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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Президента з нагоди Дня героїв Небесної Сотні
Дорогі співвітчизники!
Сьогодні ми схиляємо голови в пам’ять про тих, хто віддали своє життя
за європейське майбутнє України; тих, хто пішли на свідому самопожертву
заради європейського вибору.
Це завдяки насамперед лицарям Небесної Сотні підписано та в рекордні
терміни ратифіковано всіма країнами Євросоюзу Угоду про політичну
асоціацію та поглиблену і всеохоплюючу зону вільної торгівлі.
Цей унікальний міжнародно-правовий документ гарантує незворотність
нашого стратегічного курсу на Європу. Жодна диявольська сила вже не
зможе розвернути країну назад! Про вектор на Москву, куди нас тягли кілька
десятиліть, тепер навіть ніхто і не заїкається, а на карті цей топонім
маркується лише як головне джерело воєнної загрози для України.
Ми почали реально інтегруватися в європейський ринок. Є перша
обнадійлива статистика, як діє зона вільної торгівлі. Наприклад, в січні
2016 р. у порівнянні із січнем 2015 р. експорт українського продовольства до
Євросоюзу зріс на 16 %. На 22 % збільшився імпорт нових технологій з
Європи. Хіба це не шанс на технічну модернізацію української економіки?
Крім того, ми поступово компенсуємо збитки, завдані економічною
агресією з боку Росії. Адже росіяни нам не лише свій ринок закрили, але й
заблокували транзит українських товарів в треті країни.
Фінальний пакет так званих безвізових законів, ініційованих мною,
Верховна Рада підтримала буквально позавчора. Тим самим знято останні
законодавчі перепони на шляху отримання українськими громадянами
безвізового режиму поїздок до ЄС. Після цього голосування Європейська
комісія може розпочати процес підготовки відповідної законодавчої
пропозиції для її подальшого внесення на затвердження держав-членів ЄС та
Європарламенту.
Ухвалено дуже важливі і непрості закони. Відточені роками в країнах
Європейського Союзу кращі практики боротьби з корупцією, контролю за
доходами та видатками державних службовців, протидії їхньому
незаконному збагаченню, арешту та конфіскації активів, одержаних
корупційним шляхом – це потрібно нам самим, а не Євросоюзу.
Ми надали громадськості ще більше можливостей впливати на обрання
спеціального антикорупційного прокурора і посилили його незалежність від
політичних впливів і від Генерального прокурора.
Символічно, що закони по безвізовому режиму ухвалені саме в річницю
перемоги Революції гідності, в роковини загибелі героїв Небесної Сотні,
кривавої розправи режиму Януковича над учасниками мирного протесту.
Зранку разом з родинами героїв Небесної Сотні я молився у СвятоМихайлівському Золотоверхому соборі, який два роки тому дав прихисток
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учасникам революції; чиї дзвони скликали киян на підмогу в найважчі і
найнебезпечніші ночі Майдану.
Днями ж отримав звіт від правоохоронних органів щодо розслідування
злочинів проти учасників Революції гідності.
Навколо цієї теми відбувається дуже багато інформаційних спекуляцій.
Постійно лунають емоційні та голослівні заяви, автори яких прагнуть не
покарання винних, а політичних дивідендів на трагічній, болісній темі.
Описувати роботу слідчих в піднесених ступенях не збираюся. Але вони
працюють і особливо багато зробили саме за останній рік.
Слідство відтворило канву подій. Воно не просто знає замовників,
організаторів та виконавців, а вже має відповідні докази. Воно встановило
роль і місце кожного у злочинній змові, наслідком якої й стало масове
винищення людей. І навіть розпиляну зброю, з якої вбивали, знайдено, і
відновлюються її серійні номери.
В цілому по подіях листопада 2013 р. – лютого 2014 р., які відбувалися
по всій країні, є вже й такі справи, котрі із стадії розслідування переходять в
стадію покарання.
Винесено 18 обвинувальних вироків проти 26 осіб. Вісімдесят чотири
справи вже розглядаються в судах. Ще 11 – передані до суду, і слухання
незабаром розпочнуться. В 63 впровадженнях триває досудове
розслідування.
Шістнадцять осіб утримуються під вартою в СІЗО, із них п’ятеро
тітушок та шестеро співробітників «Беркуту»: п’ять «беркутівців»
підозрюються у вбивствах, один – у побитті.
