь в урочистій церемонії вручення реанімобілів і спеціалізованого
автотранспорту для медичних установ області. Глава держави подякував
медикам області за вірність клятві Гіппократа, сумлінну працю, турботу про
пацієнтів і врятовані життя.
Президент зауважив, що попри військову агресію, життя триває.
П. Порошенко підкреслив, що в умовах, коли 5 % ВВП держава вимушена
витрачати на сектор оборони й безпеки, робиться все можливе для того, щоб
знаходити кошти на оснащення лікарень, будівництво садочків, ремонт шкіл,
спорудження спортивних комплексів.
Президент висловив упевненість, що медичні автомобілі сьогодні
отримують ті, хто найбільше їх потребують. «Переконаний, що така сучасна
техніка врятує не одне нове народжене українське життя. Вона загалом
покращить надання медичної допомоги мешканцям міст та районів області.
Вона стане першою цеглиною фундаменту реформи системи охорони здоров’я в
регіоні», – сказав П. Порошенко. За його словами, неонатальний реанімобіль
оснащений найсучаснішим медичним устаткуванням, у ньому, зокрема, є
інкубатор для транспортування новонароджених, портативний ультразвуковий
сканер, апарат для штучної вентиляції легенів та інше обладнання, яке дає
можливість перевозити дітей у найважчому стані.
Президент також повідомив, що цього року передбачено придбати ще
40 санітарних автомобілів для Луганщини. Глава держави нагадав, що минулого
року під час поїздки на Донеччину брав участь у передачі 60 автомобілів
швидкої медичної допомоги підрозділам Центру екстреної медичної допомоги
та медицини катастроф.
П. Порошенко також наголосив, що для нього було принципово, щоб
насамперед виділялися кошти державного бюджету на Луганську й Донецьку
області. За його словами, у межах 1 млрд грн, передбаченого на відновлення
інфраструктури Луганщини, на систему надання медичної допомоги виділено
майже 350 млн. Украй важливо розвивати й підтримувати ті установи, які
продовжують повноцінно функціонувати, які вимушено перебралися з
тимчасово окупованих територій і надають послуги в межах вільної
контрольованої частини області, додав він.
«Україна відроджується – це є символом цього відродження. І знаходить
можливості дбати про відновлення Донбасу, як невід’ємної частини єдиної
Української держави», – підкреслив глава держави, зауваживши, що Україна
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розраховує і на підтримку європейських партнерів у цьому процесі.
«Єдине, що нам для цього потрібно, – мир, – сказав Президент. – Але, на
жаль, ми поки що не можемо надати гарантій нашим європейським партнерам,
що прийшов час безпечно вкладати кошти в Донбас. Бо не все залежить від нас.
Дуже актуальною залишається загроза воєнних дій з боку РФ».
Глава держава також наголосив на важливості продовження реформ у
державі та повідомив про підписання закону, який дає змогу притягнути до
відповідальності в рамках заочного правосуддя «за загублені життя, вкрадені
гроші, за те, що на землю України прийшла війна,» тих, хто втік з України.
Президент також повідомив, що підписав ще один закон, який «кардинально
змінює» інвестиційний режим у Донецькій і Луганській областях. «Тут ми
маємо відродити все пошкоджене війною, тут ми маємо відновлювати
пошкоджену війною інфраструктуру, тут ми маємо відбудовувати об’єкти, які
були зруйновані під час військових дій, тут ми маємо будувати спортивні
майданчики, – зазначив він. – І для нас – це справа принципова. Це той шлях,
яким ми будемо повертати суверенітет України на окуповані землі, повертати
Україну в Луганськ і Донецьк».
Глава держави зазначив, що в процесі відновлення миру в Україні
політико-дипломатичним шляхом розраховує на підтримку мешканців Донбасу.
«Ніде мир не цінують так, як там, де поливали “градами”, де чули гуркіт
снарядів та полум’я боїв, де, на жаль, відчули дихання смерті. Наголошую, що
роблю і робитиму все від мене залежне для того, щоб у вашому житті більше не
повторилися жахіття війни. Коли ми всі разом об’єднаємось для того, щоб
встановити мир, то ніхто нас не зупинить», – підкреслив Президент.
Президент також повідомив, що буде зроблена окрема програма «Світло в
села Луганщини» і понад 200 км області буде освітлено (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
12.04).
***
Президент
П.
Порошенко
на
Луганщині
зустрівся
з
військовослужбовцями однієї з танкових частин, яка згідно з Мінськими
домовленостями відведена від лінії зіткнення.
П. Порошенко наголосив, що йому, як Верховному головнокомандувачу
Збройних сил України, дуже приємно особисто вітати славетних захисників
України, які перебувають на передньому краї боротьби з ворогом. Він
підкреслив, що Збройні сили України героїчно і стійко виконують завдання
антитерористичної операції, утримуючи визначені рубежі та зриваючи
загарбницькі плани країни-агресора.
Глава держави зазначив, український народ платить високу ціну за свою
незалежність. Лише протягом цього року від ворожих обстрілів загинуло
69 військовослужбовців Збройних сил і понад 420 було поранено, а всього за
час проведення антитерористичної операції Україна втратила 2 тис. 652 воїна з
усіх силових відомств (Збройних сил України, Служби безпеки, Національної
гвардії, прикордонників, Національної поліції та ін.).
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять українських воїнів і
мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв’язав російський
агресор.
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Глава держави підкреслив, що танкові частини Збройних сил України
відродилися у запеклих боях і є сьогодні головною ударною силою Сухопутних
військ. «Це і наші танкові бригади, і танкові підрозділи у моторизованих
бригадах, коли вперше була розповсюджена практика танкових підрозділів в
аеромобільних бригадах, яка повністю себе виправдала. На сьогодні кожен
український військовий, який боронить Українську державу, чітко знає, що коли
поруч з ним знаходяться танкісти – перемога забезпечена, – сказав
П. Порошенко. – Це – потужний вогневий кулак, який у разі загострення
ситуації спроможний і зупинити наступальні дії агресора, і пробити його
найскладнішу оборону.
Ваша сила не лише в міцній броні та могутній зброї, яку ми щойно
побачили на стрільбах і навчаннях. Ваша сила – в рішучості, сміливості,
безстрашності. Вона – в готовності віддати життя за Україну».
П. Порошенко зазначив, що сьогодні, відповідно до Мінських
домовленостей, крупнокаліберна артилерія, танки, важке озброєння відведено з
передових позицій.
Водночас він наголосив, що всі танкові частини та підрозділи перебувають
у повній бойовій готовності й за потреби у найкоротший час повернуться до
визначених місць для зміцнення українських оборонних рубежів. Глава держави
додав, що не є винятком 17-та танкова частина, що має свій героїчний літопис,
бойову майстерність і традиції, а особовий склад бригади набув високих
професійних якостей, змужнів та став вагомим стримуючим фактором для
наступальних планів російсько-терористичних загарбників.
Президент віддав танкістам наказ постійно вдосконалювати бойову
майстерність, знання, посилювати пильність, а в разі загострення обстановки, не
вагаючись, виконати визначені бойові завдання. «Спостерігаючи за вашими
маневрами, вкотре переконався, що ви, бійці-танкісти, не марнуєте часу», –
зазначив П. Порошенко, додавши, що лише активним тренуванням у
нестандартній і наближеній до бойової обстановці можна довести свої дії до
професійного автоматизму.
