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

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

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

№1
(12 січня 2015 р.)
ЗМІСТ
У ЦЕНТРІ УВАГИ ....................................................................... 2
АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС........................................................... 3
ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА............................................................ 8
ВИКОНАВЧА ВЛАДА .............................................................. 17
ПОЛІТИКА ................................................................................. 25
ЕКОНОМІКА.............................................................................. 33
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ .................................... 38

КИЇВ 2016

У ЦЕНТРІ УВАГИ
Уряд України забезпечив фінансування придбання вугілля
та розрахунки на енергоринку
Про це проінформував Прем’єр-міністр України А. Яценюк у
«10 хвилинах» у неділю, 10 січня. Він наголосив, що відключення
електроенергії можуть відбуватися тільки в разі пошкодження електричних
ліній внаслідок погодних умов.
Глава Кабінету Міністрів підкреслив, що уряду вдалося забезпечити
ядерним пальним державну компанію «Енергоатом» – найбільшого
виробника електричної енергії в Україні.
Також уряду вдалося диверсифікувати постачання ядерного пального,
сказав А. Яценюк: «Якщо раніше ми були повністю залежні від Російської
Федерації, то сьогодні частину ядерного пального ви купуємо в
американської компанії Westinghouse».
Для другого виробника електроенергії
– «Теплової генерації» –
необхідні запаси вугілля: «На цьому етапі в нас є достатні запаси вугілля.
І все залежить від того, як далі буде здійснюватися постачання вугілля на
українські станції».
«Уряд забезпечив фінансування придбання вугілля та розрахунки на
енергоринку. Тому відключення електричної енергії можуть відбуватися
тільки по тим населеним пунктам, де пошкоджені електричні лінії внаслідок
погодних умов», – повідомив А. Яценюк.
Глава уряду наголосив, що на засіданні оперативного штабу Державної
комісії з надзвичайних ситуацій він поставив це питання на особливий
контроль «кожного керівника області, району і міста».
Крім того, Прем’єр проінформував, що в українських газових сховищах
зараз загалом є близько 13 млрд куб. м газу. Це на 2,3 млрд більше, ніж було
в минулому році. «Ми накопили достатній обсяг газу», – наголосив він.
А. Яценюк підкреслив, що Україна перестала купувати газ у Російської
Федерації. «1 січня вони виставили рахунок з ціною газу 212 дол. за тис. куб.
м. Ми не купуємо газ у Росії, тому що ми купуємо газ в Європейському
Союзі дешевше, ніж нам запропонувала Росія. Середня вартість придбання
газу в Європейському Союзі близько 200 дол. США», – відзначив Прем’єрміністр (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 10.01).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
А. Потіха, наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Д. Ярош: спроба створення нової політичної сили
За кілька днів до нового року Д. Ярош оголосив про вихід з
Національно-визвольного руху «Правий сектор» та про створення нового
громадсько-політичного руху, установчий з’їзд якого планується на лютий.
Для багатьох це не стало несподіванкою, адже значна частина експертів, які
слідкували за перебігом подій навколо «Правого сектору», відзначали
можливість розколу партії.
На початку своєї діяльності «Правий сектор» був доволі впливовою
силою. Як відзначав тодішній лідер організації Д. Ярош, «Правий сектор»
став найбільш революційної структурою Майдану, яка здатна на рішучі
кроки, а головна мета організації – не стільки асоціація з Євросоюзом,
скільки побудова національної української держави та національна
революція.
Проте певні непорозуміння в організації призвели до конфлікту в
«Правому секторі», що й стало причиною відставки Д. Яроша з посади
керівника цієї політичної сили. Сам Д. Ярош пояснив свою відставку тим, що
його позиція далеко не в усьому збігається з устремліннями частини
керівництва «Правого сектору», і він не планує бути «весільним генералом».
Водночас частина організації відмовилась приймати відставку Д. Яроша.
Зокрема, «Правий сектор-Захід» зробив заяву про те, що Д. Ярош
залишається єдиним лідером організації. Крім того в ДУК виступили проти
рішень, прийнятих на конференції 8 листопада. На їхню думку, її результати
ставлять бійців поза законом і роблять спробу створення альтернативного
«Правого сектору».
У свою чергу, Д. Ярош відповів, що готовий і далі брати участь у
керівництві «Правого сектору». «Я зворушений підтримкою та довірою
бойових батальйонів, наших славних “Госпітальєрів”, штабу Добровольчого
українського корпусу “Правий сектор”. Із вдячністю приймаю цю
пропозицію і заявляю про те, що беру на себе командування штабом корпусу,
п’ятим, восьмим батальйонами та батальйоном “Госпітальєри”», – повідомив
Д. Ярош. Він також порекомендував усім активістам і бійцям «Правого
сектору» осмислити пройдений шлях і спробувати чітко визначити майбутнє.
Як зазначив політолог В. Димов, відхід Д. Яроша від керівництва
«Правим сектором» говорить про те, що організація буде розпорошена між
іншими політичними силами.
28 грудня Д. Ярош заявив про остаточний розрив з «Правим сектором».
За його словами, «Рух “Правий сектор”» був найбільш яскравим явищем в
українському соціумі останніх двох років. З «Правим сектором» так чи
інакше пов’язані найбільш романтичні та найбільш героїчні сторінки
новітньої української історії. «“Правий сектор” виник як революційна
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структура – під час революції і заради революції. Ця революція не була
закінчена, і завершення її – створення Української самостійної соборної
держави – з незалежних від нас причин, головною серед яких є війна з
російським агресором, відклалося у часі», – наголосив Д. Ярош у своїй заяві.
Він вважає, що ПС як революційна структура виконав свою місію, і
виконав її повністю. Це і бої на Майдані, і створення Добровольчого
українського корпусу для відсічі зовнішньому агресору. Зараз настав час
зосередитись на державотворчих речах. «Наш рух виріс, зміцнів і переходить
на новий етап свого розвитку. Тепер ми хочемо постати не як
вузькофункціональний, а як загальнонаціональний патріотичний рух, з
метою об’єднати всіх патріотів України. Без радикалізму на межі з
маргінесом, але й без ліберальної демагогії», – підкреслив Д. Ярош.
Він запевнив, що готовий очолити загальнонаціональний патріотичний
рух, який буде боротись за збереження існуючої держави як плацдарму для
здобуття національної державності, і проведення у ній революційних змін,
які забезпечать українському народові свободу, справедливість і добробут.
При цьому політик зазначив, що не відмовляється від революційного
шляху, але категорично заперечує псевдореволюційну діяльність, яка
загрожує існуванню держави Україна і плямує репутацію патріотів. «Ми
опозиційні до діючої влади, але не вважаємо доцільними криваві (і приречені
на поразку) бунти проти неї», – наголосив Д. Ярош.
Саме радикальні настрої в «Правому секторі» спонукали Д. Яроша до
остаточного розриву з цією організацією. На цьому він наголошує в своїй
заяві і зазначає, що разом із своїм оточенням ініціює створення нового
громадсько-політичного руху, установчий з’їзд якого планується на лютий.
«Працюємо зараз над його розбудовою, концепцією діяльності,
програмовими засадами. Що стосується Добровольчого українського
корпусу, який захищав Піски, аеропорт, Широкине, Савур-могилу, створив
медичний батальйон “Госпітальєри”, бійці якого врятували тисячі життів –
він має рости та розвиватися далі, перейти на якісно новий рівень. Тому 5-й і
8-й
батальйони
ДУК
і
медичний
батальйон
“Госпітальєри”
реорганізовуються у Добровольчу українську армію. Вона буде однією зі
структур створюваного нами нового руху», – зазначається в заяві Д. Яроша.
Він запевнив, що разом з побратимами будуть продовжувати воювати на
фронті проти зовнішнього агресора та працювати на розбудову Української
держави в тилу. «Ми вдячні всім побратимам, які разом з нами пройшли цей
важкий, але славний шлях. Двері нашого руху відкриті для всіх патріотів
України, які поділяють наші цінності, у першу чергу для членства і
прихильників “Правого сектору”», – наголосив Д. Ярош.
Якщо проаналізувати ситуацію, то стає зрозумілим, що Д. Ярош
заручився підтримкою значної частини своїх побратимів. Свідченням цього є
повідомлення ЗМІ про підтримку Д. Яроша рядом регіональних осередків
«Правого сектору». Зокрема, керівники ЛОО «Правий сектор» Львівщини
висловили свою підтримку Д. Ярошу та вийшли з «Правого сектору». Разом
із ними організацію покинули майже всі районні/міські організації ПС та
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«Права молодь» Львова. «Ми, активісти “Правого сектору” Львівщини
виходимо з лав “Правого сектору” та разом із Д. Ярошем ініціюємо
створення нового національно-патріотичного руху. Ми вдячні всім, хто з дня
заснування ПС йшов з нами пліч-о-пліч, поділяв наші перемоги та допомагав
долати перешкоди. Вважаємо, що нині настав час зосередитись на важливих
державотворчих речах», – зазначається в заяві львівського осередку
організації.
За словами підписантів заяви, сьогодні ставиться нова ціль – стати
загальнонаціональною патріотичною силою, яка згуртує навколо себе всіх
патріотів України. «Разом із тим, нашою священною метою, як і раніше,
залишається побудова УССД, ми продовжуємо воювати на фронті проти
кремлівського агресора і допомагати розбудовувати нашу Державу в тилу», –
наголошується в заяві.
Під заявою поставили свої підписи координатори майже всіх районних і
міських осередків ПС Львівщини, а також керівники ряду структурних
підрозділів ПС.
Експерти, оцінюючи ситуацію, заявляють, що «поміркований Ярошполітик переміг Яроша-революціонера». Тепер же Д. Ярош остаточно
«спалює мости» з колишніми однодумцями. Бо, за словами експертів, не
поділяє їхню думку щодо необхідності внутрішньої війни з владою («Правий
сектор» називає чинну владу в Україні «режимом внутрішньої окупації» і
закликає до революційної боротьби з нею). Водночас Д. Ярош заявляє, що
перебуває в опозиції до уряду та Президента, звинувачуюючи їх у корупції.
Однак він хоче боротися всередині країни політичним шляхом і вважає, що
варто використати всі мирні засоби протистояння.
Разом з тим, як зазначив експерт Міжнародного центру перспективних
досліджень А. Октисюк, за великим рахунком, Д. Ярош уже перестав
контролювати ПС. Він фактично був атрибутивним символом ПС. «Це як
МакДональдс – кожен має свою франшизу і робить у своєму регіоні що
хоче», – зазначив експерт.
За його словами, «провідник», як називають Д. Яроша його поплічники,
не хоче брати на себе відповідальність за все те, що може скоїти ПС у
майбутньому. За організацією вже тягнеться багато негативу та скандалів.
Включно з рейдерськими захопленнями і перестрілкою в Мукачевому. Саме
тому Д. Ярош починає з чистого аркуша.
Прибічники Д. Яроша запевняють, що, на відміну від ПС, новий рух
буде «поміркованим». Водночас, так само як і у «Правому секторі», у новому
проекті Д. Яроша буде військове крило. До нового руху переходять і два
головних бойових батальйони, які входили до «Правого сектору» –
Добровольчий український корпус (ДУК ПС) – та медичний батальйон
«Госпітальєри».
На думку експертів, це унікальний та доволі суперечливий випадок,
коли громадський рух має власну армію. «Не може бути партійних армій. У
цьому плані я підтримую позицію Президента. ВО “Свобода” теж намагалась
щось на кшталт цього створити. Але після подій з метанням гранат під
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Верховною Радою 31 серпня ці ідеї полишили», – зазначив керівник
київського Центру прикладних політичних досліджень «Пента» В. Фесенко.
Він вважає, що, дозволивши одній партії мати бойове крило, доведеться
дозволити це й іншим.
Натомість сам Д. Ярош запевняє, що батальйони потрібні виключно для
боротьби з зовнішнім агресором на Сході України. А в майбутньому вони
становитимуть основу для Добровольчої української армії. Основним же
буде громадянське крило. Це, за задумом Д. Яроша і його однодумців, дасть
можливість долучати ширші маси. «До руху зможуть вступати всі патріоти за
бажанням. Не обов’язково націоналісти, ми хочемо створювати націоналістів
самі», – заявила вже колишній член проводу ПС О. Білозерська.
Нова команда Д. Яроша запланувала поїздки країною в пошуках
однодумців і створення регіональних осередків. Як інформують ЗМІ, уже
10 обласних осередків ПС у повному складі вирішили йти до нового руху.