В судах вже слухаються справи по 13 «беркутах» і восьми тітушках.
Загальна ж кількість осіб, яким повідомлено про підозру, – 282.
Всі ці цифри мали би бути більшими, тут я з вами абсолютно згоден. І
назвав я їх лише з однією метою. Маю показати, з одного боку, що неправду
кажуть ті політики, які твердять, ніби нічого не розслідується. З іншого – ця
історія насправді ще дуже далека від завершення.
Я розумію нетерпіння суспільства, особливо відчуваю переживання та
емоцію потерпілих, рідних та близьких загиблих. У самого болить душа. Але
нам потрібна така чистота процесів і вироків, щоб всередині країни їх
визнали всі, навіть ті, кого не було на Майдані. І щоб зовнішній світ,
включно з Європейським судом, не мав підстав сумніватися в юридичній
бездоганності справ.
Ми всі з вами розуміємо, що Росія ніколи не видасть Януковича,
Захарченка, Якименка та інших вбивць. Тому судити їх ми будемо заочно.
Щоправда, для цього Верховна Рада має невідкладно внести деякі зміни до
законодавства. Так, заочні вироки не приведуть до ув’язнення, але дозволять
конфіскувати майно цих злочинців, які вбивали людей та розкрадали країну.
Але головне, що потрібно для успішного завершення справ по Майдану,
– це остаточно ухвалити зміни до Конституції в частині судової реформи, яка
передбачає глибоке очищення судів.
Відсутність судової реформи, якщо вона не набере 300 голосів в Раді –
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це єдине, що може перешкодити покаранню винних. Саме в судовій системі
найбільші спротив, саботаж і кругова порука щодо покарання винних за
злочини проти Майдану. Бо ця система значною мірою формувалася саме
тими, кого вона зараз має притягувати до відповідальності.
Зміни до звичайних законів, ухвалені раніше, для істотного оновлення
судів можливостей не дають. Тим не менше після відповідних розслідувань,
проведених Тимчасовою спеціальною комісією та Вищою радою юстиції, я
вже підписав укази про звільнення семи суддів, які виносили незаконні
рішення щодо учасників акцій протесту. Ще одна суддя буде звільнена
наступного тижня. Чотирнадцять суддів за поданням ВРЮ має звільнити
Верховна Рада.
Загалом на розгляд Вищої ради юстиції було передано висновок
ТСК про наявність ознак порушення присяги у діях 46 суддів. Наразі,
наскільки я поінформований, по 35 справах ВРЮ прийняла остаточні
рішення. Із них – по 22 суддях внесла подання про звільнення у зв’язку з
порушенням присяги судді.
Матеріали щодо 600 суддів направлені до Вищої кваліфікаційної комісії
суддів для притягнення до дисциплінарної відповідальності.
Розстріл учасників мирних протестів – це злочин, який не має терміну
давності. Розслідування й суди вже йдуть, і винні будуть покарані – якщо не
сьогодні, то завтра, якщо не завтра, то післязавтра.
Долаючи об’єктивні та суб’єктивні труднощі, ламаючи спротив старої
системи, країна, тим не менш, змінюється і рухається вперед.
Висновки робити зарано, але я переконаний, що і влада, і суспільство
спрацюють в результаті так, що нам ніколи не буде соромно перед світлою
пам’яттю Небесної Сотні.
Слава Україні!
Героям слава!
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-z-nagodi-dnyageroyiv-nebesnoyi-sotni-36773). – 2016. – 20.02).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Т. Гранчак, заввідділу СІАЗ НБУВ

Гібридний Майдан: «Цей літак не полетить»

20 лютого в Україні вшановували пам’ять
героїв Небесної Сотні. Акції пам’яті про
жертв Майдану були заплановані і відбулися
в багатьох містах країни. На майдані
Незалежності в Києві також планувався ряд
заходів.
День героїв Небесної Сотні відзначається
щорічно 20 лютого згідно з Указом
Президента від 11 лютого 2015 р. № 69/2015
«Про
вшанування
подвигу
учасників
Революції Гідності та увічнення пам’яті
Джерело: Блог Геннадія Балашова
(http://www.balashov.com.ua/blogs/tam_zhivut_
Героїв Небесної Сотні» (назва документа – за
neschastnye_lyudidikari)
першоджерелом).
На жаль, цього року ця дата була
використана як привід для провокування масових акцій протесту й
заворушень у столиці, які потенційно мали небезпеку та передбачали
розгортання в Майдан-3.