Президент нагадав, що доручив міністру оборони і начальнику
Генерального штабу подбати про грошове забезпечення. Уже з 1 квітня
військовослужбовці, які перебувають на передовій, отримуватимуть доплату до
грошового забезпечення в розмірі 7,5 тис. грн; доплата захисникам, які
перебувають на другій лінії оборони, становитиме до 3,5 тис. грн. Крім того,
доручено забезпечити покращення розміщення військовослужбовців у місцях
постійної дислокації.
Глава держави висловив переконання, що спільними зусиллями з
дипломатами в країну буде повернуто мир і спокій, а також український
суверенітет на окуповані території.
Президенту було продемонстровано проведення тактичних занять з
вогневої підготовки та відпрацювання нормативів особовим складом танкової
бригади. Він також ознайомився з перебігом виконання заходів бойової
підготовки танкових підрозділів і стрільбою.
Верховний головнокомандувач також прийняв доповідь про оперативну
обстановку в районі АТО (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 12.04).
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***
Кабінет Міністрів України у 2016 р. вжив необхідні заходи для
стабілізації макроекономічної ситуації, розпочав масштабну боротьбу з
бідністю й започаткував капітальний ремонт країни. Про це сказав Прем’єрміністр України В. Гройсман у рамках засідання Комітету Верховної Ради
України з питань економічної політики, де уряд представив звіт роботи за
минулий рік.
В. Гройсман нагадав парламентарям, що план дій на 2016 р. був ухвалений
фактично через місяць після затвердження кадрового складу Кабінету Міністрів
у квітні 2016 р. Тоді головними завданнями було визначено зупинку політичної
кризи, недопущення негативних тенденцій в економічному житті країни і
прискорення зростання. Більше того, уряд щоквартально звітував про виконану
роботу.
Завдяки всім зусиллям, ухваленню непопулярних рішень за результатами
2016 р. економіка країни продемонструвала зростання у 2,3 % ВВП, а у
IV кварталі 2016 р. – 4,7 %.
«Макроекономічна стабілізація, економічне зростання, які нам вдалося
досягти у 2016 р., заклали підвалини вирішення інших питань, у тому числі
соціального характеру. Все, щоби ми з вами не робили, маємо робити для того,
щоб економіка зростала, і все, що ми зможемо напрацювати в економічному
плані, конвертувати у якість життя людей», – наголосив глава уряду.
Так, зростання економіки дало можливість підвищити удвічі мінімальну
заробітну плату до 3 тис. 200 грн, підняти заробітну плату на 50 % у сфері
освіти, у сфері охорони здоров’я – на 30 %. Уряд почав формувати стратегічні
програми відновлення і зміцнення енергетичної безпеки, інфраструктури.
Позитивним фактом В. Гройсман також назвав підготовку до осінньозимового опалювального сезону, початок з 1 травня 2016 р. реформи державної
служби, перехід на електронні закупівлі з 1 серпня, запуск електронного
декларування та виконання Державного бюджету на 2016 рік. «Фактично, ми у
минулому році розпочали капітальний ремонт країни. В якихось сферах він був
відчутний більше, в якихось сферах – менше, але у 2017 р., я думаю, що наші
результати будуть більш відчутні для українських громадян», – наголосив
Прем’єр-міністр.
Він подякував народним депутатам за довіру під час формування нового
уряду країни та затвердження Програми дій уряду на 2016 рік, а також
конструктивну
співпрацю
впродовж
року
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 12.04).
***
Уряд передбачить достатньо ресурсів у Пенсійному фонді для того,
щоб уже з 1 жовтня в разі впровадження урядової пенсійної реформи
забезпечити підвищення пенсій для 9 млн пенсіонерів. Про це сказав Прем’єрміністр України В. Гройсман у рамках засідання Комітету Верховної Ради
України з питань економічної політики, де уряд представив звіт роботи за
минулий рік.
«Найголовніше, ми запропонуємо суттєве підняття пенсій для
5 млн 200 тис. українських пенсіонерів і оновлення і підвищення пенсій у
загальній цифрі 9 млн пенсіонерів. Я абсолютно відповідально заявляю про це.
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Ресурси у Пенсійному фонді на 1 жовтня будуть закумульовані для того, щоб це
зробити. Фактично 9 млн пенсіонерів відчують підвищення пенсійних
стандартів», – заявив В. Гройсман.
Він підкреслив, що проект реформи, який буде представлений парламенту,
забезпечить справедливість пенсійної системи і бездефіцитність бюджету
Пенсійного фонду в середньостроковій перспективі, адже сьогодні такий
дефіцит перевищує 140 млрд грн.
Окрему увагу В. Гройсман звернув на те, що Кабінет Міністрів не
розглядає збільшення пенсійного віку, натомість готує рішення про скасування
оподаткування
пенсій
працюючих
пенсіонерів
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 12.04).
***
Україна має ввійти у 2018 р. із завершеним процесом децентралізації
дорожнього господарства, з діючим дорожнім фондом і системним планом
роботи на найближчі чотири роки. Про це сказав Прем’єр-міністр України
В. Гройсман під час засідання уряду.
«У 2018 р. маємо увійти з децентралізованими дорогами, з новим дорожнім
фондом, з новими ресурсами, із серйозним системним планом роботи. Два, три,
чотири роки такої роботи – і всі відчують, що ситуація вирівнялася. А всі
дорожники зрозуміють, що треба якісно зробити свою роботу, тоді й робота
буде», – сказав глава уряду (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017.
– 12.04).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман закликає місцеву владу з
максимальною відповідальністю й ефективністю використовувати
отримані в результаті децентралізації можливості на будівництво та
реконструкцію доріг і забезпечити високу якість виконання цих робіт. Про
це глава уряду зазначив на початку засідання уряду.
«Щорічна серйозна системна робота виведе дороги країни на якісний
рівень. І тут важливо, щоб місцева влада, яка у результаті децентралізації
отримала мільярди, десятки мільярдів, які можливо використовувати у тому
числі на реконструкцію і будівництво доріг, дуже сумлінно виконала свою
роботу, свої завдання, – наголосив В. Гройсман. – Я звертаюся сьогодні до
місцевих керівників, міських голів, голів громад України, районних державних
адміністрацій, обласних адміністрацій, обласних рад. Шановні друзі, я дуже
прошу вас, щоб ви максимально ефективно підійшли до ремонту, реконструкції
доріг, за які ви відповідаєте, зробили це якісно». Прем’єр-міністр зауважив, що
на місцях можливо якісніше проконтролювати якість виконання робіт, ніж це
можливо зробити з центру.
З 2018 р. багато доріг і коштів переходять на місцевий рівень. У зв’язку з
цим місцева влада має бути інфраструктурно готовою до такої роботи, зазначив
глава уряду та закликав усіх до максимальної відповідальності у цій сфері
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 12.04).
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***
12 квітня на своєму засіданні уряд схвалив Розпорядження «Про
вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії».