Прибічники Д. Яроша запевняють, що із самого початку своєї діяльності
готуватимуться до участі у наступних виборах усіх рівнів. Для цього
всередині руху створять політичну партію. Як вона називатиметься і якою
буде програма, визначать у лютому, під час першого з’їзду руху.
Проте багато хто з експертів сумнівається в перспективах нового
політичного руху і, зокрема, Д. Яроша. «Він, безумовно, харизматична і
авторитетна постать, але досвід його діяльності показав, що він не дуже
захоплюється публічною політикою. Вона не дуже йому подобається. А щоб
рух був успішним, доведеться займатися політикою, інакше він буде
маргінальним», – вважає В. Фесенко.
Крім того, як зазначив експерт Міжнародного центру перспективних
досліджень А. Октисюк, ще одна причина можливих труднощів на виборах –
велика конкуренція на правому фланзі. «Там є Радикальна партія Олега
Ляшка, ВО “Свобода”, “УКРОП”, який показав непоганий результат. Крім
того, “Азов” планує створити свою партію», – наголосив експерт.
Натомість політолог В. Цибулько взагалі вважає, що новий
громадського-політичний рух Д. Яроша – безперспективний. «Після того як
Д. Ярош не скористався найвищим рейтингом довіри до “Правого сектору”,
який був у межах 5–7 %, будь-який політпроект, який він очолить, буде
маргінальним», – зазначив експерт.
На його думку, пік політичної ваги Д. Яроша припав на літо – осінь
2015 р. Відмова від участі у місцевих виборах «Правого сектору» призвела
до того, що він зник як політична сила. Хрест на ньому був поставлений у
Мукачевому.
В. Цибулько переконаний, що Д. Ярошу вже не вдасться повернути
довіру виборця. «Довіра громадян у нас однобічна. Якщо в момент
найвищого піку ти не зірвав свій бажаний плід, то вона не повернеться. Хіба
що тлітиме, хвилеподібно зростатиме на пару відсотків. Але починати знову
бігати та дозавойовувати виборця вже безперспективно. У нас дуже висока
плинність політпроектів. Наприклад, “Батьківщина” – скільки б вона не
тужилася, далі 10 % не матиме. Якщо почне сипатися Блок Порошенка, то він
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теж законсервується у межах 10–12 %», – зауважив В. Цибулько.
Політолог А. Миселюк також вважає, що новий політичний проект
Д. Яроша не вийде на рівень ПС. При цьому політолог зазначає, що розкол
був неминучий і Д. Ярош вимушений створювати нову політичну силу. Він
ще раніше передбачав, що Д. Ярош з’явиться на чолі нового партійного
проекту, крім того, експерт наголосив, що це буде проект націоналістичного
спрямування, адже це повністю вкладається в політичну логіку. «По-перше,
Д. Ярош має вже значний політичний капітал, придбаний ним саме на
націоналістичних цінностях. По-друге, цей політичний капітал він просто
зобов’язаний конвертувати. Це не тільки його бажання, але й наполегливе
побажання його спонсорів. І якби він припізнився зі своїм новим проектом на
кілька років, то всі б уже забули, хто такий Д. Ярош. А так йому потрібно
було зробити проект у дуже стислі терміни», – зазначив експерт.
Проте, на думку А. Миселюка, при всій своїй впізнаваності Д. Ярош
перебуває у вузькому сегменті, він сам себе обмежив рамками
націоналістичного дискурсу, і не може з нього вийти при всьому бажанні. Це
буде проект, який фактично скопіює «Правий сектор». При цьому вони
будуть робити вигляд, що у них немає інтриг і будуть говорити, що є більш
чистою націоналістичною силою, яка сповідує цінності, сповідувані ПС
зразка початку 2014 р. І саме це буде головним наріжним каменем їхнього
позиціонування. «Ми побачимо клон “Правого сектору” на чолі з колишнім
керівником цієї сили. Завдяки силі своєї харизми та зв’язкам Д. Ярош зможе
доволі швидко розкрутити свій проект і підняти його. Однак сумнівно, що
новий проект вийде на рівень того ж ПС часів його розквіту», – заявив
А. Миселюк.
Щодо «Правого сектору», то, на думку експертів, розкол політичний та
ще й військовий призведе до занепаду організації. За їхньою оцінкою,
рушійною силою ПС був саме лідер Д. Ярош. Тепер же цю силу «розтягнуть
у різні боки».
Щоправда речник «Правого сектору» А. Скоропадський не
погоджується з таким твердженням і прогнозує, що партія збережеться, а
лідера більше не обиратимуть. Керуватимуть організацією колективно – за
допомогою проводу. «70 % людей залишилися з нами, з ПС, і лише 25–30 %
пішли до нової структури», – зазначив А. Скоропадський (Роботу написано
з використанням інформації таких джерел: Ярош анонсував створення
нового
громадсько-політичного
руху
//
http://zik.ua/news/2015/12/28/yarosh_anonsuvav_stvorennya_novogo_gromadsk
opolitychnogo_ruhu_658244. – 2015. – 28.12; Послідовники Яроша на
Львівщині
теж
вийшли
з
«Правого
сектору»
//
http://zik.ua/news/2015/12/29/u_pravomu_sektori_ie_novi_yaroshy__spiker_658
893. – 2015. – 29.12; Ярош хоче «мирний рух». І створює свою армію //
http://socportal.info/2015/12/30/yarosh-hoche-mirnij-ruh-i-stvoryuye-svoyuarmiyu.html. – 2015. – 30.12; Нова політсила Яроша не вийде на рівень
«Правого сектору» – Міселюк // http://newsradio.com.ua/2015_12_28/Nova7

pol-tsila-JArosha-ne-vijde-na-r-ven-Pravogo-sektora-M-seljuk-3313/. – 2015. –
28.12).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман привітав співвітчизників
з нагоди річниці проголошення IV Універсалу Української Центральної
Ради.
«Народе України,
Твоєю силою, волею, словом стала на землі українській вільна Народня
Республіка. Справдилась колишня давня мрія батьків твоїх – борців за
вольности і права трудящих... Однині Українська Народня Республіка стає
самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою
українського народу».
Ці слова IV Універсалу Української Центральної Ради, державноправового акта, яким було проголошено державну незалежність Української
Народної Республіки від Росії, уперше залунали в Києві майже століття тому
– 9 січня 1918 р.
Вони символізують споконвічне прагнення українського народу бути
господарями на своїй землі. На жаль, доля й сусіди не були прихильними до
молодої Української держави, яка впала під тиском ворога. Те, що відбулося
після проголошення IV Універсалу, – історичний урок, який сьогодні, в
умовах зовнішньої загрози, необхідно осмислити по-новому.
З 1991 р. ми маємо суверенну державу Україна. Утім, до побудови
справді демократичного та справедливого суспільства, про яке мріяло не
одне покоління патріотів, українці приступили лише нещодавно. Нині наш
шлях знову важкий: ми змушені діяти в умовах нових загроз. Зроблено
чимало для реформування країни та повернення до родинного кола
європейських націй. Але попереду ще багато викликів і наполегливої роботи.
Упевнений, що українці з гідністю здолають усі перешкоди і слова IV
Універсалу в усіх сенсах стануть доконаним фактом.
В. Гройсман (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 9.01).
***
У січні 2016 р. буде завершено роботу щодо запуску нових елементів
електронного парламенту у Верховній Раді. Про це Голова ВР України
В. Гройсман повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
«У січні ми завершуємо роботу над запуском ряду нових елементів
е-парламенту у Верховній Раді, над якими ми розпочали працювати у
2015 р.», – зазначив він. За словами В. Гройсмана, впровадження технологій
електронного врядування одна з найважливіших складових реформування
системи управління в державі. Також спікер додав, що органи місцевого
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самоврядування тут наразі випереджають центральні органи влади.
«До речі, за підсумками щорічного моніторингу впровадження
електронного урядування, який проводиться неурядовими організаціями
серед українських міст, Вінниця у 2015 р. і далі є одним із лідерів з розвитку
електронного урядування», – додав він. У 2008 р. у Вінниці було створено
перший в Україні Прозорий офіс. «Сьогодні у Вінниці працюють електронні
звернення через мапу міста, електронні консультації та запис на прийом до
центрів надання адмінпослуг, персональний кабінет мешканця, електронний
запис до дитячого садочку, відкритий бюджет, сервіс визначення маршруту
громадського транспорту, “калькулятор субсидій”, онлайн чат з
диспетчерами міського call-центру “Цілодобова варта” та ін.», – зазначив він
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 10.01).
***
„Реанімаційний пакет реформ” нагородив В. Гройсмана грамотою за
найактивніше партнерство.
Голова Верховної Ради України В. Гройсман та представники
„Реанімаційного пакету реформ” обговорили напрямки спільної діяльності у
2016 р. під час зустрічі у понеділок.
Починаючи обговорення, В. Гройсман відзначив ефективність співпраці
Верховної Ради з експертами „Реанімаційного пакету реформ” у 2015 р.
«Я думаю, що нам спільно з громадськістю вдалося у минулому році
вирішити ряд реформаторських завдань. Переконаний, український
парламент має бути майданчиком, де обговорюються рішення ще на етапі,
коли вони готуються. Чим більш фахово це відбуватиметься, тим буде краще
з точки зору закону», – наголосив він.
Представники „Реанімаційного пакету реформ” також зазначили, що
2015 р. був найуспішнішим з точки зору взаємодії парламенту з експертами.
Зокрема, протягом минулого року Верховна Рада прийняла 55 законів, які
розроблялися за участю або були підтримані РПР. Окрім того, вони
позитивно відзначили запровадження тематичних днів у парламенті та інші
нововведення у Верховній Раді у 2015 р. Зокрема, було відзначено суттєвий
прогрес у впровадженні електронних технологій і підвищенні відкритості
українського парламенту.
У зв’язку з цим представники „Реанімаційного пакету реформ”
подякували В. Гройсману за плідну співпрацю та нагородили його грамотою
«За найактивніше партнерство серед голів парламентів».
«У кожній реформі є доля нашого спільного успіху і сподіваємося, що
наступний рік буде ще ефективніший», – підкреслив Я. Юрчишин, менеджер
з адвокації „Реанімаційного пакету реформ”, вручаючи грамоту.
Представники РПР окреслили низку питань, на яких, на їхню думку,
необхідно зосередити співпрацю у 2016 р. Серед найбільш актуальних:
боротьба з корупцією, візова лібералізація, зняття депутатської
недоторканності, судова, податкова реформи та реформи державної служби в
Україні, охорони здоров’я та інші.
9

У свою чергу очільник Верховної Ради подякував експертам за високу
оцінку взаємодії та допомогу у підтримці ініціатив. Він наголосив, що
відродження української економіки і продовження реформування системи
управління в державі є ключовими завданнями на шляху побудови успішної
європейської України. Також В. Гройсман підтримав пропозицію експертів
зробити подібні зустрічі щоквартальними (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 11.01).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому
проект закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального
процесуального кодексів України щодо удосконалення процедури внесення
змін».
Законопроектом (реєстр. № 3542) передбачається вдосконалити
процедуру внесення змін до Кримінального та Кримінального
процесуального кодексів.
Проектом, зокрема, передбачається доповнити новими частинами ст. 3
Кримінального кодексу та ст. 1 Кримінального процесуального кодексу, які
спрямовані на упорядкування процедури внесення змін до цих законодавчих
актів, а саме: пропонується зазначити, що зміни до цих законодавчих актів
вносяться виключно законами про внесення змін до Кримінального чи
Кримінального процесуального кодексів України.
Члени Комітету вважають, що внесення змін до Кримінального та
Кримінального процесуального кодексів надасть можливість виключно
Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
бути головним з підготовки та опрацювання проектів законів, що стосуються
внесення змін до зазначених актів (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 11.01).
***
Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки рекомендує парламенту прийняти за основу
та в цілому законопроект про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення розрахунків у паливно-енергетичному комплексі щодо
державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча
компанія “Енергоатом”».
Проектом (№ 3097) пропонується продовжити визначену Законом
України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування
підприємств паливно-енергетичного комплексу» процедуру погашення
заборгованості для ДП «НАЕК “Енергоатом”» до 1 січня 2017 р. замість
1 січня 2016 р., як це передбачено чинною нормою зазначеного Закону для
ДП «НАЕК “Енергоатом”».