Ще вдень ЗМІ почали повідомляти про влаштовані представниками
ОУН акції біля офісу компанії «СКМ» Р. Ахметова, «Сбербанку Росии» і
«Альфа-банку», які закінчилися погромом приміщень.
Директор Центру політичного аналізу «Стратагема», шеф-редактор
порталу «Хвиля» Ю. Романенко так прокоментував подію: «Погромили офіс
Ахметова и “Альфа-банку”. Я так розумію, за згодою сторін». Політичний
експерт Є. Магда слушно зазначив: «Стосовно активності “революційних
патріотів” чи як їх там... Я не можу пригадати, щоб в Україні була традиція
під час похорону або вшанування пам’яті гамселити шибки».
Згодом події перемістилися на майдан Незалежності, де відбувалося
вшанування загиблих. Декілька тисяч учасників заходу зібралися під стелою
Незалежності, з імпровізованої трибуни лунали лозунги «Революція» та
«Банду геть», проте натовп переважно не реагував на подібні заклики.
Водночас люди скандували «Герої не вмирають», вшановуючи пам’ять
полеглих під час Революції гідності.
Пізніше учасники акції на Майдані у столиці почали встановлювати
намети, під час чого почалася бійка між ними і правоохоронцями. За
інформацією ЗМІ з посиланням на слова учасників акції, правоохоронці не
5

пропускали їх з наметами на Майдан. Бійка тривала кілька хвилин.
Силовики відступили під крики «Ганьба!» і від коментарів ЗМІ
відмовилися.
Коментуючи ситуацію, журналіст О. Денисова у Twitter повідомила, що
невідомі намагалися пронести намети на Майдан, однак правоохоронці їм
завадили це зробити. «Бійка. У натовпі провокатори», – зазначила вона й
додала, що один з них намагався почати бійку і вдарив по голові. «На місце
бійки продовжують прибувати правоохоронці, людей в камуфляжі теж стає
більше, підходять звичайні люди», – ідеться в повідомленні.
Пізніше стало відомо, що конфлікт на Майдані вичерпано.
Серед учасників можна було помітити людей з шинами від автомобілів.
В окремих місцях вони ставили шини одна на одну. Люди грілися біля
вогнищ, розведених у сміттєвих баках. Хрещатик було перекрито
дерев’яними щитами. Згодом учасники протесту поставили два намети біля
стели та облаштували імпровізовану польову кухню під стелою, де
пригощали чаєм і кавою.
Раніше учасники акції провели збори в готелі «Козацький», що на
протилежному боці майдану Незалежності. Як повідомив тижневик DT.UA,
кілька десятків людей зайняли актовий зал столичного готелю на майдані
Незалежності й закрилися там. За наявною інформацією, вони представляють
об’єднання під назвою «Революційні праві сили» (РПС) (в окремих ЗМІ,
наприклад УНН, їх визначають як «Радикальні праві сили»). Організація РПС
об’єднує представників кількох праворадикальних організацій, у тому числі
колишніх членів «Правого сектору» й підрозділу «Азов».
Як інформує видання depo.ua, «платформу РПС очолюють персони із
сумнівною репутацією». За інформацією видання, перший з’їзд РПС відбувся
ще в листопаді минулого року, утім не привернув уваги ні кількістю
учасників, ні організацією. Водночас 20 лютого у проводі РПС відзначилися
кілька досить відомих в Україні осіб.
Зокрема, головним спікером РПС виявився колишній народний депутат
кількох скликань, голова Партії захисників Вітчизни (ПЗВ) Ю. Кармазін, за
плечима якого співпраця з «Громадою» П. Лазаренка в кінці 1990-х років,
«Солідарністю» П. Порошенка на початку 2000-х років, «Нашою Україною»
В. Ющенка та «За Україну» нинішнього міністра культури В. Кириленка.
За словами користувача мережі під ніком Mike Lebed, під час останніх
місцевих виборів у Харкові місцева організація «Партії захисників
Вітчизни», лідером якої є Ю. Кармазін, підтримала кандидатуру
самовисуванця Е. Ходоса на посаду харківського міського голови (до речі, на
офіційному сайті партії підтверджується ця інформація). Повідомляється, що
раніше Е. Ходос був учасником проросійського «антимайдану» в Харкові і
вважає, що Майдан влаштувала ізраїльська розвідка, а нині в Україні
відбувається «громадянська війна». Товаришує зі спікером однієї з
проросійських терористичних груп («Харківські партизани»), який раніше
анонсував
вибухи
в
Харкові,
Ф.