«Прийняття Розпорядження “Про вжиття тимчасових надзвичайних
заходів на ринку електричної енергії” дасть змогу забезпечити безперебійну
роботу Об’єднаної енергетичної системи України», – наголосив міністр
енергетики та вугільної промисловості І. Насалик.
Зокрема, він нагадав, що 6 квітня 2017 р. проект закону України «Про
ринок електричної енергії України» розглядався у другому читанні, однак не
набрав необхідної кількості голосів. Таким чином, Верховною Радою України
прийнято рішення про повторне друге читання за скороченим терміном, яке
планується на 13 квітня 2017 р.
На сьогодні це блокує отримання кредитів від ДП «Енергоринок»
енергогенеруючими компаніями для закупівлі імпортного вугілля. «Прийняття
закону України “Про ринок електричної енергії України” надасть можливість
виробникам електричної енергії залучати кредитні кошти для закупівлі ними
палива та забезпечення стабільної роботи оптового ринку електричної енергії»,
– наголосив міністр.
В умовах відсутності поставок антрацитового вугілля у зв’язку з
відсутністю перевезень енергетичного вугілля з території, де органи державної
влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої
повноваження, енергогенеруючими компаніями проводиться робота щодо
імпорту антрацитового вугілля. Водночас за умови фрахтування постачання
вугільної продукції очікуваний термін прибуття в порти України становить
45–60 діб (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 12.04).
***
Уряд своїм розпорядженням затвердив план заходів щодо забезпечення
реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їхніх сімей.
Мінсоцполітики розробило проект акта на виконання ст. 14 Закону України
«Про зовнішню трудову міграцію».
Він спрямований на консолідацію зусиль державних органів влади щодо
створення умов для повернення в Україну її громадян, які працюють за
кордоном. Досягнення поставленої мети сприятиме збереженню трудового
потенціалу України та забезпеченню потреби економіки в робочій силі за
рахунок власних трудових ресурсів.
План заходів, зокрема, передбачає:
– сприяння працевлаштуванню трудових мігрантів і членів їхніх сімей з
урахуванням рівня освіти, професійного досвіду;
– залучення дітей трудових мігрантів до освітнього процесу шляхом
проведення додаткових занять (насамперед з української мови);
– забезпечення надання трудовим мігрантам, які повернулися в Україну,
необхідної медичної допомоги;
– надання дипломатичними установами України правової, інформаційної
допомоги трудовим мігрантам за кордоном та активізації міжнародного
співробітництва з питань захисту прав трудових мігрантів тощо.
Прийняте урядом рішення створить додаткові можливості для повернення
на Батьківщину громадян України, які працюють за кордоном, з подальшою їх
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інтеграцією до національного ринку праці та активного суспільного життя в
Україні (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 12.04).
***
Міністр аграрної політики та продовольства України Т. Кутовий
озвучив результати діяльності своєї команди за рік під час звіту уряду на
засіданні Комітету з питань економічної політики Верховної Ради України.
Серед головних досягнень і пріоритетних завдань – питання
держпідтримки, розширення ринків збуту, проведення земельної реформи та
приватизація держпідприємств. «Бюджетна підтримка зросла у 15 разів – на цей
рік є 5,45 млрд грн. Один відсоток від виробництва сільгосппродукції буде
спрямовано на підтримку аграріїв. До того ж ця програма закріплена на п’ять
років. Також важливо, що компенсацію за придбання сільгосптехніки
українського виробництва збільшено до 20 % від її вартості», – повідомив
Т. Кутовий.
Також міністр зазначив, що за рік Україна істотно наростила
зовнішньоторговельний
обіг
продукції
АПК.
Товарообіг
становив
19,6 млрд дол. США (або 26,1 % усього зовнішньоторговельного обігу України).
«Позитивний баланс становить більше 12 млрд євро. 66 млн т вироблено
зернових у цьому році. Капітальні інвестиції за цей рік склали рекордну
кількість у 61 млрд грн. Тому абсолютно очевидно, що сьогодні аграрна галузь є
рушійною силою для всієї економіки України», – прокоментував міністр
агрополітики.
Т. Кутовий подякував Верховній Радій України за ратифікацію кредиту від
Європейського інвестиційного банку. На сьогодні відбувається напрацювання
розподілу кредиту через українські банки, за яким аграрії зможуть отримати
400 млн євро за істотно зниженою кредитною ставкою фінансування.
Серед вагомих досягнень міністр відзначив і процеси, які стосуються
земельної реформи. «Запрацювали нові електронні сервіси в земельних
відносинах. Впроваджено нову антикорупційну практику екстериторіального
погодження проектів землеустрою. Такі нововведення дуже сильно скорочують
усі маневри, пов’язані з будь-якими корупційними зловживаннями», –
підкреслив Т. Кутовий.
Також у своєму виступі міністр повідомив, що за рік роботи
Мінагрополітики подало 12 законопроектів у Верховну Раду. З них: один
прийнято, шість ухвалено комітетами на розгляд народними депутатами, п’ять
на опрацюванні (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 12.04).
***
12 квітня 2017 р. відбулося засідання Комітету з питань економічної
політики Верховної Ради України, на якому члени уряду презентували Звіт
про результати своєї роботи за минулий рік.
Увага членів комітету та урядовців була зосереджена на результатах
реалізації економічної політики держави. Перший віце-прем’єр-міністр, міністр
економічного розвитку і торгівлі України С. Кубів акцентував увагу на тому, що
основним завданням уряду у 2016 р. стало зупинення падіння основних
макроекономічних показників і забезпечення макроекономічної стабілізації в
Україні. Результатом роботи уряду та Мінекономрозвитку, зокрема, уже за
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підсумком 2016 р. стало зростання реального ВВП на 2,3 %.
За словами С. Кубіва, істотним досягненням Мінекономрозвитку у 2016 р.
став прогрес у реформі дерегуляції, а також поліпшення умов ведення бізнесу.
Результат чого був засвідчений виходом України з 83 на 80 місце у
міжнародному рейтингу Doing Business-2017. «Завдяки злагодженій роботі
уряду та парламенту ми очікуємо зростання позиції України мінімум на
10 пунктів у рейтингу Doing Business-2018, – розповів С. Кубів. – За умови
прийняття законопроектів № 4666 щодо товариств з обмеженою
відповідальністю та № 5587 щодо дерегуляції в будівельній галузі, стане
можливим зростання ще додатково на чотири пункти».
Крім того, за результатом 2016 р. зафіксовано зниження рівня тіньової
економіки на кінець ІІІ кварталу 2016 р., що є найбільшим за роки спостережень
(із 40 % від ВВП за підсумком дев’яти місяців 2015 р. до 35 % за аналогічний
період 2016 р.).
Варто зазначити, що у 2016 р. Мінекономрозвитку реалізувало реформу
системи державних закупівель, що від моменту запровадження нової системи
дало можливість зекономити понад 12 млрд грн бюджетних коштів (за
завершеними тендерними процедурами). Серед важливих кроків до досягнення
подібного результату є, зокрема, запуск веб-порталу для проведення
моніторингу закупівель DoZorro.org; запуск разом з громадськими
організаціями й бізнесом модулю бізнес-аналітики, який в інтерактивному
режимі реального часу надає громадянам доступ до інформації щодо
проведення процедур закупівлі через електронну систему; забезпечення запуску
пілотного проекту з організації діяльності Централізованої закупівельної
організації (ЦЗО), що, у свою чергу, дасть можливість значно підвищити якість і
ефективність публічних закупівель.