Під час розгляду питання члени Комітету взяли до уваги, що джерела
фінансування для розрахунків за боргами компанії відсутні, і зважаючи на те,
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що поставка енергоносіїв проводиться без застосування авансових платежів,
ДП «НАЕК “Енергоатом”» не має можливості без створення державою
спеціальних умов вирішити проблему самостійно.
Зазначалося також, що прийняття законопроекту стане запобіжним
механізмом щодо недопущення зниження кредитних рейтингів України та
створення крос-дефолтних випадків за міжнародними запозиченнями
Держави та державних підприємств (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 6.01).
***
Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує
парламенту прийняти за основу проект закону «Про внесення змін до ст.
160 Кодексу адміністративного судочинства України (щодо строків
складення повного тексту рішень)».
Законопроект про внесення змін до ст. 160 Кодексу адміністративного
судочинства України (щодо строків складення повного тексту рішень)
№ 2080а було розглянуто на засіданні Комітету за дорученням Голови
Верховної Ради України від 17 червня 2015 р.
Проект закону розроблено, згідно з пояснювальною запискою, з метою
вдосконалення Кодексу адміністративного судочинства України (КАС
України) в частині встановлення строків на виготовлення повних текстів
судових рішень. Для досягнення мети автором пропонується внести зміни до
ч. 3 ст. 160 КАС України, якою визначено порядок ухвалення судових
рішень, їхня форма та строк виготовлення.
Комітет звертає увагу на те, що Головне науково-експертне управління
Апарату Верховної Ради України підтримує прийняття цього законопроекту
за основу у першому читанні та зазначає, що внесення запропонованих
проектом змін сприятиме усуненню обставин, які зумовлюють вимушене
порушення суддями та працівниками апаратів адміністративних судів вимог
ч. 3 ст. 160 КАС України, а також забезпечить умови для належного
виконання ними своїх професійних обов’язків.
Комітет з питань бюджету ухвалив рішення, що законопроект не матиме
впливу на показники бюджету. У разі прийняття відповідного закону він
може набирати чинності у термін, визначений автором законопроекту.
Міністерством юстиції України зазначено, що запропоновані
законопроектом зміни не узгоджуються із положеннями КАС України, у
зв’язку з чим не можуть бути підтримані (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 5.01).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування затвердив рекомендації слухань щодо
реалізації законодавства про адміністративні послуги.
Як, зокрема, зазначається в тексті документа, в Україні проголошена і
триває реформа надання адміністративних послуг. Так, 6 вересня 2012 р.
11

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про адміністративні
послуги», згідно з яким адміністративна послуга визначена як результат
здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг
за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи
припинення прав та/або обов’язків такої особи.
Вимоги цього Закону також були поширені на надання витягів і виписок
з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші
передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також
об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається
або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.
Згаданий Закон також визначив такі поняття як «інформаційна і
технологічна картки адміністративної послуги», «Єдиний державний портал
адміністративних послуг», «Реєстр адміністративних послуг», «Центр
надання адміністративних послуг». Згідно з Законом, центр надання
адміністративних послуг (далі – ЦНАП) є постійно чинним робочим органом
або структурним підрозділом виконавчого органу міської, селищної ради або
Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, районної,
районної у містах Києві, Севастополі державної адміністрації, в якому
надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його
взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
Реалізовані останнім часом системні кроки органів державної влади та
органів місцевого самоврядування говорять про розуміння у владних колах
на всіх рівнях актуальності та необхідності здійснення реформи у сфері
надання адміністративних послуг (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 4.01).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу
законопроект про внесення змін до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» (щодо формування та затвердження
структури та штатів органів місцевого самоврядування).
Під час розгляду законопроекту № 2012а голова Комітету С. Власенко
наголосив, що метою законопроекту є оптимізація процесів здійснення
місцевого самоврядування шляхом децентралізації влади та розширення
повноважень органів місцевого самоврядування. Автором законопроекту
пропонуються зміни до ст. 10, 26, 42, 43 та 58 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до яких запроваджується механізм
формування, структури та штатів виконавчих органів, апарату ради та її
виконавчого комітету виключно органами місцевого самоврядування.
Доповідач запропонував членам Комітету ознайомитися з висновками,
які надійшли від:
– Комітету з питань правової політики та правосуддя, який зазначає, що
законопроект не суперечить положенням Конституції України;
– Комітету з питань бюджету, який звертає увагу на те, що законопроект
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не матиме впливу на показники бюджету;
– Комітету з питань запобігання та протидії корупції, який вказує, що у
проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає
вимогам антикорупційного законодавства;
– Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація
міст України», яка підтримує цей законопроект і пропонує за результатами
розгляду у першому читанні прийняти його за основу;
– Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради
України, яке пропонує за результатами розгляду у першому читанні
прийняти законопроект за основу.
Члени Комітету позитивно оцінили пропоновані зміни, оскільки в
проекті пропонується відмовитися від моделі, за якою Кабінет Міністрів
України наділявся повноваженнями щодо визначення структури органів
місцевого самоврядування, чисельності їхніх працівників та обсягу
фінансування. Вирішення відповідних питань пропонується здійснювати
шляхом
саморегулювання
органами
місцевого
самоврядування.
Наголошувалося, що тим самим посилюється реалізація принципу правової,
організаційної
та
матеріально-фінансової
самостійності
місцевого
самоврядування, закріпленого у ст. 4 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні». Зазначалося також, що такий підхід узгоджується
з положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування, згідно з
якими без шкоди для більш загальних законодавчих положень органи
місцевого самоврядування повинні мати можливість визначати свої власні
внутрішні адміністративні структури з урахуванням місцевих потреб і
необхідності забезпечення ефективного управління (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 5.01).
***
Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму
рекомендує парламенту повернути проект закону про внесення змін до
ст. 6 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» (щодо повноважень
у сфері фізичної культури та спорту) суб’єкту права законодавчої
ініціативи на доопрацювання.
Законопроектом (№ 3223) передбачається виключити з переліку
повноважень Міністерства молоді та спорту України норми щодо:
– організації здійснення контролю за якістю фізкультурно-спортивних
послуг;
– організації та проведенні державної спортивної лотереї;
– здійснення інформаційно-пропагандистської роботи;
– забезпечення розвитку спортивної медицини;
– організації та забезпечення будівництва спортивних споруд.
Під час обговорення членами Комітету та представниками фізкультурноспортивної громадськості було висловлено ряд зауважень до запропонованих
норм законопроекту, зокрема, щодо відсутності у документі механізму
здійснення тих функцій, яких планується позбавити міністерство.
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Члени Комітету вважають, що прийняття та реалізація законопроекту у
запропонованій редакції може призвести до посилення конфліктів у
спортивному середовищі та негативно вплине на розвиток спорту в Україні
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 11.01).
***
Протягом 2015 р. Апаратом Верховної Ради України було
опрацьовано 1639 запитів на публічну інформацію.
Упродовж 2015 р. надійшло 1639 запитів на публічну інформацію
(771 – через Інтернет, 600 – електронною поштою, 112 – поштою, 61 –
нарочним, 48 – телефоном, 41 – фельдзв’язком, 4 – на особистому прийомі,
2 – факсом), у яких порушувалося 3758 питань. З них:
– 1309 запитів виконано;
– 187 запитувачам надіслано відмову у задоволенні запиту відповідно до
ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
– 129 запитів спрямовано належним розпорядникам інформації, про що
повідомлено запитувачів;
– 16 запитів виконано як звернення відповідно до Закону України «Про
звернення громадян».
Найбільше запитів спрямовано до Управління кадрів (285),
Інформаційного управління (193), Управління справами (162), Головного
управління
документального
забезпечення
(107)
та
Управління
комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України (54), а також до
секретаріатів Комітету з питань правової політики та правосуддя (112),
Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики (69), Комітету з
питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, Комітету з
питань науки і освіти, Комітету з питань національної безпеки і оборони – по
п’ятдесят, Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування (49).
Найчастіше громадяни України просили надати копії декларацій про
майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2014 р.
народних депутатів України та співробітників Апарату Верховної Ради
України, переліки штатних помічників-консультантів народних депутатів
України I–VІІI cкликань, копії протоколів засідань комітетів Верховної Ради
України, інформацію про відпустки народних депутатів України за 2015 р. та
копії документів що засвідчують перебування їх у відпустках, фінансові звіти
Апарату Верховної Ради України, висновки Головного юридичного та
Головного науково-експертного управлінь Апарату Верховної Ради України
до окремих законопроектів.
Крім того, запитувачі просили надати текст прийнятого Закону про
Державний бюджет України на 2016 р., інформацію про відвідування
громадянами відкритих пленарних засідань парламенту, копії окремих статей
Цивільного процесуального кодексу України та Кримінального кодексу
України, цікавилися розміром коштів, виділених у 2015 р. з Держбюджету на
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відрядження народних депутатів України (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 9.01).
***
С 1 января вступил в силу Закон «О государственной службе»,
которым разделяются административные и политические должности
чиновников. Президент, нардепы и министры лишились статуса
госслужащих. Документ опубликован на сайте Верховной Рады
(http://korrespondent.net/ukraine/3610265-prezydent-nardepy-y-mynystrylyshylys-statusa-hossluzhaschykh).
Отныне, согласно п. 2 ст. 2 Закона, его действие не распространяется на:
– Президента, членов Кабинета Министров, первых заместителей и
заместителей министров;
– народных депутатов;
– уполномоченного Верховной Рады по правам человека;
– депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым (кроме
избранных на постоянной основе);
– судей;
– работников прокуратуры, которым присваиваются классные чины;
– работников госорганов, органов власти АР Крым и их аппарата,
выполняющих функции по обслуживанию;
– работников предприятий, учреждений, организаций и других
субъектов хозяйствования государственной формы собственности (кроме
ряда лиц);
– военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных
формирований, образованных в соответствии с законом, лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и других органов,
которым присваиваются специальные звания, если иное не предусмотрено
законом.
Отметим, законом о Госслужбе регулируются отношения, возникающие
в связи с вступлением на госслужбу, ее прохождением и прекращением.
Также этим законом определяется правовой статус государственного
служащего. Следовательно, лица, занимающие указанные выше должности,
государственными служащими не являются.
Лица, занимающие административные должности, такие как сотрудники
секретариата Кабмина, министерств и других органов исполнительной
власти (кроме обслуживающего персонала), местных госадминистраций,
органов прокуратуры и военного управления, а также иностранных
дипучреждений, не имеют права быть членами каких-либо политических сил.
Также законом устанавливается проведение открытых конкурсов при
назначении
чиновников
и
фактически
отменяются
спецпенсии,
дополнительные отпуска и надбавки отдельным отраслям бюрократического
аппарата (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 1.01).

15

***
У Верховній Раді зареєстровано законопроект № 3755 про внесення
змін до Закону України «Про запобігання корупції», який скасує норми
щодо обмеження часу початку роботи нової системи фінансового
контролю.
Законопроект № 3755 про внесення змін до Закону України «Про
запобігання корупції» (щодо роботи електронної системи подання та
оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування) зареєстровано у Верховній Раді
Україні 5 січня 2016 р. за поданням народного депутата України
В. Денисенка.
Провідними комітетами визначені: Комітет з питань запобігання і
протидії корупції (Є. Соболєв), Комітет Верховної Ради України з питань
бюджету (А. Павелко) та Комітет з питань європейської інтеграції
(І. Геращенко).
Законопроект поданий з метою впровадження вже у 2016 р. електронної
системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до
вимог Закону України «Про запобігання корупції».
Відповідно до Пояснювальної записки до цього законопроекту Законом
України «Про Державний бюджет на 2016 рік» відтерміновано до 1 січня
2017 р. початок роботи електронної системи подання та оприлюднення
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування відповідно до вимог Закону України «Про
запобігання корупції». Водночас згідно з зобов’язаннями Плану дій щодо
лібералізації ЄС візового режиму для України передбачено запуск
повноцінної роботи у цьому році всіх антикорупційних органів України.
У зв’язку з цим необхідно скасувати норми щодо обмеження часу
початку роботи нової системи фінансового контролю Національним
агентством з питань запобігання корупції за доходами та витратами осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування.
Законопроектом пропонується вилучити положення, що обмежували час
прийняття Національним агентством з питань запобігання корупції рішення
про початок роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону
України «Про запобігання корупції» декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків з
Державного бюджету України.