Екозьянцем
(https://www.facebook.com/mike.lebed/posts/10206949003177748?hc_location=u
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fi).
Інша помітна особа – В. Горанін, відомий насамперед тим, що був
підозрюваним у кримінальній справі щодо вбивства під Києвом трьох
співробітників ДАІ навесні 2014 р. Оскільки провину В. Гораніна не було
доведено, його звільнили. Також В. Гораніна називають одним з керівників
організації «Білий молот» (офіційна сторінка в мережі «ВКонтакте»), яка до
Революції гідності займалася погромом нелегальних казино, а потім увійшла
у «Правий сектор». Утім, після справи щодо вбивства працівників ДАІ
«Правий сектор» від «Білого молота» дистанціювався. Також В. Горанін
нібито встиг повоювати у складі батальйону «Айдар» та ОУН.
Представником РПС нібито офіційно було призначено Р. Липинського,
відомого насамперед тим, що був заступником «голосу Майдану» Є. Ніщука.
Також Р. Липинський позиціонує себе як політолога й іноді запрошується в
ефіри різних телеканалів.
Серед ключових постатей РПС – С. Мельничук, колишній командир
батальйону «Айдар» і народний депутат з групи «Воля народу». Його
діяльність на посаді депутата пов’язують з екс-главою Держагентства з
інвестицій і нацпроектів часів В. Януковича В. Каськівим. Самого
С. Мельничука підозрюють у бандитизмі, а депутатська недоторканність
була знята з нього 3 липня 2015 р.
Крім того, серед керівництва РПС є й Д. Павліченко, батько
С. Павліченка. Обидва вони були засуджені за часів В. Януковича за
вбивство судді, але звільнені після Революції гідності. Справа Павліченків в
останні роки президентства В. Януковича мала значний резонанс, насамперед
через активність футбольних фанатів, до яких належав С. Павліченко.
Ще одним активістом з РПС є А. Бондаренко на прізвисько Меч – ще
один член «Білого молота» й літератор. До Майдану займався пікетами
Посольства Ізраїлю та пропагандою нацизму. Він теж нібито встиг
повоювати у складі батальйону «Айдар» і стати співзасновником Союзу
добровольців АТО (http://www.depo.ua/rus/politics/hto-vlashtovue-maydan-3vozhdi-revolyutsiynih-pravih-sil-21022016121500).
За інформацією ЗМІ, в актовому залі готелю «Козацький» лідери РПС
влаштували штаб і провели нараду з приводу своїх подальших дій та
оголошення вимог організації. Після наради вони назвали свої вимоги. РПС
наполягає на розгортанні наметового містечка та оголошенні загальної
мобілізації.
Серед вимог також: імпічмент Президенту, відставка уряду, оголошення
військового стану в Луганській, Донецькій областях та АРК, відставка голови
РНБО і керівників усіх силових відомств, прийняття закону про проведення
установчих зборів України після перемоги над агресором і відновлення
територіальної
цілісності
України,
запровадження
відкритого
тарифоутворення, введення державного управління до банків з російським
капіталом, публічне визнання мінських угод як антинародних тщт (Повний
перелік вимог див. за посиланням: http://strana.ua/news/1991--revolyucionnyjshtab-radikalov-podgotovil-svoi-trebovaniya-impichment-prezidentu-i-otstavka7

kabmina.html).
21 лютого організатори протесту провели анонсоване напередодні віче,
участь у якому, за інформацією ЗМІ, узяло близько 200 осіб (хоча в
соціальних мережах інколи ішлося про декілька тисяч). В ухваленій
резолюції, яку зачитав представник об’єднання Р. Липинський,
оголошувалося про створення оргкомітету віче народу України.
Учасники протесту закликали киян принести їм буржуйку й матраци,
передає кореспондент УНН. «Нам потрібна буржуйка і матраци. Хто має
бажання, то можна приносити намети. Усе так само як і два роки тому», –
зазначили активісти. Крім того, вони заявили, що необхідно встановити
польову кухню. «Якщо у когось є змога, то потрібно доставити сюди польову
кухню.
Також
потрібні
дрова»,
–
додали
мітингувальники
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1549103-aktivisti-na-maydani-nezalezhnostipoprosili-prinesti-yim-burzhuyku-ta-matratsi).