З метою пришвидшення економічного зростання Мінекономрозвитку
здійснило заходи щодо активізації державного інвестування й залучення
іноземних інвестицій. Міністерством визначено і реалізовано пріоритетні
державні інвестиційні проекти, а також впроваджено механізм об’єктивного
моніторингу та оцінки ефективності їх виконання. Створено офіс із залучення та
підтримки інвестицій, а також скасовано обов’язкову державну реєстрацію
іноземних інвестицій (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –
12.04).

ПОЛІТИКА
Соединенные Штаты Америки не допустят никаких пакетных
договоренностей по разрешению ситуации в Украине и Сирии в ходе
американо-российских переговоров в Москве, заявил государственный
секретарь США Р. Тиллерсон в ходе телефонного разговора с Президентом
Украины П. Порошенко.
Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Р. Тиллерсон
заверил, что США поддерживают территориальную целостность Украины и
настаивают на выполнении Минских договоренностей, в частности на
обеспечении режима прекращения огня.
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«Руководитель внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что
Вашингтон не допустит никаких пакетных договоренностей по разрешению
ситуации в Украине и Сирии», – говорится в сообщении (ForUm (www.forua.com). – 2017. – 11.04).
***
Перший заступник міністра закордонних справ В. Пристайко допускає
зустріч Президента П. Порошенка з президентом США Д. Трампом
найближчим часом.
«Не будемо розкривати всі наші плани, але я не здивуюся, якщо глава
держави здійснить візит, під час якого відбудуться такі зустрічі. Ми над цим
працюємо», – сказав він.
На думку В. Пристайка, не варто акцентувати увагу, відбудеться зустріч
П. Порошенка з Д. Трампом до чи після зустрічі президента США з
президентом Росії В. Путіним. «Здається, що це питання хвилює багатьох
людей. Як на мене, це досить спрощений підхід», – підкреслив він.
В. Пристайко також додав, що для України були важливими зустрічі
Президента з держсекретарем Р. Тіллерсоном і радником президента США з
національної безпеки Г. Макмастер, які відбулися нещодавно.
«Ми зацікавлені у зустрічі з міністром оборони, вона також запланована.
Ну і в результаті з президентом (США), безумовно, теж», – підсумував він
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua). – 2017. – 12.04).
***
Міністерство закордонних справ побоюється виходу Росії з
переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі, заявляє
перший заступник міністра закордонних справ В. Пристайко.
За його словами, російська сторона на сьогодні демонстративно
відмовляється від участі в переговорах у нормандському форматі, до якого
входять Україна, Німеччина, Франція і Росія, тому що хоче показати, що більше
не зацікавлена в ньому. «Небезпека взагалі всього процесу полягає в тому, що
росіяни, умовно кажучи, поступово виходять з-за столу переговорів», – сказав
він.
При цьому В. Пристайко допустив, що Франція і Німеччина, як учасники
переговорного процесу, усвідомлюють усю небезпеку цього і вживають заходи,
щоб Росія не вийшла з-за столу переговорів (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua). – 2017. – 12.04).
***
Національне агентство з питань запобігання корупції здійснило аналіз
звітів політичних партій про майно, доходи, витрати та зобов’язання
фінансового характеру за IV квартал 2016 р., повідомляє прес-служба
відомства
(http://ua1.com.ua/politics/nazk-vzyalosya-za-batkivshchinu-tasamopomich-29602.html).
За результатами аналізу НАЗК виявило порушення щодо фінансування
фізичними особами двох політичних партій. Ідеться про подання недостовірних
даних у фінансовій звітності ВО «Батьківщина» та партії «Самопоміч».
Нагадаємо, раніше Національним агентством з питань запобігання корупції
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було виявлено порушення у фінансуванні Українського об’єднання патріотів.
Суд вирішив конфіскувати 0,5 млн грн (UA1.com.ua (http://ua1.com.ua). – 2017.
– 11.04).
***
Журналісти знайшли підтвердження платежів з «тіньової
бухгалтерії» Партії регіонів американському політтехнологу П. Манафорту
у сумі 1,2 млн дол., повідомляє The Associated Press.
«Фінансові звіти, нещодавно отримані The Associated Press,
підтверджують, що принаймні 1,2 млн дол. виплат, згаданих у “амбарній книзі”
поруч з ім’ям Манафорта, були фактично отримані його консалтинговою
фірмою в Сполучених Штатах. Вони включають у себе платежі в 2007 і
2009 рр.», – ідеться у статті.
Зазначається, що П. Манафорт у коментарі The Associated Press не став
заперечувати, що його фірма отримувала гроші, проте сказав, що всі фінансові
перерахунки є законними.
«Будь-які фінанси, отримані моєю компанією, є законними платежами за
надані політконсалтингові послуги. Я виставляв рахунки своїм клієнтам, і вони
оплачували за допомогою банківських переказів», – сказав він (UNN
(http://www.unn.com.ua). – 2017. – 12.04).
***
Народний депутат С. Тарута заявив, що главу Національного банку
України В. Гонтареву можуть убити, оскільки вона є «небезпечним
свідком» (http://ua1.com.ua/politics/taruta-zayaviv-shcho-gontarevu-mozhut-vbiti29582.html).
«Вона – учасник розкрадання 37 млрд грн. Голова НАБУ А. Ситник
підтвердив, що тільки по одному епізоду було виведено понад 500 млн грн. Без
керівництва НБУ це було б неможливо», – зазначив С. Тарута.
Крім того, за період своєї діяльності вона ліквідувала 94 банки та вивела з
банківської системи величезну кількість грошей. «Тому вона – небезпечний
свідок, і для неї найбезпечніше місце все-таки в слідчому ізоляторі», –
наголосив С. Тарута (UA1.com.ua (http://ua1.com.ua). – 2017. – 11.04).
***
Мер Львова А. Садовий заявляє, що владі вигідні бойові дії на Сході
України
(http://ua1.com.ua/politics/sadoviy-yakshcho-viyna-zupinitsya-vladuzmetut-29644.html).
«Якщо війна зупиниться, то владу зметуть. Тому що сьогодні війна – тема
номер один. Коли ця тема зникне, то народ запитуватиме: а чому ми такі бідні?
А чому рівень корупції такий? Чому говорять одне, а роблять інше?» – ідеться в
заяві А. Садового.
При цьому він наголосив, що блокада Донбасу завадила владі
продовжувати отримувати надприбутки від торгівлі з окупованими територіями.
«Ми всі… були …переконані, що Україна не веде активної торгівлі і є
економічно незалежною. А потім виявилось, що ми насправді залежні від
антрациту та інших речей, на яких заробляли окремі люди», – наголошує
А. Садовий (UA1.com.ua (http://ua1.com.ua). – 2017. – 12.04).
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***
Лидер политической партии «Рух нових сил» М. Саакашвили
отмечает, что на сегодняшний день государственное управление в Украине
принадлежит «теневым фигурам, связанным с олигархатом».