Прийняття акту дасть змогу вже у 2016 р. запровадити початок роботи
електронної системи подання та оприлюднення декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування відповідно до вимог Закону України «Про запобігання
корупції» та запобігти корупції (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 5.01).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України заявив про те, що у 2016 р. буде продовжено
реформування Збройних сил країни, зокрема, буде проведено реорганізацію
Повітряних сил, продовжиться створення Сил спеціальних операцій,
відновлення бойового складу Військово-Морських сил і розвиток
Високомобільних десантних військ.
«2016 р. мною оголошено роком Повітряних сил. У контексті цього
передбачається провести реорганізацію та підвищити ефективність
Повітряних сил, у першу чергу, це стосується протиповітряної оборони», –
сказав Президент під час відвідання 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ
в Тернополі. Він зауважив, що необхідно не лише відновити озброєння та
техніку ППО, але й навчити людей користуватися високотехнологічним
обладнанням і бути готовими до його застосування.
Верховний Головнокомандувач наголосив на необхідності створення
належних умов для комплектування Збройних сил військовослужбовцями за
контрактом, підвищення рівня державних соціальних гарантій та інших
мотивацій для військовослужбовців. «У межах ухваленого бюджету
планується в два рази підвищити грошове забезпечення для
військовослужбовців військової служби за контрактом уже з цього місяця», –
сказав Президент і додав, що буде значно покращено грошове забезпечення
призовників.
«За короткий час ми відновили боєздатність Збройних сил України, і ви,
сподіваюся, відчуваєте цю позитивну динаміку на прикладі своєї бригади», –
сказав П. Порошенко.
Глава держави повідомив, що у Державному бюджеті Міністерству
оборони виділено 57 млрд грн, або 2,5 % ВВП. «Це – мінімально необхідна
потреба армії, але це максимум, який може потягнути наша економіка. І лише
ефективне використання цих коштів забезпечить вирішення першочергових
завдань, що стоять перед національним військом», – зазначив П. Порошенко
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 11.01).
***
Президент П. Порошенко заявив, що у ситуації, коли Росія зірвала
виконання своїх зобов’язань у рамках домовленостей у Мінську, Україна
наполягає на визначенні чітких строків виконання положень мінських
документів у 2016 р.
«Чітко наголошуємо, що всі пункти Мінську мають бути виконані. У
зв’язку зі зривом Російською Федерацією виконання своєї частини
зобов’язань ми твердо ставимо питання про те, щоб у 2016 р. прив’язати всі
кроки, які передбачені мінськими угодами, до конкретної дати», – наголосив
глава держави під час поїздки до Тернопільщині. За його словами, саме
цьому питанню будуть присвячені переговори у «нормандському форматі».
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Президент укотре підкреслив, що альтернативи мінському процесу не
існує. «Це є чіткі зобов’язання, які передбачають політичне врегулювання
конфлікту, отримання та повернення контролю над неконтрольованою
ділянкою україно-російського кордону, виведення всіх окупаційних військ і
незаконних збройних формувань з території України та відновлення
українського суверенітету над окупованими територіями України», – нагадав
П. Порошенко.
Президент також зазначив, що 1 січня головування в ОБСЄ перейшло до
українського партнера і союзника – Німеччини, і Україна сподівається на
розширення мандату та кількості спостерігачів ОБСЄ (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 11.01).
***
У рамках робочої поїздки до Тернопільської області Президент
П. Порошенко взяв участь у відкритті новозбудованої загальноосвітньої
школи І–ІІ ступенів у селі Соколів. Учні школи разом із батьками зустріли
главу держави різдвяною колядкою.
Президент разом із школярами, директором закладу Б. Ковалем
перерізали символічну стрічку. «Для мене і для всіх нас ця школа символізує
реформування і зміни в державі», – сказав П. Порошенко, наголосивши на
тому, що питання освіти та майбутнього дітей мають бути пріоритетом у
державній політиці.
Глава держави зазначив, що реформа середньої освіти має бути
спрямована на забезпечення освітнього процесу новітніми інноваційними
технологіями, модернізацію підручників і покращення доступу дітей до
освіти. Президент проінформував про прийняте рішення закупити 600
транспортних засобів для забезпечення шкільними автобусами.
Президент відзначив необхідність перегляду навчальних програм. «Нам
треба ще раз уважно переглянути традиції, які були напрацьовані ще
комуністичною владою. Якщо українці вже відмовились від комуністів під
час виборів, то мають бути й інші кроки, спрямовані на те, щоб запровадити
нове у навчальних програмах», – сказав П. Порошенко.
За словами Президента, цього року в країні має бути створена
законодавча основа для сучасної європейської патріотичної освіти. «Ми
виростимо нове покоління освічених українців, які прославлятимуть себе,
рідний край та Україну в усьому світі», – сказав він.
Глава держави зазначив, що покращенню освітнього процесу сприятиме
реформа з децентралізації. Президент нагадав, що рішення про будівництво
школи у с. Соколів на Тернопільщині було прийнято ще більше 20 років
тому, однак у 1996 р. воно було призупинено. Зараз, завдяки реалізації
реформи з децентралізації та об’єднанню 21 територіальних громад вдалося
завершити побудову учбового закладу.
Президент оглянув новозбудовану школу, зокрема сучасний
комп’ютерний клас, та поспілкувався з учнями. Президент побажав
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школярам та їхнім батькам, щоб від навчання у новій школі залишилися
лише гарні спогади, і було бажання повертатися до неї (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 11.01).
***
Позитивні відгуки інвесторів, які вже працюють в Україні, є
найкращою рекламою інвестиційного клімату в державі, переконаний
Президент П. Порошенко. Із досвідом німецьких інвесторів в Україні глава
держави ознайомився під час відвідання товариства з обмеженою
відповідальністю «СЕ Борднетце-Україна» на Тернопільщині.
Президент зазначив, що для поліпшення інвестиційного клімату в
державі вже зроблено кілька важливих кроків, зокрема в системі
оподаткування. Глава держави наголосив, що Україна прагне скористатися
можливостями, які відкриваються із вступом у дію з 1 січня поточного року
зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, і висловив
переконання, що наша країна є більш конкурентоздатною з точки зору
розвитку виробництв і привабливою для інвесторів порівняно з багатьма
сусідами. «У нас є найкращі працівники високого професійного рівня. І як
результат – ми маємо високу якість продукції», – сказав П. Порошенко.
Глава держави також зазначив, що Україна подолала виклики, які стояли
перед країною у 2014–2015 рр., зокрема загрозу дефолту, банкрутства
банківської системи, знищення конкурентоздатності держави, наведено
порядок у системі державних закупівель, забезпечено енергетичну
незалежність держави. «Ми продемонстрували, що здатні себе захистити.
Сьогодні ми енергетично незалежні, і коли Росія спробувала нам перекрити
постачання газу, ми сказали – добре, обійдемося без вашого газу. І
продемонстрували це вже дві зими», – сказав П. Порошенко.
Президент ознайомився з виробництвом і поспілкувався з робітниками
підприємства. Він назвав роботу підприємства «СЕ Борднетце-Україна»
«добрим прикладом взаємодії місцевої влади та інвесторів». «Інвестор має
почувати себе комфортно. У таких умовах інвестор приймає рішення про
збільшення інвестицій та відкриття нових виробничих ліній», – зазначив
П. Порошенко.
Товариство з німецькими інвестиціями «СЕ Борднетце-Україна» –
міжнародна компанія, заснована фірмою «Сумітомо Електрик Борднетце» у
2006 р. Підприємство стало системним розробником і постачальником
продукції для моделей автомобілів «Фольксваген», «Шкода», «Сеат», «Ауді»
та мікроавтобусів «Фольксваген». Група компаній представлена заводами та
представництвами, які розташовані у різних країнах світу з понад 10 тис.
працівників (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –11.01).
***
Президент П. Порошенко підписав та увів у дію Закон України «Про
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внесення зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо
кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими органів
прокуратури», який прийнятий Верховною Радою 24 грудня 2015 р.
Закон № 916-VІІІ регламентує розслідування досудових кримінальних
проваджень слідчими органів прокуратури на час дії Прикінцевих і
Перехідних положень КПК України. Зокрема, внесені зміни дадуть змогу
продовжити повноцінну та послідовну роботу з розслідування слідчими
управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури найбільш
резонансних кримінальних проваджень щодо злочинів проти учасників
Революції Гідності у листопаді 2013 – лютому 2014 рр. та інших, здійснених
попередньою владою.
Раніше положення КПК передбачали, що, починаючи з 19 листопада
2015 р., слідчі органів прокуратури втратили право здійснювати досудове
розслідування у кримінальних провадженнях, підслідних Національному
антикорупційному бюро України. Ці кримінальні провадження з
26 листопада 2015 р. слідчі органів прокуратури у тримісячний строк повинні
передати до Бюро.
Аналіз кримінальних проваджень, що перебувають у досудовому
розслідуванні управління спеціальних розслідувань Головного слідчого
управління, говорить про викриття ознак створення представниками
колишнього режиму злочинної організації, у зв’язку з чим ряд осіб уже
повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255 КК України, у тому числі колишнього
президента України В. Януковича.
Під час досудового розслідування у комплексі досліджуються всі ланки
цієї злочинної організації, у тому числі в регіонах і центрі, системні злочинні
дії у господарській, фінансовій, урядовій та правоохоронній сферах.
Разом з тим прийняті Верховною Радою України законодавчі акти,
зокрема, що стосуються діяльності Національного антикорупційного бюро та
Державного бюро розслідувань, можуть призвести до значних згубних
наслідків у розслідуванні злочинів проти Майдану та інтересів держави,
вчинених представниками колишньої влади у складі злочинної організації.
Найбільший серед них – розпорошення проваджень між трьома різними
органами досудового розслідування. Зокрема, до НАБУ мають бути передані
провадження щодо зловживань і розкрадань із державними ресурсами
колишніми високопосадовцями; до Національної поліції – провадження,
пов’язані із вбивствами правоохоронців на Майдані; до ДБР – провадження
про злочини проти учасників Революції Гідності.
Ураховуючи тісну взаємопов’язаність цих проваджень, їхнє
розпорошення між різними трьома органами досудового розслідування не
лише створить перешкоди ефективному слідству в окремих провадженнях,
але й повністю унеможливить розслідування діяльності єдиної злочинної
організації.
Отже, залишиться під сумнівом досягнення позитивного результату
розслідування справ Євромайдану та, насамперед, захист прав потерпілих.
З огляду на викладене, з метою подолання вищезазначених негативних
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наслідків Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення
зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо
кримінальних
проваджень,
які
розслідуються
слідчими
органів
прокуратури», який щойно підписаний главою держави та введений у дію
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –11.01).
***
6 січня Прем’єр-міністр України А. Яценюк провів телефонні бесіди
із своїми колегами – главами урядів Казахстану та Азербайджану.
Під час розмови А. Яценюка з Прем’єр-міністром Республіки Казахстан
К. Масімовим йшлося про найактуальніші питання економічного
співробітництва двох держав.
Особлива увага була присвячена проблематиці доставки української
продукції до Казахстану та здійснення транзитних перевезень. Керівники
українського та казахстанського урядів засвідчили спільну готовність до
розв’язання наявних проблем і дали негайні доручення національним
компетентним відомствам оперативно завершити переговори для
забезпечення оптимального та ефективного транзиту.
Глава уряду України також проінформував свого казахстанського колегу
про намір України невідкладно нотифікувати членів Світової Організації
Торгівлі (СОТ) щодо неправомірних дій Російської Федерації стосовно
транзиту українських товарів, а також застосувати механізми організації для
усунення Російською Федерацією таких порушень.
Тема транзиту української продукції також була в центрі телефонної
бесіди Прем’єр-міністра України А. Яценюка та Прем’єр-міністра
Азербайджанської Республіки А. Расізаде.
Керівники українського та азербайджанського урядів досягли
принципової згоди стосовно шляхів розв’язання новопосталих проблем
транзиту і домовилися про проведення в найкоротші строки зустрічі
національних уповноважених представників, що матиме на меті узгодження
необхідних технічних рішень (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 6.01).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив Керівнику Національної
поліції України Х. Деканоїдзе та Голові «Укравтодору» А. Батищеву
створити інтерактивну карту стану на дорогах по всіх областях
України. Про це глава уряду сказав на засіданні Міжвідомчого оперативного
штабу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій у п’ятницю, 8 січня.