Утім, не все «так само». Адже, на відміну від подій дворічної давнини,
цього разу акція анонсувалася, до участі в ній агітували й закликали,
починаючи ще з листопада минулого року.
Наприклад, інформаційний ресурс «Рупор» ще 21 листопада розмістив
матеріал під назвою «Похід Невдоволених на Київ переноситься на
21.02.2016». У повідомленні чітко зазначалося: «Штаб всенародного походу
невдоволених на Київ, запланованого раніше 22 листопада 2015 р.,
попереджає про те, що проведення походу переноситься на 21 лютого 2016 р.
в зв’язку з формуванням власної гвардії для захисту мирного походу, і
просить утриматися від самостійних виходів невдоволених 22 листопада,
щоб уникнути зіткнень з націоналістами і бандитами з “Правого сектору” і
батальйону “Азов”, а також із самозваними… поліцейськими і
жандармськими органами» (http://rupor.pp.ua/publications/2015/11/21/-pohodnedovolnyh-na-kiev-perenositsya-na-21022016-.html).
На початку лютого анонси стали набувати більш предметного змісту.
Зокрема, ішлося про мітинг 7 лютого у Львові, учасники якого нібито
обіцяли проведення масштабної акції протесту в Києві 20 лютого. «На
мітингу, присвяченому боротьбі зі свавіллям влади, були присутні
представники УНА-УНСО, так званих добровольчих батальйонів
“Карпатська січ”, “Торнадо” та “Айдар”. Природно, не обійшлося без ДУК
“Правий сектор”.
…Підсумком мітингу стали багатозначні обіцянки всім натовпом
найближчим часом з’явитися в Київ і зі зброєю в руках домогтися
справедливості. Різношерстий натовп запеклих злочинців (злодіїв,
гвалтівників, убивць) анонсував масштабну акцію протесту 20 лютого в
Києві», – пише видання Who is who (http://whoswhos.org/130069mnogotyisyachnyiy-miting-vo-lvove-neonatsistyi-gotovyat-pohod-na-kiev-video).
Автори розміщеної новини готують до соціального вибуху: «Метою
майбутнього протесту буде звільнення “побратимів”. ...Мітингувальники не
приховували, що прибудуть до столиці зі зброєю і з наміром повалити
ненависний режим. ...Прикриваючись настільки благородною, з народної
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точки зору, метою, радикали збираються влаштувати збройний заколот і
встановити свою диктатуру хаосу і беззаконня. Дуже скоро кияни виявляться
між двома вогнями, і право вибору цього разу їм ніхто не надасть. Столиця
повинна приготуватися до вибуху».
Синхронно з появою повідомлень подібного змісту в інформаційному
просторі активізувався екс-глава МВС України В. Захарченко, який в
інтерв’ю «РИА Новости» заявив, що в країні може бути здійснено новий
державний переворот за участі олігархічних кланів. На думку В. Захарченка,
гіршим сценарієм розвитку подій може бути «розвал країни на удільні
олігархічні утворення, своєрідні сучасні феоди, бізнес-князівства». Кращим
сценарієм може стати об’єднання значної частини населення навколо однієї
загальної економічної або політичної ідеї, якою могло б стати, наприклад,
бажання відновити економіку країни й російсько-українські відносини.
Однак, вважає В. Захарченко, на сьогодні існують передумови лише для
першого, гіршого сценарію.
Уже напередодні акції, 17 лютого, «Аргументы и факты», у свою чергу,
попереджали: «Радикальні націоналісти анонсували 20-тисячний похід на
Київ. 20 лютого у столицю України з Львівської, Тернопільської, ІваноФранківської областей радикалів повезуть на 300 уже арендованих
автобусах…»
(http://www.aif.ru/politics/world/zrya_ustroili_maydan_pochemu_lyubvi_s_zapad
om_u_ukrainy_tak_i_ne_sluchilos).
Отже, інформація стосовно підготовки імовірного силового
протистояння в Києві 20–21 лютого 2016 р. поширювалася російськими і
проросійськими ЗМІ, як мінімум, починаючи з листопада минулого року.
Складно уявити, що, маючи стільки часу, учасники акції не подбали про
дрова й польову кухню. Для чого ж тоді заклики про допомогу? Щоб
підкреслити, що «все так само, як і два роки тому»? Але ж маніпуляції
завжди передбачають наявність певної технології і прихованої мети. Отже,
постає питання: яку приховану мету переслідують організатори акції, крім
висловлення невдоволення владою і намагання змусити її бити?