М. Саакашвили подчеркивает, что, несмотря на отстранение от должности
Премьер-министра, лидер «Народного фронта» А. Яценюк продолжает
принимать непосредственное участие в процессе госуправления.
«В прошлом году мне показалось, что мы избавились от Яценюка. Не тутто было. В итоге они избавились от нас. Мартыненко, правая рука Яценюка,
вышел из парламента, но продолжает проводить заседания фракции. Яценюк
больше не Премьер, но проводит много времени с Гройсманом, и непонятно,
кто в стране Премьер. И не факт, что Гройсман этого хочет. У Яценюка сегодня
главная фракция в парламенте, и В. Гройсману просто приходится проводить
время с Яценюком. В прошлом году я призывал П. Порошенко распустить
парламент и назначить выборы. Он обещал мне это сделать…
В итоге этих договоренностей был назначен замгенпрокурора, главная
функция которого – следить, чтобы против Яценюка не возбудили дело. Тот же
Аваков – представитель Яценюка. Система не поменялась», – подчеркнул
политик (ИА «МОСТ-ДНЕПР». (http://most-dnepr.info). – 2017. – 12.04).
***
В Україні необхідно провести референдум і скасувати на ньому посаду
Президента, вважає народний депутат України, лідер партії «За життя»
В. Рабінович.
«Україні ідеально підходить парламентська форма влади, пост Президента,
вважає наша партія, повинен бути скасований на референдумі», – сказав
парламентар.
Крім того, він назвав правлячу коаліцію в парламенті незаконною.
В. Рабінович висловив упевненість, що в разі консолідації опозиційні сили
можуть і повинні добиватися зміни влади. «Я не виключаю, що коли терпіння
закінчиться, народ може сказати владі все, що думає, – і тоді дострокові вибори
неминучі», – резюмував народний депутат (UNN (http://www.unn.com.ua). –
2017. – 12.04).
***
Політолог В.Фесенко, коментуючи заяву нардепа, екс-глави Донецької
ОДА С. Тарути про створення нової політичної партії, орієнтованої на
республіканські цінності, заявив, що ця партія може стати
альтернативою Опозиційному блоку на Сході України.
«Країна сьогодні практично потребує альтернативних політичних партій на
Сході, які сповідували б європейські, західні цінності і користувались
підтримкою та повагою жителів. Для того щоб змінити електоральну карту
регіону та розмити проекти, які утворилися внаслідок розпаду Партії регіонів
Януковича і комуністів та які намагаються підігрувати північному сусідові. Це
стратегічно важливо як для подальшого розвитку краю, так і для євроінтеграції
країни вцілому, – заявив В. Фесенко. – Тарута, якщо вдало використає свій
досвід губернаторства на Донеччині та зв’язки з олігархами, які можуть
забезпечити йому потрібний медіа-ресурс, зможе продемонструвати непоганий
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електоральний потенціал. Хоча для його реалізації знадобиться надзвичайно
багато сил та активностей. Водночас для парламенту та й країни в цілому
краще, щоб регіон представляли проукраїнські сили, ніж прикриті кремлівські
проекти. Мета яких – дестабілізація української державності» (UAINFO
(http://uainfo.org). – 2017. – 12.04).
***
Экс-руководитель Национальной полиции Х. Деканоидзе считает, что
руководство страны пыталось использовать ее и других реформаторов как
ширму, чтобы сохранить коррупцию.
«Этой стране не хватает целенаправленной и крепкой команды, которая
будет сильно предана радикальной реформе. Есть очень много
заинтересованных сторон, и нет единой команды, заинтересованной в
ликвидации коррупции», – отмечает она.
Х. Деканоидзе утверждает, что реформаторы в украинском правительстве
занимают низшие должности, а затем используются «как козлы отпущения»,
если реформы не удаются (UAINFO (http://uainfo.org). – 2017. – 12.04).

ЕКОНОМІКА
НАК «Нефтегаз Украины» и ПАО «Укртрансгаз» подписали
меморандум с итальянской компанией Snam SpA. и словацкой Eustream AS.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины В. Гройсман на своей странице в
соцсети.
По его словам, стороны договорились о совместной оценке сотрудничества
в использовании и развитии газотранспортной системы Украины. «Меморандум
подписан в присутствии министра энергетики и угольной промышленности
И. Насалика, комиссара ЕС по энергетике М. Каньете и министра
экономического развития Италии К. Календы», – уточнил В. Гройсман.
По его мнению, это хороший сигнал о доверии к Украине и об уверенности
в важности украинской газотранспортной системы для Европы. «Мы убеждены,
что сохраним свои позиции на рынке транспортировки газа. А сотрудничество,
которое сегодня развивается, позволит использовать международный опыт и
знания для трансформации украинского оператора по европейским стандартам»,
– заявил В. Гройсман.
По словам Премьера, интерес в сотрудничестве выразили и другие
европейские операторы. «Окончательное решение относительно возможного
партнерства, согласно закону о рынке природного газа, будет принимать
украинская власть. Планируем провести конкурс на лучшее предложение
сотрудничества»,
–
отметил
он
(МинПром
(http://minprom.ua/news/228212.html). – 2017. – 10.04).
***
НАК «Нефтегаз Украины» в 2016 г. получила чистую прибыль в размере
26,5 млрд грн, в то время как в 2015 г. было 27,7 млрд грн убытка, сообщили в
пресс-службе компании.
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В компании сообщили, что почти вся сумма была получена в результате
прибыли от транзита газа – 28,7 млрд грн. Также «Нефтегаз» получил
положительный результат от участия в капитале предприятий группы
(2,4 млрд грн прибыли).
Вместе с тем убытком обернулась оптовая торговля газом (2,9 млрд грн
убытка). Еще 1,7 млрд грн убытков принесли другие расходы. Также были
потрачены средства на судебные дела, потеря от курсовых разниц.
«По сравнению с 2015 г. доходы от транзита природного газа в 2016 г.
возросли на 7,4 млрд грн. Это произошло из-за увеличения объема транзита на
15,1 млрд куб. м (22,5 %) и девальвации национальной валюты. Уменьшение
убытков от оптовой торговли природным газом (2,9 млрд против 42,4 млрд грн
в 2015 г.) стало следствием реформирования рынка природного газа», –
рассказали
в
компании
(Аналитическая
служба
новостей
(http://asn.in.ua/ru/news/news/96103-naftogaz-za-god-poluchil-265-mlrd-grivenpribyli.html). – 2017. – 11.04).
***
Стало известно о возобновлении поставок сжиженного российского
газа на украинский рынок. Об этом сообщают украинские трейдеры.
Соответствующее разрешение выдано Федеральной службой по техническому и
экспортному контролю РФ.
«Открыто временное окно. Мы отгружаем газ по заявкам», – рассказал
оператор одной пограничной российской ДПС. «В то же время не все операторы
рынка подтверждают восстановление отгрузок», – отмечает OilNews.
«Нам известно об одной машине, которая выехала из Брянска (ДПС
“Газпромэнергосеть-Брянск”) на столичный рынок. Свой ресурс налить на
заводе нам пока не удается», – поделился информацией с OilNews крупный
импортер (Пресса Украины (http://uapress.info/ru/news/show/164436). – 2017. –
10.04).