«Прошу зробити інтерактивну карту для того, щоб громадяни могли
вільно отримувати доступ до інформації, на яких дорогах яка ситуація. Аби
ми поділили на три категорії – червона, оранжева та зелена. Зелена – де
можна вільно пересуватися, оранжева та червона – де є проблеми», –
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підкреслив А. Яценюк.
Він також звернувся до громадян надавати інформацію, «як місцева
влада чистить вулиці чи не чистить», та публікувати відповідні фото в
соцмережах (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 8.01).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк вимагає від місцевої влади
невідкладно вжити заходів для розчищення доріг та автошляхів: «Пора
займатися роботою. Дядя з Києва сніг чистити не буде. Це пряма
відповідальність органів місцевої влади. Якщо потрібна допомога з Києва,
якщо виникає надзвичайна ситуація, то вона буде невідкладно надана. Але в
кожного своя міра відповідальності, у першу чергу перед тими людьми, які
голосували за органи місцевого самоврядування», – наголосив він на
засіданні Міжвідомчого оперативного штабу Державної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у п’ятницю, 8
січня.
Він звернув увагу представника столичної влади на недостатні заходи з
розчищення автошляхів у Києві. А. Яценюк доручив вжити всіх заходів для
прибирання від снігу доріг столиці.
А. Яценюк звернувся до представників місцевої влади: «Прошу
невідкладно вжити заходів для того, щоб люди могли вільно пересуватися
вулицями міст і в оперативному режимі проводити засідання штабу, щоб
бути готовим до подолання будь-якої надзвичайної ситуації».
Він також звернувся до громадян моніторити роботу місцевих
чиновників у цьому напрямі, зокрема, публікувати в соціальних мережах
фотографії, «як місцева влада чистить вулиці чи не чистить, і показувати це
на всю країну». «А то вони (представники влади на місцях. – Ред.) в
основному політикою займаються замість того, щоб сніг чистити в тих містах
і районах, де їх обрали депутатами та мерами», – додав глава уряду
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 8.01).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив провести перерахунок
сплати за теплопостачання по всіх об’єктах, де послуга не була надана
якісно. Про це він заявив на засіданні Міжвідомчого оперативного штабу
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій у п’ятницю, 8 січня.
А. Яценюк зазначив, що є велика кількість скарг громадян, зокрема
жителів Києва, щодо низької температури теплоносіїв.
Глава уряду нагадав, що урядом було прийнято рішення, «яке чітко
передбачає обов’язок перерахунку в тому випадку, якщо послуга надана не в
повному обсязі або неякісно»: «Неякісно – це означає, коли батарея холодна,
а виставляють (рахунок) як за гарячу».
«Усе залежить від якості послуги. Послуга надана в повному обсязі –
значить, вона оплачується в повному обсязі. Якщо послуга не надана в
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повному обсязі, то вона й не оплачується», – підкреслив А. Яценюк.
Глава уряду доручив по всіх об’єктах теплопостачання, де послуга не
була надана якісно, здійснити перерахунок: «І основне – запланувати в
поточному році відповідні ремонтні роботи по таких будинках».
Він наголосив, що одним із ключових аспектів при проведенні реформи
енергетичного сектору є якість підприємств теплокомуненерго, «тобто якість
того, як вони працюють».
«Прошу це питання невідкладно поставити перед київською владою», –
підкреслив А. Яценюк.
Глава уряду нагадав, що в минулому році місцеві бюджети збільшили
свої доходи на 40 %: «Сподіваюся, що поточний рік також буде дуже плідний
для місцевих бюджетів. Ключове питання – куди ці гроші діваються».
Він нагадав про роботу місцевих програм з енергоефективності й
відзначив ефективність цих програм у Львівській області та ряді інших
регіонів: «І для Києва, і для всіх інших міст украй важливо відправляти ці
гроші безпосередньо на енергоефективність, тобто на ремонт мереж та
утеплення будинків».
Частина цих коштів, підкреслив він, компенсується з державного
бюджету: «Ми їх, звичайно, перерахуємо, але від цього в хаті тепліше не
стає. Стане тепліше тільки тоді, коли будуть відновлені мережі і коли вікна
поміняють і утеплять будинки. І це – наше спільне завдання в частині також
впровадження
енергетичної
реформи»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 8.01).
***
«Усі страхи, які були ще півроку тому з приводу того, що субсидію
неможливо оформити або що цей механізм не буде працювати,
виявилися політичною брехнею. Практично кожен третій громадянин
країни отримує пряму фінансову допомогу від держави», – підкреслив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк у «10 хвилинах» у неділю, 10 січня.
А. Яценюк звернувся до громадян оформлювати субсидії: «Мало хто
вірив у те, що держава буде реально допомагати кожному, хто потребує цієї
допомоги. Але правда наступна: 5,4 млн українських сімей не просто
звернулися за субсидіями, а отримують ці субсидії. І кожен з вас це знає.
Якщо ви самі не отримали субсидію, то ваші знайомі, близькі та друзі її
отримують. Запитайте у них, чи реальний механізм, який запропонувала
держава по допомозі по зменшенню вартості житлово-комунальних послуг.
Так, реальний».
Глава уряду зазначив, що деякі сім’ї сплачують у поточному році навіть
менше, ніж торік.
Глава уряду також нагадав, що за рішенням уряду домогосподарства, які
використовують природний газ для опалення оселі, можуть протягом шести
місяців використати 1200 куб. м газу (за пільговою вартістю. – Ред.), за тим
графіком, який їх влаштовує»: «Наприклад, грудень був теплий. Це означає,
що споживання газу було менше. І якщо ви зекономили газ у грудні, то той
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обсяг зекономленого газу ви можете легко використати в січні. Або навіть у
тому випадку, якщо ви в січні використаєте більше, ніж зекономили в грудні,
то ви можете частину газу з наступних місяців також використати в найбільш
холодний місяць».
«Тому на шість місяців у вас є обсяг газу за пільговою ціною, яка
становить 3600 грн, це половина від ринкової вартості газу, яку ви
використовуєте на власний розсуд», – звернувся А. Яценюк до громадян
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 10.01).
***
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України цілодобово моніторить ситуацію із
станом систем життєзабезпечення населення країни. Про це сказав
заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України Е. Кругляк перед засіданням
Міжвідомчого оперативного штабу Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
«Позитивна новина – ми дуже впевнено пройшли період значного
пониження температури по країні, і всі системи житлово-комунального
сектору спрацювали на відмінно. Єдина серйозна позаштатна ситуація
виникла хіба що у Генічеську, втім її передумови були більше політичними.
Але навіть цю ситуацію вдалося виправити буквально за день, завдяки
оперативному втручанню міністра Г. Зубка та всієї команди Мінрегіону», –
зауважив Е. Кругляк.
За словами заступника міністра, станом на восьму ранку 8 січня
опалення підключено на 100 % у житлових будинках, лікарнях, дитячих
садах і школах по всій Україні, за виключенням декількох житлових будинків
та об’єктів соціальної сфери в Донецькій області.
«У зв’язку із ускладненням погодних умов по Україні приведені до
повної готовності аварійні бригади на випадок можливих аварій на об’єктах
водо- та теплопостачання», – наголосив Е. Кругляк.
Заступник міністра повідомив, що на рівні центральної влади Мінрегіон
зробив усе належне для підготовки до будь-якої позаштатної ситуації.
Е. Кругляк наголосив, що по всіх областях України за період з вересня
2015 р. підготовлено 6412 одиниць техніки, з яких уже задіяно для ліквідації
наслідків снігопадів 920 одиниць. Крім того, на зимовий період заготовлено
909 тис. т посипкового матеріалу.
«Далі настає зона відповідальності інших відомств і місцевої влади,
яким ми готові допомагати всіма наявними ресурсами», – підкреслив
Е. Кругляк (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 8.01).
***
Библиотекам дадут 42 млн на украинские книги.
В 2016 г. в бюджете предусмотрено дополнительное увеличение на
42 млн грн расходов на капитальные вложения для Минкультуры, которые
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будут направлены на закупку украиноязычных книг для пополнения фондов
публичных библиотек. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Я благодарен парламенту и отдельным депутатам за поддержку наших
библиотек и украинской книги. В 2016 г. мы будем иметь на 42 млн грн
больше на приобретение книг на украинском языке», – отметил вицепремьер-министр, министр культуры Украины В. Кириленко.
«В этом году министерство уже начало реформирование процедуры
закупки украиноязычных книг для осовременивания библиотечных фондов и
мы будем это продолжать в следующем году. Я хочу подчеркнуть – какие
именно книги, сколько и как они будут распределены между публичными
библиотеками, будут решать сами библиотекари по результатам открытого и
максимально прозрачного голосования», – добавил министр культуры.
Как напомнили в министерстве, в этом году восстановлено бюджетное
финансирование на приобретение книг на украинском языке, которые
пополнили фонды библиотек. В этом году такое финансирование составило
9 млн грн. При этом библиотеки, учитывая потребности читателей,
самостоятельно выбирали, какие книги будут закупаться (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2016. – 9.01).
***
5 січня 2016 р. відновлено мовлення програм Першого каналу
Українського радіо (УР-1) в Донецькій та Луганській областях на хвилях
88, 7 МГц у м. Волноваха, на 89,9 МГц у Костянтинівці та на 106,9 МГц у м.
Широкий. Мовлення відновлено на виконання рішення Комісії з питань
забезпечення
стабільного
функціонування
системи
національного
телебачення і радіомовлення при Міністерстві інформаційної політики
України.
Зазначені заходи дали змогу забезпечити мовленням Українського радіо
жителів
Волноваського,
Старобешівського,
Костянтитівського,
Красноармійського районів Донецької області, частково жителів Горлівки та
Донецька, а також Станично-Луганського, Біловодського районів Луганської
області та частково м. Луганська.
Заступник міністра, голова Комісії при МІП Т. Попова зазначила:
«Вжиті заходи забезпечили мешканців районів Донецької та Луганської
областей якісним мовленням Українського радіо. МІП України спільно з
Концерном РРТ, у рамках діяльності Комісії, продовжують розширювати
територію покриття українських мовників на Сході України» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 11.01).

ПОЛІТИКА
В Евросоюзе обсудят ситуацию в Украине 18 января.
Совет Евросоюза (ЕС) на заседании комитета по иностранным делам
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18 января обсудит ситуацию в Украине. Как говорится в повестке дня
Совета, дипломаты будут обсуждать текущую обстановку в Сирии, Ираке и
на Ближнем Востоке в целом. Заседание под председательством Верховного
представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики
безопасности Ф. Могерини состоится в Брюсселе (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3613636-v-evrosouize-obsudiatsytuatsyui-v-ukrayne-18-yanvaria). – 2016. – 11.01).
***
Нормандская четверка продлила минские соглашения.
Лидеры нормандской четверки, президент РФ В. Путин, Украины
П. Порошенко, Франции Ф. Олланд и канцлер Германии А. Меркель, во
время телефонного разговора договорились о продлении реализации минских
соглашений на следующий год, сообщает пресс-служба Кремля
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3609675-normandskaia-chetverkaprodlyla-mynskye-sohlashenyia).
«Лидеры обстоятельно обсудили остающуюся напряженной и
нестабильной ситуацию на юго-востоке Украины в контексте реализации
согласованных 12 февраля 2015 г. в Минске договоренностей. Условлено
продлить срок их действия на 2016 г.», – говорится в сообщении.
Стороны подчеркнули «принципиальную необходимость четкого
соблюдения режима прекращения огня на линии соприкосновения в
Донбассе». «Это создавало бы предпосылки для осуществления задач,
связанных с дальнейшим продвижением политического урегулирования», –
отметили в пресс-службе.
«Условлено, в частности, активизировать дискуссии в Контактной
группе, ориентированные на скорейшую выработку и принятие закона о
местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», –
говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, министрам иностранных дел России,
Германии, Франции и Украины поручено провести в начале 2016 г.
тщательную инвентаризацию хода выполнения минских договоренностей.
Будут продолжены и личные контакты руководителей четырех стран.
Были затронуты также вопросы, связанные с поставками в Украину
российского газа (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2015. –
30.12).
***
Украинская сторона заявила о начале Минска-3.
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по
урегулированию конфликта на Донбассе Р. Бессмертный заявил, что с 1
января начался процесс Минск-3. Об этом он сказал в эфире 112 Украина
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3612912-ukraynskaia-storona-zaiavylao-nachale-mynska-3).