***
Державні підприємства Держрезерву за І квартал 2017 р. виконали
план на 123 %. Про це повідомляє прес-служба Держрезерву.
Так, у трійку лідерів увійшли комбінат «Прогрес» (м. Київ) – 6,6 млн грн,
комбінат «Салют» (м. Дніпро) – 4,3 млн грн, комбінат «Айстра» (м. Чернігів) –
2,1 млн грн.
За I квартал 2017 р. державні організації системи Держрезерву показали
значне зростання надходжень. У співвідношенні 2017 до 2016 р. воно становить
167 %.
«Якщо ж розглядати динаміку з 2015 по 2017 р., то ця цифра зросла до
244 %. У грошовому еквіваленті 13 державних організацій системи
Держрезерву станом на 1 квітня 2017 р. отримали надходжень від надання
платних послуг у розмірі 19,8 млн грн, що на 8 млн грн більше, ніж за
аналогічний період минулого року, та на 12 млн грн більше, ніж у 2015 р.», –
ідеться в повідомленні.
Крім того, за оперативними показниками державні підприємства
Держрезерву отримали чистий дохід у розмірі 66,1 млн грн. При цьому
фінансовий результат становить 1,9 млн грн. Порівняно з аналогічним періодом
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минулого
року
ріст
прибутку
становить
116
%
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/pidpriemstva-derzrezervu-perevikonali-plan-na23). – 2017. – 10.04).
***
Держпродспоживслужба в поточному році планує розпочати процедуру
виходу української яловичини на ринок Європейського Союзу. Про це заявив
голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і
захисту споживачів В. Лапа, передає прес-служба відомства.
«Плануємо в поточному році ініціювати вихід нашої яловичини на ринок
ЄС. Для цього, звісно, потрібно виконати “домашні завдання”, зокрема в
частині забезпечення моніторингу губчастоподібної енцефалопатії великої
рогатої худоби», – зазначив В. Лапа.
Як свідчить досвід, зауважив голова Держпродспоживслужби, це досить
тривалий процес: «Це може тривати декілька років, поки наші європейські
колеги не перевірять всі елементи системи контролю. Але в поточному році ми
такий моніторинг плануємо розпочати і таким чином ініціювати процедуру
виходу яловичини на ринок ЄС».
В. Лапа нагадав, що станом на сьогодні право експорту на ринки ЄС мають
278 вітчизняних підприємств, з яких 98 – це підприємства, що виробляють
харчову продукцію: молоко – 15, м’ясо птиці – шість, продукти з м’яса птиці –
два, риба – 19, яйця – два, мед – 52, кишкова сировина для споживання
людиною – одне, колагенових оболонок – одне.
При цьому в період діяльності служби право експорту до ЄС отримали 59
нових українських підприємств, 14 з яких – виробники харчових продуктів (три
– виробництво м’яса птиці та продукції з нього, чотири – рибопродукція, шість
– молоко та молочні продукти, один – колагенові оболонки).
У цілому, як наголосив голова Держпродспоживслужби, вихід української
продукції на європейський ринок досить непростий. Для цього потрібно
провести великий обсяг роботи як на законодавчому рівні, так і на рівні
організації роботи потенційних підприємств-експортерів. Крім того, слід
враховувати, що з більшості видів продукції Європа є нетто-експортером.
«Наразі основними ринками збуту у цьому напрямі залишаються країни
Північної Африки, Південної і Східної Азії та Близького Сходу», – додав
В. Лапа
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/derzprodspozivsluzbaplanue-cogo-roku-vivesti-ukrainsku-alovicinu-na-rinok-es). – 2017. – 12.04).
***
Міністерство сільського господарства США (USDA) підвищило прогноз
експорту зернових культур з України на 2,47 %, або на 1 млн т, порівняно з
березневим прогнозом, – до 41,41 млн т на 2016/2017 МР (липень 2016 р. –
червень 2017 р.). Про це йдеться у квітневому звіті USDA.
Зокрема, відомство підвищило прогноз експорту пшениці з України на
0,8 млн т – до 17,3 млн т, а також підвищило прогноз експорту фуражного зерна
на 0,2 млн т – до 24,11 млн т порівняно з березневим прогнозом.
При цьому прогноз внутрішнього споживання пшениці знизився на
0,5 млн т – до 10,8 млн т, а очікуване споживання фуражного зерна знизилося на
0,2 млн т – до 14,195 млн т.
29

Крім того, прогнозовані експортні поставки фуражних культур
збільшилися за рахунок ячменю в результаті більш активного, ніж очікувалося,
відвантаження його.
Прогноз зовнішніх поставок української пшениці збільшився, відповідно
до
звіту,
на
тлі
попиту
з
боку
Індії
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/usda-pidvisilo-prognoz-eksportu-zernovih-zukraini-na-1-mln-tonn). – 2017. – 12.04).
***
У рамках реалізації угоди про співробітництво між Ясським повітом і
Вінницькою областю вінницьким аграріям надається унікальна можливість
долучитися до проекту «ТрансАгрополіс – транскордонна підтримка
агробізнесу» та вийти на європейські ринки, розвивати торгівлю з Румунією
й Молдовою і приєднатися до транскордонної мережі економічного
співробітництва в галузі сільського господарства.
21 квітня 2017 р. Ясська повітова рада організує публічний тендер на
оренду складських, офісних і комерційних приміщень в агро-індустріальному
парку, побудованому в рамках проекту «ТрансАгрополіс – транскордонна
підтримка агробізнесу». Цей парк розташовано в комуні Лецкань Ясського
повіту Румнії.
Тендерна документація розміщена на веб-сайті Ясської повітової ради
(www.icc.ro) у розділі «Тендери». Реєстрація для участі в тендері завершується
19
квітня
2017
р.
(Вінницька
облдержадміністрація
(http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/DocДЕПІALBCCQ). – 2017. –
11.04).
***
Полтора десятка торговых сетей Украины уже имеют свои торговые
онлайн-площадки, однако лидеры рынка – магазины «Сільпо» и АТБ – еще не
научились продавать еду через интернет. Об этом сказал И. Гугля,
генеральный директор компании GT Partners Ukraine, которая исследует рынки
розничной торговли.
«Продажа еды через Интернет в Украине находится на ранней стадии
развития. Говорить о том, что какую-то серьезную долю общей выручки сетей
занимают продажи онлайн, нельзя.
Тем не менее, примерно у 15 традиционных продуктовых ритейлеров в
Украине уже есть свои онлайн-платформы, тогда как, например, в Польше их
имеют практически все ведущие операторы.
Отрыв других стран от Украины здесь больше, чем по рынку в целом», –
сказал И. Гугля.
Интересно, что в лидерах торговли едой онлайн – IT-платформа Zakaz.ua, а
не традиционный продуктовый ритейлер. Также среди крупных сетей
собственные интернет-магазины имеют «Фуршет» и «Таврия В», в то время как
у лидеров – «АТБ» и «Сільпо» – своих онлайн-площадок пока нет (LB.ua
(https://lb.ua/economics/2017/04/11/363676_15_ukrainskih_torgovih_setey.htm). –
2017. – 11.04).