«С моей точки зрения Минск-3 уже запущен. С 1 января начался Минск26

3, а вы скажете, что он не оформлен документом. Да, никакого документа
нет, но, извините меня, философия процессов внутренних говорит о том, что
Минск-2 даже на 50 % не отвечает на ту проблематику, с которой
столкнулась Украина и мир на территории украинского Донбасса», – заявил
Р. Бессмертный.
Он также рассказал, что из себя представляет Минск-3.
«Очевидно, что это потянет за собой несколько новых форматов. И часть
из них будет касаться внутри украинского процесса, часть –
общеевропейского, а часть – общемирового процессов. И это потянет за
собой реформирование компонентов по безопасности ООН, ЕС. И я не
исключаю, что это поставит перед собой вопрос о судьбе ЕС и, отдельно,
отделение нового фактора силы – это центральной Европы», – рассказал
политик.
По его словам, «кулуарные договоренности, если они есть», по Украине
– не сработают.
«Нужно сразу сказать, что эти методы реализации подобных сделок, они
не сработают в Украине. Украинское общество даже при их рациональность,
оно не даст возможности на сегодня кулуарным договоренностям быть
реализованными в ходе решения проблем на Донбассе», – уточнил он.
Напомним, 30 декабря 2015 г. лидеры нормандской четверки, президент
РФ В. Путин, Украины П. Порошенко, Франции Ф. Олланд и канцлер
Германии А. Меркель, во время телефонного разговора договорились о
продлении реализации минских соглашений на следующий год
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 9.01).
***
Представители Украины и России в Трехсторонней контактной
группе по Донбассу Л. Кучма и Б. Грызлов провели переговоры в Киеве, во
время которых обсудили подготовку к ближайшему заседанию группы в
Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь Кучмы Д. Олифер в Facebook
(http://korrespondent.net/ukraine/3613598-kuchma-provel-perehovory-shryzlovym).
«Во время беседы Л. Кучма и Б. Грызлов обсудили подготовку к
заседанию Трехсторонней контактной группы в Минске, которое пройдет 13
января», – написала она. По ее словам, перед разговором с российским
представителем Л. Кучма провел встречу с представителем ОБСЕ в
Трехсторонней группе М. Сайдиком, где также шла речь о повестке дня на
ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы.
«Это будет первое заседание Трехсторонней группы в 2016 г.», –
отметила Д. Олифер.
Последнее заседание Трехсторонняя контактная группа провела
22 декабря 2015 г.
Ранее сообщалось, что Б. Грызлов прибыл в Киев на российском
самолете, который был допущен по запросу МИД Украины
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 11.01).
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***
Ф.-В. Штайнмайер призвал продлить перемирие на Донбассе.
По наблюдениям ОБСЕ, соглашение о прекращении огня на Донбассе
удерживалось
в
течение
нескольких
дней
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3610409-shtainmaier-pryzval-prodlytperemyrye-na-donbasse).
Новый председатель ОБСЕ – министр иностранных дел Германии
Ф.-В. Штайнмайер – в своем обращении от имени организации призвал к
продлению перемирия на Донбассе, говорится в распространенном в
пятницу, 1 января, сообщении пресс-службы. «Сложившаяся ситуация дает
нам надежду, что противоборствующие стороны также предпримут другие
сложные шаги, которые все еще необходимо предпринять для полной
реализации минских соглашений, с готовностью найти конструктивные
решения, которые помогут преодолеть кризис и разрядить конфликт в
долгосрочной перспективе», – отметил глава МИД Германии.
Ф.-В. Штайнмайер также сообщил, что решил не ослаблять усилия в
посредничестве между Россией и Украиной в «нормандском формате» и в
настоящее время использует председательство Германии в ОБСЕ в этом
направлении.
Напомним, 23 декабря на Донбассе вступил в силу режим «полной
тишины», согласованный Трехсторонней контактной группой в Минске
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 2.01).
***
Экс-президент Л. Кравчук полагает, что Украина может
согласиться на особый статус Донбасса ради прекращения боевых
действий на востоке государства. Об этом он сказал в интервью 5 каналу
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3612734-ne-nado-boiatsia-osobohostatusa-donbassa-kravchuk).
Подытоживая достижения прошлого года, Л. Кравчук отметил: «Мы
шли вперед и определились (со стратегическим курсом. – Ред.) – это хорошо.
Но мы не определились в основном: как завершить войну на Востоке».
«Европейский наш выбор, безвизовый режим, зона свободной торговли
и все прочее – они не определяют самого главного: как прекратить убийство,
кровь, смерть на Востоке. И минские соглашения этого не решат никогда», –
считает он.
«Минские соглашения решают текущие вопросы: как отвести тяжелое
оружие, как сделать обмен плененными, как разминировать какую-то
территорию – это текущие вопросы АТО. А стратегический вопрос, как
восстановить территориальную целостность Украины, как восстановить ее
суверенитет на всей территории – минские соглашения этого не решают», –
добавил Л. Кравчук.
Он считает, что можно предложить не только государственную
автономию для Крыма в составе Украины, но и официальный особый статус
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восточным территориям.
«Не надо бояться особого статуса Донбасса», – сказал экс-президент.
На замечание о том, что риторика об «особом статусе» используется не
для того, чтобы сохранить эти территории в составе Украины, а для того,
чтобы Россия могла на них влиять, Л. Кравчук ответил:
«Если в нынешней ситуации, когда идет война, когда не решен вопрос
принципиально, когда мы не определили политически и мировое
содружество не определилось относительно этого в широком, глобальном
плане, когда мы не имеем реальных гарантий, – не таких, как Будапештский
меморандум, – не имеем соответствующих гарантий России… Надо сесть и
очень серьезно работать».
«Если мы будем продолжать настаивать на том, что мы все равно
победим на Донбассе, там конца войны не будет», – считает Л. Кравчук
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 9.01).
***
ЕК: Референдум по Украине грозит Европе кризисом.
Итог референдума в Нидерландах не в пользу соглашения об ассоциации
Украины и ЕС может привести к новому кризису, изменив баланс сил в
Европе. Об этом заявил глава Европейской комиссии Ж.-К. Юнкер изданию
Handelsblad (http://korrespondent.net/world/3612854-ek-referendum-po-ukraynehrozyt-evrope-kryzysom).
«Я хочу, чтобы голландцы понимали, что важность этого вопроса
выходит далеко за рамки Нидерландов... Я не верю, что голландцы скажут
“нет”, поскольку это может открыть дверь для большого континентального
кризиса», – сказал политик. Ж.-К. Юнкер подчеркнул, что Россия в случае
отрицательных итогов референдума «будет срывать плоды легкой победы».
8 января сообщалось, что власти Нидерландов просят жителей
поддержать ассоциацию с Украиной, заверяя, что к членству в ЕС это не
относится (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 9.01).
***
Опрос: голландцы против ассоциации Украина – ЕС.
Подавляющее
большинство
нидерландцев
выступает
против
ратификации их страной соглашения об ассоциации Евросоюза с Украиной
(http://korrespondent.net/world/3613486-opros-hollandtsy-protyv-assotsyatsyyukrayna-es).
Свыше 50 % уверены в том, что они проголосуют против на
референдуме, предстоящем 6 апреля, еще 25 % настроены «скорее
отвергнуть» это соглашение. Об этом свидетельствуют данные опроса,
проведенного государственным телевидением Нидерландов. Результаты
были обнародованы в субботу, 9 января.
Более половины респондентов заявили, что они обязательно примут
участие в референдуме, еще 17 % сказали, что их участие в вотуме весьма
вероятно. Для того, чтобы результаты опроса были приняты во внимание, в
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нем должны участвовать не менее 30 % избирателей. Согласно
действующему в Нидерландах законодательству, правительство страны
должно обсудить результаты референдума, однако оно не обязано выполнять
пожелание граждан.
Решение о проведении референдума было принято после того, как его
инициатор – веб-сайт GeenStijl – набрал более 450 тыс. подписей в
поддержку проведения опроса. По закону, правительство обязано проводить
референдумы по любой инициативе, собравшей в свою поддержку более
300 тыс. подписей.
«Украина находится на пороге полноправного членства в ЕС. Мы
думаем, что с народом следует посовещаться по поводу расширения ЕС», –
заявил
журналист
Я.
Роос
из
GeenStijl
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 11.01).
***
Правительство Нидерландов планирует организовать в поддержку
Киева кампанию накануне предстоящего референдума по вопросу
Соглашения о свободной торговле между Украиной и Евросоюзом. Об
этом заявил премьер-министр Нидерландов М. Рютте, сообщает в пятницу
издание EU Observer (http://korrespondent.net/world/3612593-hollandtsevuspokoyly-chto-ukrayna-ne-vstupaet-v-es).
По словам премьера Нидерландов, которые в настоящее время
председательствуют в ЕС, єто соглашение выгодно и для Европы, и для
Амстердама.
Министр иностранных дел Нидерландов Б. Кундерс сказал, что это
соглашение служит интересам голландской безопасности, помогая
стабилизировать восточные регионы ЕС, и что это «важно для обеих наших
стран (Украины и Нидерландов. – Ред.)». По его словам, правительство будет
активно продвигать среди населения идею положительного ответа на
референдуме.
Результаты референдума носят рекомендательный характер и не
являются обязательными для исполнения. Но если голландцы проголосуют
против, то правительство должно пересмотреть свое решение о ратификации
соглашения.
Б. Кундерс отметил, что он не может говорить заранее о возможной
реакции правительства на итоги референдума.
«Если мы заранее скажем “Да, мы будем следовать результатам
(голосования. – Ред.)”, то это создало бы прецедент для всех референдумов
такого типа. Если мы скажем “Нет, мы не будем”, то это подорвет закон о
референдуме, который является демократическим инструментом», – заявил
глава МИД.
Напомним, консультативный референдум по Соглашению об ассоциации
между Украиной и Евросоюзом состоится в Нидерландах 6 апреля 2016 г.
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 8.01).
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***
Совет ЕС назначил К. Ланчинскаса председателем Консультативной
миссии ЕС в Украине. Об этом говорится в пресс-релизе миссии
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3612726-sovet-es-naznachyl-novohohlavu-myssyy-v-ukrayne).
Отмечается, что К. Ланчинскас заменит на посту К. Мижея, и, как
ожидается, приступит к своим полномочиям 1 февраля 2016 г.
К. Ланчинскас работал как первый секретарь на нескольких позициях в
дипломатической службе Литвы в течение 1990-х годов. С 1998 по 2005 гг.
был председателем службы международного сотрудничества и европейской
интеграции в Министерстве внутренних дел Литвы, где он также отвечал за
участие Литвы в миротворческих миссиях и присоединение Литвы к
Шенгенской зоне.
К. Ланчинскас был назначен заместителем комиссара полиции Литвы в
2005 г., до того, как занял пост главы полиции Вильнюсского округа в январе
2009 г., на которой он находился до назначения главой миссии.
Консультативная миссия ЕС по реформированию сектора гражданской
безопасности официально начала работать в Украине 1 декабря 2014 г.
Мандат миссии – оказывать поддержку украинским государственным
органам в реформе сектора гражданской безопасности.
Миссия имеет целью усилить и поддержать реформу таких
государственных учреждений, как полиции, других правоохранительных
органов и всей судебной системы, в частности прокуратуры
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 9.01).
***
Бойцы «Торнадо» выдвинули ультиматум полиции.
Бывшие бойцы роты «Торнадо» пытались прорваться на заседание
Оболонского райсуда в столице, где судят их товарищей. Об этом сообщает
112.ua
(http://korrespondent.net/ukraine/3613315-boitsy-tornado-vydvynulyultymatum-polytsyy).
Правоохранители не пропускали бойцов на заседание. В коридорах
здания суда возникли потасовки. Бойцы также выдвинули ультиматум главе
Оболонского управления полиции М. Никонову, который приехал на место
инцидента.
«Торнадовцы» выдвинули свои требования к нему, чтобы заседания
сделали открытым, или выяснили, почему никого не пускают в зал судебных
заседаний. Он пришел с ответом, сообщил, что судебным постановлением
указано, что заседание должно проходить в закрытом режиме, поэтому он
ничего не может с этим поделать. “Торнадовцы” дали ему 10 минут, чтобы
решить эту ситуацию, после этого пообещали снова оттеснять
правоохранителей», – говорится в сообщении агентства.
Как известно, суд решил рассматривать дело «Торнадо» в закрытом
режиме.
Позже стало известно, что суд по делу «Торнадо» перенесли на вторник,
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19 января.
Напомним, военная прокуратура завершила досудебное расследование в
отношении восьми бойцов роты патрульной службы милиции «Торнадо» в
части доказанных эпизодов (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2016. – 11.01).
***
Глава
Закарпатской
облгосадминистрации
Г.
Москаль
прокомментировал вооруженный конфликт с участием бойцов «Правого
сектора» на закарпатском курорте Драгобрат. Об этом передает его
пресс-служба
(http://korrespondent.net/ukraine/3613359-moskal-pravomusektoru-poboysche-s-ruk-ne-soidet).
Г. Москаль заявил, что члены ПС уже второй раз устраивают в области
грубые провокации с применением огнестрельного оружия, которые влекут
за собой как политические, так и экономические резко негативные
последствия.
Чиновник отметил, что этот инцидент принес большой урон имиджу
Закарпатья, про него пишут в румынских, венгерских, словацких и чешских
СМИ, а туристы из Франции и других стран, которые отдыхали в Драгобрате,
срочно покинули курорт.
Г. Москаль пообещал, что беспорядки «не сойдут с рук» «Правому
сектору».
«Если в других областях откровенные преступления в нетрезвом
состоянии и с применением огнестрельного оружия сходили представителям
ПС с рук, то (здесь. – Ред.) это не пройдет, Закарпатье уже научено горьким
опытом прошлого лета. Нельзя обычный бандитизм прикрывать лозунгами о
защите Украины», – сообщил он.
Глава ОГА также подчеркнул, что командиры ПС должны
контролировать своих подчиненных и не покрывать их преступления. Он
также назвал имена задержаных.
Г. Москаль также сообщил, что все пятеро были пьяные и около четырех
часов утра ворвались на турбазу «Хата Магната» и заставили повара и
бармена готовить им пищу, хотя в то время на турбазе не было света. А после
этого устроили пьяные разборки с персоналом, во время которых избили
одного из поваров и бармена, которые с многочисленными телесными
повреждениями госпитализированы, отметил губернатор.
Также Г. Москаль уточнил, что двое из задержанных ранее уже
нарушали закон.
Накануне местные СМИ сообщали, что в Закарпатской области на
горно-лыжном курорте «Драгобрат» произошла перестрелка: четыре
человека получили ранения. СМИ писали о якобы участии в конфликте
бойцов «Правого сектора» из Ивано-Франковской области. Позже в ПС
подтвердили свое участие в конфликте на Закарпатье (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 11.01).
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ЕКОНОМІКА
Международный валютный фонд согласился с тем, что принятый
25 декабря госбюджет отвечает целям программы сотрудничества
Украины с Фондом. Об этом в комментарии «Экономической правде»
заявила министр финансов Н. Яресько.
«Во время рассмотрения в Верховной Раде народные депутаты, вопервых, внесли в проект бюджета ряд изменений, которые не были
согласованы с МВФ, во-вторых, отказались от принятия новой редакции
Налогового кодекса, которая была принята Президентом на Национальном
совете реформ и которая легла в основу проекта закона о госбюджете,
согласованного Минфином с МВФ», – сказала Н. Яресько.
На сегодня МВФ уже завершил свою оценку бюджета и
соответствующего пакета законодательства, принятие которого было
необходимо для принятия бюджета на 2016 г.
«МВФ согласился с тем, что принятый бюджет в целом соответствует
целям
программы»,
–
отметила
Н.
Яресько (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2016. – 11.01).
***
Глава Национального банка В. Гонтарева в интервью 5 каналу
рассказала о росте ВВП, валютных ограничениях, проблемных банках и
девальвации. «Минфин» выбрал самые интересные цитаты.
О росте ВВП
Последние 10 месяцев на рынке у нас наблюдается макроэкономическая
стабильность. А начиная с конца ІІІ квартала наш рост валогового продукта
пошел увеличиваться.
О банковской системе
Банковская система не только вернула к себе доверие и очистилась.
Банковская система сегодня обладает наивысшей за всю свою историю
ликвидностью в размере 100 млрд грн. То есть эти 100 млрд – наш
внутренний потенциал для возобновления кредитования и роста экономики.
О возобновлении кредитования
По плану о расчистке банковского сектора в середине 2015 г. и мы
рассчитывали, что вот этот перезапуск произойдет с середины 2016 г.
банковская система начнет кредитовать. От того, что мы все сдвигаем
практически на полгода, все непринятия нужных законов вовремя и
непроведение реформ – они, к сожалению, не приближают эту светлую дату
– середины 2016 г., а наоборот, отодвигают ровно на столько, на сколько
отодвигают наши программы. Поэтому я надеюсь, что все это сейчас будет
решено и тогда мы это сможем увидеть, если не в середине 2016 г., то как
минимум к концу 2016 г.
О снятии валютных ограничений
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К апрелю 2016 г. мы планировали выйти и оставить наш рынок не
только без ограничений, но и до апреля 2016 г. мы планировали запустить
обновленное валютное регулирование, потому что декрет 1993 г. устарел,
наверное, еще в конце прошлого века. Нам не удалось сделать все, что мы
планировали в конце прошлого года потому что мы планировали достичь по
резервам уровня 18 млрд, как минимум 15 млрд. Понятно, что они включали
в себя третий и четвертый транш программы МВФ плюс все остальное
заимствование, которое наступает после того, как мы продолжаем
сотрудничать с МВФ (...). То, что мы не смогли получить третий и четвертый
транш переносит нашу дорожную карту по этим показателям дальше, чем
апрель 2016 г., тогда как мы планировали полностью отменить все наши
валютные ограничения.
О списках проблемных банков
У нас нет специального количества банков, которые мы планируем
выводить в Фонд. Со всеми банками, которые находятся в проблемном
состоянии, мы ведем работу с их акционерами. Любой акционер, кто
выполнит свои обязательства – докапитализирует банк, этот банк будет жить
и работать дальше.
О девальвации
Трехкратная девальвация, которая у нас была, оставляла большую фору
всем нашим соседям нас догнать. К сожалению, но это был факт. Теперь,
когда они нас догоняют, то понятно надо смотреть на взаимоотношения с
конкретными странами-партнерами (...) Российский рубль – один из наших
торговых партнеров, за ним, понятно, идет казахский тенге и остальные
валюты стран СНГ. Мы внимательно смотрим на ситуацию и рассчитываем
курс исходя из инфляции и девальвационных процессов в наших основных
странах-партнерах. Но на сегодня они пока еще только догоняют нашу
трехкратную девальвацию, которая случилась за два года (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2016. – 11.01).
***
Україна отримає 30 млн євро грантової допомоги від ЄС завдяки
продовженню чотирьох програм прикордонного співробітництва, які
нещодавно підписало Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України з Єврокомісією. Про це повідомляє УНН з посиланням на
повідомлення Міністерства у Facebook.
Кошти використають на подальшу розбудову та модернізацію
міжнародних автомобільних пунктів пропуску «Красноїльськ» і «Дяківці» на
українсько-румунському кордоні; «Рава-Руська», «Устилуг – Зосин»,
«Краківець», «Шегині» та «Ягодин» – на українсько-польському; «Ужгород –
Вишнє Немецьке» – на українсько-словацькому; та «Лужанка –
Берегшурань» – на українсько-угорському. Також на кордоні з Угорщиною
побудують пункт пропуску водного сполучення Вилок для байдарочників.
«Частина гранту сприятиме розвитку сучасної ІТ-інфраструктури
відділів прикордонної та митної служби, зниженню вразливості
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прикордонних територій від ризику повеней, покращенню забруднень від
хімічних звалищ і скидання стічних вод у регіоні Нижнього Дунаю,
проведенню експертного оцінювання для інтеграції української та
молдавської електричних систем в енергетичну мережу ENTSO-E. Завдяки
підписаним угодам ЄС продовжив до 31 грудня 2016 р. Спільні операційні
програми прикордонного співробітництва “Румунія – Україна – Республіка
Молдова 2007–2013 рр.”, “Польща – Білорусь – Україна 2007–2013 рр.”,
“Угорщина – Словаччина – Румунія – Україна 2007–2013 рр.” та “Басейн
Чорного моря 2007–2013 рр.”», – йдеться у повідомленні (Горбик І. Україна
отримає 30 млн євро грантової допомоги на відбудову міжнародних
пунктів пропуску – Мінекономрозвитку // Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 9.01).
***
Станом на 8 січня в підземних газосховищах перебуває 13,1 млрд куб.
м газу. Про це у п’ятницю у Києві сказав заступник голови НАК «Нафтогаз
України» С. Перелома, передає кореспондент УНН. За його словами,
протягом останніх кількох днів споживання газу скоротилося. «Газу нам
вистачає», – запевнив він.
Нагадаємо, станом на 5 січня українські ПСГ були заповнені на 43,73 %.
Додамо, на території України без урахування Криму перебуває 12 ПСГ
загальною активною ємністю 31 млрд куб. м (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 8.01).
***
Україна імпортує газ з ЄС у режимі 17,3 млн куб. м на добу.
За оперативною інформацією станом на ранок понеділка, Україна
імпортує газ з Європи у режимі 17,3 млн куб. м на добу. Про це на своїй
сторінці у Facebook повідомив керівник прес-служби «Укртрансгазу» М.
Білявський, передає УНН.
Зокрема, зі Словаччини імпортується 13,5 млн куб. м на добу, з Польщі –
2,4 млн куб. м на добу, з Угорщини – 1,4 млн куб. м на добу.
Також в «Укртрансгазі» повідомили, що станом на ранок понеділка
добовий відбір із газосховищ становить 89 млн куб. м на добу, зберігається
12,8 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, добовий обсяг транспортування газу для
споживачів Європи становить 190 млн куб. м (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 11.01).
***
Наприкінці січня в Україну прибуде 85 тис. т вугілля з ПАР.
Прибуття партії вугілля обсягом у 85 тис. т в Україну очікується в кінці
січня, передає УНН з посиланням на прес-службу порту «Південний».
У порту повідомили, що 29 грудня 2015 р. було завершено
відвантаження антрацитового вугілля, призначеного для Трипільської ТЕС,
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що входить до ПАТ «Центренерго».
«Прибуття наступної партії вугілля в обсязі 85 тис. т очікується в кінці
січня 2016 р.», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що поставка вугілля здійснюється згідно з двостороннім
договором на поставку антрацитового вугілля з ПАР, укладеного між ПАТ
«Центренерго» та міжнародним трейдером MERCURIA ENERGY TRADING
SA (Швейцарія) в кінці вересня 2015 р. (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 8.01).
***
«Антонов» создает сервисные центры в Латинской Америке, Азии и
Африке.
Государственное предприятие «Антонов» в десять раз увеличило чистую
прибыль за первое полугодие 2015 г. По сравнению с аналогичным периодом
2014 г. авиаконцерн увеличил доход с 27 до 271 млн грн
(http://news.eizvestia.com/news-markets/full/554-antonov-sozdaet-servisnyecentry-v-latinskoj-amerike-azii-i-afrike).
Экономист ГП А. Соскун отмечает, что благодаря нескольким
контрактам с иностранными компаниями удалось больше заработать, и за
часть самолетов «Антонов» получил предоплату, информирует еizvestia.com.
«Еще толчок для развития дает удачный запуск серий новых самолетов,
которые представили на нескольких авиавыставках», – сказал он.
По словам А. Соскуна, концерн подписал контракты на производство 60
самолетов: Ан-178, Ан-158, Ан-74.
Кроме того, предприятие реализовывает программы по созданию
сервисных центров в Латинской Америке, Азии и Африке.
«Создание центров техобслуживания должно обеспечить эффективную
послепродажную поддержку самолетов», – резюмировали на госпредприятии
(Экономические известия (http://news.eizvestia.com). – 2016. – 9.01).
***
В Украине вступило в силу торговое эмбарго на российские товары.
Кабинет Министров с 10 января 2016 г. запретил ввоз в Украину
российских товаров.
Согласно постановления правительства № 1147, запрет будет
действовать до 5 августа 2016 г. или до отмены запрета ввоза на таможенную
территорию Российской Федерации товаров сельскохозяйственного
назначения, продукции и сырья, происходящих из Украины, информирует
еizvestia.com
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/652-v-ukrainevstupilo-v-silu-torgovoe-embargo-na-rossijskie-tovary).