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***
Премьер-министр В. Гройсман заявил, что запланированное на
октябрь повышение пенсий коснется около 5,6 млн человек. Об этом он
заявил во вступительном слове перед своей пресс-конференцией.
«Примерно 1 млн 308 тыс. украинских граждан получат повышение пенсий
до 200 грн; 1 млн 208 тыс. граждан получат повышение пенсий от 200 до
500 грн; 1 млн 993 тыс. в результате этой реформы получат повышение пенсии
от 500 до 1 тыс. грн в месяц. И еще 1 млн 100 тыс. граждан получат более
1 тыс. грн ежемесячной доплаты», – сказал В. Гройсман.
На конец года также запланирована индексация, так что повышение
коснется 9 млн пенсионеров из 12 млн.
В. Гройсман также подчеркнул, что в результате реформы с 1 октября
планируется
отменить
налогообложение
пенсий
(LB.ua
(https://lb.ua/economics/2017/04/11/363614_oktyabrskoe_povishenie_pensiy.html).
– 2017. – 11.04).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
В марте денежная база, включающая в себя наличные деньги в
обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по
оперативным данным НБУ, сократилась на 1,3 % – с 361,483 млрд грн на
1 марта до 356,914 млрд грн на 1 апреля. Об этом сообщил Национальный
банк.
С начала года денежная база сократилась на 6,5 % с 381,6 млрд грн.
Денежная масса в марте увеличилась на 1,3 % с 1 059,9 млрд грн на 1 марта
до 1 074,1 млрд грн на 1 апреля.
С начала года она уменьшилась на 2,6 % с 1 102,7 млрд грн.
Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в
марте уменьшился на 0,2 % с 291,6 млрд грн на 1 марта до 290,9 млрд грн на
1 апреля
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/399282/v-martedenezhnaya-baza-sokratilas-na-1-3-do-356-9-mlrd-griven). – 2017. – 12.04).
***
Национальный банк сообщает, что в марте 2017 г. потребительская
инфляция ускорилась до 15,1 % г/г (с 14,2% г/г в феврале). В месячном
измерении рост индекса потребительских цен составил 1,8 %. Об этом
свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой
статистики Украины.
НБУ отмечает, что ускорение инфляции в годовом измерении было
ожидаемым. Инфляция сырых продуктов питания ускорилась за счет
увеличения производственных затрат, активного экспорта и низкой базы
сравнения. Также повлияло плановое повышение отдельных тарифов и акцизов.
Зато улучшение ситуации на мировых товарных рынках, что обусловило
укрепление обменного курса гривни в феврале и марте, сдерживало базовую
инфляцию.
Вместе с тем фактическая инфляция в годовом измерении оказалась
31

несколько ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованного в
Инфляционном отчете (январь 2017 г.), что предполагает замедление роста ИПЦ
до 9,1 % на конец 2017 г. (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news//399266/nbu-prokommentiroval-uroven-inflyatsii-v-marte-2017-goda). – 2017. –
12.04).
***
Чистые международные резервы НБУ в марте сократились на 9,4 % –
до 3,683 млрд долл. по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом
свидетельствуют данные НБУ.
По данным Нацбанка, чистые международные резервы НБУ в марте
уменьшились с 4,072 млрд до 3,683 млрд долл.
С начала года чистые резервы НБУ сократились на 12,8 % с 4,224 млрд
долл. Как сообщалось, в марте международные резервы сократились на 2,2 % –
до 15,123 млрд долл. по сравнению с предыдущим месяцем (15,459 млрд долл.)
(Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/399280/chistye-mezhdunarodnyerezervy-nbu-v-marte-sokratilis-do-3-7-mlrd). – 2017. – 12.04).
***
В Украине по состоянию на 1 марта с начала 2017 г. в специальный
фонд госбюджета вернули 5,1 тыс. грн, конфискованных решением суда за
коррупционные правонарушения. Соответствующая информация содержится в
отчете Госказначейства за январь – февраль.
Сообщается, что до конца года правительство надеется вернуть
11,5 млрд грн, конфискованных у коррупционеров.
В то же время за 2016 г. удалось вернуть в бюджет только 164,9 тыс. из
7,7 млрд грн. Кроме того, сообщается, что в 2015 г. из 0,5 млрд грн украденных
активов в бюджет вернули всего 100,1 тыс. грн (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/399124/v-byudzhet-ukrainy-s-nachala-godavernuli-tolko-5-tys-griven-po-korruptsionnym-delam). – 2017. – 10.04).
***
Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в ПАО «Финбанк»
временную администрацию на один месяц. Об этом сообщает пресс-служба
фонда.
«Начата процедура выведения ПАО “Финбанк” с рынка путем введения в
нем временной администрации сроком на один месяц с 10 апреля до 9 мая
2017 г. включительно», – говорится в сообщении.
Временным администратором банка на этот период назначена В. Степанец
(Минфин (http://minfin.com.ua/2017/04/10/27198898). – 2017. – 10.04).
***
Совокупный размер страховых выплат по страховым случаям с
физическими лицами, выплаченных страховыми компаниями Украины в
2016 г., составил, по предварительным данным, свыше 4,5 млрд грн, что на
17 % (на 600 млн грн) больше, чем за 2015 г., сообщил А. Залетов, член
Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование рынка финансовых услуг
(Нацкомфинуслуг).
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По его словам, 53 % страховых выплат населению пришлось на
автострахование, 29 % – на медицинское страхование, 9 % – на страхование
жизни, 4 % – на страхование туристов и 3 % – на страхование от несчастных
случаев.
А. Залетов также отметил, что мероприятия регулятора, направленные на
повышение надежности и диверсификации активов страховых компаний, а
также выведение с рынка неплатежеспособных страховщиков, способствовали
позитивной динамике розничного страхования. Так, по итогам 2016 г. объем
страховых платежей от физических лиц превысил 10,5 млрд грн, что на 29 %
больше результатов 2015 г.
Член Нацкомфинуслуг добавил, что прогнозируемый в дальнейшем рост
страховых выплат по страховым случаям с физическими лицами может оказать
должное влияние на восстановление доверия населения к финансовой системе в
целом
и
к
страховым
компаниям
в
частности
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/398992/strahovshhiki-ukrainy-v-2016-guvelichili-strahovye-vyplaty-naseleniyu). – 2017. – 10.04).
***
В интервью журналистам 5 канала А. Коболев, занимающий
должность председателя правления НАК «Нефтегаз, сообщил, что, даже
если Украина увеличит показатель добычи газа из собственных
месторождений, это никоим образом не будет способствовать снижению
стоимости
топлива
(http://news.eizvestia.com/news-markets/full/384-vnaftogaze-ogorchili-ukraincev-novostyu-otnositelno-stoimosti-gaza).
В то же время чиновник подчеркнул, что решение об установлении низкой
стоимости «голубого топлива» носит политический характер. «Это подобно
математических расчетов: низкая цена равна коррупции», – сказал А. Коболев,
информирует еizvestia.com.
Также он напомнил журналистам, что уже второй подряд зимний период
Украине удалось пройти без импорта газа из РФ. Кроме того, продолжил
А. Коболев, компания государственной формы собственности, которая на
украинской территории осуществляет добычу газа, начала увеличивать объемы.