В перечень российских товаров, запрещенных к ввозу на таможенную
территорию Украины, попали: мясо и субпродукты крупного рогатого скота,
свиней, птицы, рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные
беспозвоночные, молоко, сливки, кефир, сыры плавленые, кофе жареный с
кофеином, чай черный, кондитерские изделия из сахара без содержания
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какао, шоколад, шоколадные конфеты, продукты детского питания,
хлебобулочные, мучные изделия, продукты для приготовления соусов и
готовые соусы, пиво из солода (солодовое), водка, корм для собак или кошек,
сигареты с фильтром, средства для мытья кожи, гербициды, средства,
предотвращающие прорастание ростков, и регуляторы роста растений,
оборудование для железных дорог или трамвайных путей, локомотивы
дизель-электрические и др.
Напомним, с 1 января 2016 г. Российская Федерация запретила ввоз на
свою таможенную территорию украинских товаров. Соответствующее
постановление о включении с 1 января 2016 г. Украины в перечень стран, из
которых запрещен ввоз в Российскую Федерацию сельхозпродукции, сырья и
продовольствия, подписал премьер-министр РФ Д. Медведев 21 декабря 2015
г. Запрет введен до 5 августа 2016 г. (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com). – 2016. – 10.01).
***
12 украинских компаний подали иск против России в международный
суд в Гааге.
«Укрнафта» оказалась в числе дюжины украинских компаний, которые
обратились в международный арбитражный суд в Гааге с иском о защите
своих инвестиций против России. Об этом стало известно из информации,
размещенной на сайте суда. 12 украинских компаний подали иск против
России в международный суд в Гааге Кроме «Укрнафты», с исками к РФ в
международный арбитраж обратились компании «Кировоград-Нафта»,
«Крым-Петрол», «Пирсан», «Трейд-Траст», «Элефтерия», «ВКФ Сатек»,
«Рустел», «Рубенор», Stemv Group, Novel-Estate, Stabil. Все они ссылаются на
регламент комиссии ООН по праву международной торговли и соглашение
между правительствами Украины и России от 27 ноября 1998 г. о защите
инвестиций. Напомним, что по решению суда в Гааге в деле России против
ЮКОСа состоялись массовые аресты российского имущества за границей
(УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2016. – 11.01).
***
Украина и РФ не согласовали квоты на перевозки.
Киев и Москва до сих пор не согласовали квоты на транзит украинских
грузов через территорию РФ на 2016 г., сообщает министерство
инфраструктуры
Украины
(http://korrespondent.net/business/economics/3613344-ukrayna-y-rf-nesohlasovaly-kvoty-na-perevozky).
«Квоты разовых разрешений на 2016 г. между Украиной и Россией пока
не согласованы из-за требования со стороны РФ существенного снижения
количества разовых разрешений на транзитные перевозки, а также введения
квоты на двусторонние перевозки, что потребует внесения изменений в
действующее соглашение об автомобильных перевозках между нашими
странами», – говорится в сообщении.
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Также ведомство отмечает, что украинская сторона пока не соглашается
на изменение квоты разовых разрешений на транзит и продолжает отстаивать
интересы отечественных перевозчиков.
«Пока ситуация нерешенная, украинская сторона призывает
перевозчиков не планировать поездки в РФ и транзитом через ее территорию
во избежание неудобств для водителей и дополнительных расходов для
бизнеса», – отмечает ведомство.
Напомним, 1 января президент РФ В. Путин подписал указ, согласно
которому транзит грузов из Украины в Казахстан теперь будет
осуществляться только через Беларусь в опломбированных грузовых отсеках
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 11.01).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Економіка України у 2016 р. зросте на 1 % – Світовий банк.
Зростання економіки України у 2016 р. становитиме 1 %, після спаду на
рівні 12 % за підсумками 2015 р., передає УНН з посиланням на звіт
Світового банку.
За інформацією Світового банку, у 2016 р. економіку України очікує
пожвавлення.
«Поліпшення економічної ситуації буде залежати від того, чи зможе
регіон впоратися з існуючими проблемами, включаючи геополітичну
напруженість, низькі ціни на нафту і жорсткі умови доступу до
фінансування», – йдеться у повідомленні.
Водночас, за даними Світового банку, скорочення пенсійної допомоги,
зменшення розміру сектора державного управління та підвищення тарифів на
комунальні послуги допоможуть поліпшити бюджетну ситуацію в Україні у
2016 р.
У звіті також наголосили, що ескалація конфлікту в східній частині
України може призвести до посилення санкцій проти Росії, що матиме
вторинний ефект усього регіону.
«Ескалація конфлікту у східній частині України або нездатність його
врегулювати, може заподіяти шкоду одній з країн з великою економікою в
регіоні, і призвести до продовження або посилення санкцій проти Росії, що
матиме вторинний ефект для всього регіону», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Світовий банк схвалив виділення 560 млн дол. на ремонт
українських доріг (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2016. – 7.01).
***
Инфляция в Украине в 2015 г. возросла до 43,3 % и достигла
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максимального значения за последние 20 лет. Об этом сообщает Госслужба
статистики (http://korrespondent.net/business/economics/3611842-ynfliatsyia-vukrayne-dostyhla-maksymuma-za-20-let).
Отмечается, что инфляция в декабре прошлого года, по сравнению с
ноябрем замедлилась до 0,7 с 2 %, зафиксированных месяцем ранее.
В прошлом месяце на потребительском рынке цены на продукты
питания и безалкогольные напитки возросли на 1,7 %. Больше всего (на
12,4 %) подорожали яйца. На 4,6–4,1 % возросли цены на овощи, масло,
молоко, продукты переработки зерновых; на 2,9–1,4 % – сметану, сахар,
сыры, кисломолочную продукцию, подсолнечное масло, хлеб. В то же время
на 2,1 и 2,0 % подешевели свинина и рис.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия снизились на 1,9 %,
что связано с удешевлением табачных изделий на 3,4 %. В то же время цены
на алкогольные напитки возросли на 0,5 %.
Одежда и обувь стали дешевле на 1,7 %, в т. в. одежда – на 1,9 %, обувь
– на 1,5 %.
В сфере здравоохранения цены возросли на 1,1 %, при этом услуги
больниц подорожали на 2,3 %, фармацевтическая продукция – на 1,0 %,
амбулаторные услуги – на 0,7 %.
Снижение цен на транспорт в целом на 0,1 % связано с удешевлением
топлива и масел на 0,6 %. Вместе с тем произошло подорожание
транспортных услуг на 0,3 %.
Подорожание услуг образования на 0,2 % главным образом обусловлено
ростом платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 0,9 %.
К сравнению, по итогам 2014 г. инфляция составила 24,9 %.
Отметим, в проекте бюджета на 2016 г. правительство и НБУ
прогнозирует инфляцию в 12 %.
Ранее сообщалось, что инфляция в России по итогам 2015 г. составит
12,9 %, что является максимумом за семь лет (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 6.01).
***
Фонд гарантування вкладів продовжив термін ліквідації чотирьох
банків.
Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
прийняла рішення про продовження термінів ліквідації ПАТ «Прайм-банк»,
ПАТ «Меліо банк», ПАТ «Інтеркредитбанк», ПАТ «КБ “Аксіома”» передає
УНН з посиланням на прес-службу ФГВФО.
За даними відомства, строки здійснення процедури ліквідації
ПАТ «Прайм-банк» продовжено до 13 січня 2017 р. включно.
Водночас термін ліквідації ПАТ «КБ “Аксіома”» продовжено до 29 січня
2017 р. включно.
Згідно з рішеннями Фонду, строки здійснення процедури ліквідації
ПАТ «Інтеркредитбанк» продовженодо 16 січня 2017 р. включно.
Відповідно до даних Фонду, термін ліквідації ПАТ «КБ “Аксіома”»
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продовжено до 29 січня 2017 р. включно.
Нагадаємо, 3 жовтня 2014 р. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
ввів тимчасову адміністрацію в «Прайм-Банк» на підставі рішення
Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.
Додамо, що ФГВФО ввів тимчасову адміністрацію в «Меліо банк» і
«Інтеркредитбанк» 9 жовтня 2014 р.
Як повідомляв УНН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів
тимчасову адміністрацію в банк «Аксіома» на підставі рішення
Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним
10 жовтня 2014 р. (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2016. – 11.01).
***
Банки сократили отделения.
Национальный банк опубликовал данные по количеству банковских
отделений. Их количество в 2015 г. сократилось на 1066. Об этом говорится в
отчете НБУ.
По состоянию на 1 января 2015 г. количество отделений банков
составляло 12,939 тыс., тогда как по состоянию на 1 января 2016 г. –
11,873 тыс.
Такое сокращение отделений было обусловлено сокращением
региональной сети Ощадбанка сразу на 383 отделения до 4164.
На 322 отделения сократилась сеть Приватбанка, на 103 отделения
сократилась сеть Райффайзен Банка Аваль, на 97 отделений – сеть Правэксбанка, на 55 – Укрсоцбанка.
Наибольший прирост по количеству отделений показали: банк
«Народный капитал» (+40 отделений), ТАСкомбанк (+37 отделений), ПУМБ
(+33 отделения), банк «Михайловский» (+28 отделений) и банк «Сич»
(+27 отделений).
По состоянию на 1 декабря 2015 г. из 120 работающих (имеющих
лицензию) в Украине банков 40 финучреждений – с иностранным капиталом
(на 1 ноября – 40 банков с иностранным капиталом из 120 работающих), в
том числе 18 – со 100-процентным иностранным капиталом (на 1 ноября –
18) (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 11.01).
***
Кабмін помилився у прогнозі рівня інфляції на 2015 р. утричі –
С. Арбузов.
Рівень інфляції, закладений урядом у бюджеті на 2015 р., виявився
помилковим. Про це повідомив екс-перший віце-прем’єр України, екс-глава
НБУ С. Арбузов у Facebook, передає УНН.
«Державна служба статистики оприлюднила докладні дані щодо інфляції
за минулий рік. Грудень до грудня ціни зросли на 43,3 %, трохи не
дотягнувши до очікуваних мною 50 %. По окремих продуктах ціни взяли
небачені з середини 90-х висоти. Так, житло, вода, газ та електроенергія
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подорожчали на 103 %, продукти харчування на 41 %, одяг і взуття на 35 %.
Нагадаю, що в бюджеті на 2015 р. Кабінет Міністрів закладав рівень інфляції
у розмірі 13,1 %, а НБУ рік тому вустами В. Гонтарєвої обіцяв 17,2 %.
Помилка в три рази не надто личить навіть нашим “реформаторам”. Утім, не
видно, щоб вони були розгублені цим фактом. На щастя для представників
нинішньої влади, їхній виборець також не схильний драматизувати такі
“дрібниці”, як непрофесіоналізм», – заявив політик.
На його переконання, прогноз уряду на 2016 р. щодо рівня інфляції є так
само помилковим.
«У бюджеті на цей рік ми бачимо практично ідентичний торішньому
рівень інфляції в 12 %. Що ж, буду настільки ж постійним і припущу, що за
підсумком у Кабміні знову помиляться в рази», – підкреслив С. Арбузов
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 10.01).
***
Бюджет Саудовской Аравии недосчитался почти 100 млрд дол.
Саудовская Аравия объявила рекордный дефицит государственного
бюджета на 2016 г. на уровне 87 млрд дол. из-за спада цен на нефть.
Власти заявили, что будут применять беспрецедентное сокращение
субсидий на топливо, чтобы уменьшить расходы. Как говорится в
финансовом отчете королевства, в 2015 г. дефицит бюджета Саудовской
Аравии, вызванный падением цен на нефть, достиг рекордных 98 млрд дол.,
поэтому власть планирует повышать цены на бензин более чем на 50 %.
Даже со скачком цен, саудовцы будут платить всего 24 цента за литр
высокооктанового бензина.
Сокращение субсидий на топливо и другие ограничения расходов
должны снизить дефицит в следующем году, заявили в Эр-Рияде. Топливные
субсидии является чувствительным для страны вопросом, где жители уже
привыкли к низкой плате за коммунальные услуги и топливо. Правительство
ежегодно выделяет примерно 61 млрд дол. на энергетические субсидии,
почти 11 – на бензин.
Налоги на нефть составляют почти три четверти государственных
доходов Саудовской Аравии. С начала года цена нефти марки Brent упала с
53 до 37 дол. за баррель. Снижение стоимости углеводородов ускорилось
после того, как ОПЕК, ключевым участником которой является Саудовская
Аравия, несмотря на низкие цены и переизбыток сырья на рынке, не приняла
решения по изменению квоты на добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в
день, и при этом решила оставить уровень фактической добычи, который
превышает
квоту
на
1,5
млн
баррелей
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2016. – 9.01).
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