«Компания, которая является частью группы “Нефтегаз”, “Укргаздобыча”,
смогла в течение первых четырех месяцев текущего года показать
положительную тенденцию увеличения добычи газа. В 2017 г. наименьший
показатель плана увеличения добычи газа этой компанией составляет
0,5 млрд куб. м. Речь в данном случае идет о минимальном плане», – сказал
глава «Нефтегаза» (Экономические известия (http://news.eizvestia.com/newsmarkets/full/384-v-naftogaze-ogorchili-ukraincev-novostyu-otnositelno-stoimostigaza). – 2017. – 10.04).
***
Взаимные претензии российского «Газпрома» и НАК «Нефтегаз
Украины» по контракту купли-продажи газа составляют около 45,7 млрд и
17,9 млрд долл. (без процентов – 36,7 млрд и 14 млрд долл.) соответственно.
Согласно годовой отчетности НАК, такие претензии были на дату
утверждения этого документа. Финансовые претензии «Нефтегаза» по
контракту включают в себя возмещение переплаты за газ (17,9 млрд долл.),
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претензии «Газпрома» – неоплаченные счета за ноябрь 2013 г. – май 2014 г.
(2,9 млрд долл.) и оплата непоставленного газа по требованию «бери или плати»
(42,8 млрд долл.). В части контракта на транзит газа финансовые требования
«Нефтегаза» к «Газпрому» на сегодня составляют около 12 млрд долл.
(10,6 млрд долл. – без процентов), «Газпрома» к НАК – 5,3 млн долл. без
процентов.
При этом российская компания оставила за собой право внести
дополнительные встречные требования после получения решения по контракту
на куплю-продажу. «Денежные требования в арбитраж постоянно обновляются
до вынесения решений, в частности, по расчетам процентов», – уточняется в
отчетности.
Конечный срок вынесения решения арбитражем по контракту куплипродажи газа в настоящее время – 30 апреля 2017 г., по контракту транзита газа
– 30 июня 2017 г. Обе даты могут быть пересмотрены арбитражем по просьбе
трибунала.
«Решения могут быть обжалованы в Апелляционном суде округа Свеа в
Стокгольме на очень ограниченных основаниях, по сути, на основании
серьезных процессуальных ошибок или нарушения общественного порядка», –
говорится
в
документе
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news//399240/vzaimnye-trebovaniya-gazproma-i-naftogaza-po-gazu-sostavlyayut-okolo45-7-mlrd-i-17-9-mlrd). – 2017. – 11.04).
***
Задержка с реформированием НАК «Нефтегаз Украины» и отставка
независимых
членов
его
Наблюдательного
совета
пошатнет
международное доверие к намерению украинских властей провести реформу
среди ключевых предприятий государственной собственности, а также
усложнит
возможность
дальнейшей
существующей
финансовой
поддержки.
Речь об этом идет в письме президента Европейского банка реконструкции
и развития (ЕБРР) С. Чакрабарти в адрес Президента Украины П. Порошенко и
Премьер-министра В. Гройсмана. «Я понимаю, что после ряда неприятных
событий независимые члены Наблюдательного совета “Нефтегаза” собираются
сложить свои полномочия. Если такое произойдет, то это будет не только
сокрушительным ударом по “Нефтегазу” в то время, когда реформы начали
укореняться, но и пошатнет международное доверие к намерениям вашего
правительства реформировать и реструктуризировать “Нефтегаз” и другие
ключевые государственные предприятия», – констатируется в документе.
С. Чакрабарти в своем письме высказал опасение, что начатая реформа
рынка газа и корпоративного управления НАК, согласно подписанному между
правительством Украины и ЕБРР плану действий, может провалиться, если
украинские власти не предпримут в ближайшие дни необходимых мер. Он
акцентировал внимание на том, что проект политики государственной
собственности для «Нефтегаза», в частности, до сих пор содержит положения,
противоречащие духу реформы корпоративного управления, что может
помешать осуществлению намерений о независимости и защите компании от
ненужного политического вмешательства. По его словам, должны быть
предприняты срочные шаги в трех основных направлениях: открытие рынка,
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реформа системы жилищно-коммунальных субсидий и реформирование
специальных
обязанностей
участников
рынка
газа
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/399158/ebrr-rasskazali-kak-mozhet-skazatsyazaderzhka-s-reformirovaniem-naftogaza-na-mezhdunarodnom-doverii-k-ukraine).
– 2017. – 11.04).
***
Криворожская теплоэлектростанция в Зеленодольске, которая
принадлежит холдингу «ДТЭК», с 11 апреля остановила работу для
экономии угля. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».
До момента остановки Криворожская ТЭС работала одним блоком из 10.
На ее складах находится около 33,9 тыс. т тощего угля. Криворожская ТЭС
мощностью 2820 МВт расположена на территории Днепропетровской области, в
20 км на запад от г. Апостолово и в 2 км от пос. Зеленодольск. Станция
обеспечивает электроэнергией регион Приднепровья. Проектное топливо –
тощий уголь, резервное – мазут и газ. Эта ТЭС стала уже четвертой
остановленной станцией за последнюю неделю. 5 апреля Приднепровская ТЭС
и Трипольская ТЭС прекратили производство электроэнергии с целью
экономии антрацитового угля, 7 апреля – Змиевская ТЭС.
В «Укрэнерго» ранее заявили, что ничего страшного в остановке нет.
«Технологическая возможность остановки антрацитовых энергоблоков ТЭС
после завершения отопительного сезона была разработана нами совместно с
генерирующими компаниями и Минэнергоугля по поручению, данному нам на
совещании у вице-премьер-министра Украины В. Кистиона 30 марта 2017. Мы
тщательно просчитали все аспекты устойчивости энергосистемы, совместно с
генерирующими компаниями разработали план безаварийного отключения
энергоблоков и сейчас полностью готовы к сценарию с отключением блоков,
работающих на угле антрацитовой группы», – заявил на прошлой неделе
и. о. гендиректора компании «Укрэнерго» В. Ковальчук.
Период вынужденного простоя энергетики планируют использовать для
накопления угля к началу летнего максимума нагрузок в энергосистеме, а также
для
выполнения
ремонтов
(LB.ua
(https://lb.ua/economics/2017/04/11/363604_v_ukraine_ostanovilas_tes.html).
–
2017. – 11.04).
***
Столичная энергокомпания «Киевэнерго» оценивает убытки в сфере
централизованного отопления и горячего водоснабжения за 2016 г в 1,2 млрд
грн. Об этом сообщила финансовый директор компании Т. Грязнова. По ее
данным, убыточность обусловлена несинхронностью изменения цен на газ и
тарифов на тепло, несогласованностью нормативной базы. Также Т. Грязнова
обратила внимание на рост задолженности потребителей и падение уровня
оплаты населением услуг центрального отопления до 72 % и горячего
водоснабжения до 86 % (против 87 и 89 % соответственно в 2015 г.). По данным
«Киевэнерго», по состоянию на 1 апреля, долг потребителей за тепло перед
компанией возрос до 5,2 млрд грн, за электроэнергию – до 940 млн грн
(Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/399244/kievenergo-zayavlyaet-obubytkah-v-1-2-milliarda-v-sfere-tepla). – 2017. – 12.04).
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