Примітним у зв’язку з цим стало також поширення в сервісі мікроблогів
Twitter повідомлень з російського сайту «Русская весна», відомого
створенням фейків про ситуацію в Україні. Кількадесят користувачів мережі
розповсюдили ідентичне повідомлення з посиланням на пропагандистський
сайт: «Блискавка: У Києві оголошено революційну ситуацію, батальйони
стікаються на третій Майдан». Підтримали цей пропагандистський
«флешмоб» відомий журналіст О. Кашин і блогер І. Варламов.
Як повідомило інформоване джерело в штабі АТЦ, за останні п’ять днів
у соціальних мережах спостерігається масова реєстрація фейковий акаунтів і
сторінок псевдонаціоналістичного характеру, через які поширюють заклики
до нового Майдану й силового протистояння органам влади. До того ж навіть
при незначній перевірці виявляється, що більшість з них фактично
реєструються з території РФ, тимчасово окупованої АР Крим і Донецької
області.
9

Коротко підсумував усі події користувач Facebook Anatoliy Amelin:
«Сьогодні друга річниця розстрілів на Майдані, але цим, судячи з усього,
намагаються скористатися антиукраїнські сили:
1. У ФБ невідомими розганяється істерія із закликами повалити владу
Президента і Прем’єра.
2. Створюються невідомими до сьогодні організаціями якісь
“революційні штаби”.
3. Влаштовуються погроми під запис камер банків і офісів.
4. Невідомими захоплюються приміщення.
5. Основним знімальним каналом, який розганяється мережею, є
“просепарскій” 17-й канал.
З огляду на складну політичну та економічну ситуацію, третій Майдан
може позбавити Україну шансу на успішне майбутнє.
Подумаємо, кому вигідно...»
Пізніше з’явилася інформація про те, що студію київського 17 каналу,
який висвітлював нинішні події на Майдані, було розгромлено.
Повідомляється, що такі дії вчинили «бойовики» «угруповання Д. Яроша»,
яке відкололося від «Правого сектору», співробітничає з СБУ й не підтримує
радикального сценарію повалення влади, стверджуючи, що такий розвиток
подій
вигідний
Росії
та
екс-«регіоналам»
(http://newsfront.info/2016/02/21/majdan-ekstremisty-razgromili-telekanal-kotoryj-vyoltranslyaciyu-s-majdana-3).
Оглядач видання depo.ua О. Сергієнко так охарактеризував ситуацію:
«На другу річницю Революції гідності по Києву почала блукати примара
третього Майдану. Примара ця дуже непевна – кілька десятків людей в
камуфляжах встановили намети та зібралися ночувати на Майдані. За їхніми
планами, у неділю має відбутися “народне віче”, під час якого вони і
висунуть свої вимоги діючій владі.
Звісно, поки немає жодних підстав сприймати те, що відбувається, надто
серйозно – занадто вже мала кількість третьомайданників, …та й
всезагального захоплення їхні спроби влаштувати нову революцію не
викликають. Швидше, навпаки, українці в соцмережах аж ніяк не поділяють
радість з приводу ідіотського погрому російських банків, нагадуючи про
чисельних ФСБешних тролів, що неприховано агітують в мережі за “третій
Майдан”, та сепаратистські ЗМІ, що першими висвітлюють нинішні події на
майдані Незалежності. До того ж примара “третього Майдану” якось надто
вже збудила та активізувала людей з ненайкращою репутацією, типу
сумнозвісної поціновувачки посиденьок з терористами Т. Монтян»
(http://www.depo.ua/ukr/politics/drugiy-rik-maydanu-maydan-3-mozhevlashtuvati-sama-vlada-20022016202000).
У зв’язку із специфічним складом організаторів акції і їхніх
послідовників привертає увагу нав’язливе визначення їх у ЗМІ як
«активістів» (нагадує те, як раніше бойовиків Донбасу називали
«ополченцями»), що само по собі має формувати уявлення про витоки
протесту з громадського середовища.
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Слід зазначити, що більшість політиків і громадськості не підтримали
акцію. Лідер фракції «Батьківщина» Ю. Тимошенко закликала українців не
вдаватися до радикальних дій і революцій, а добиватися перезавантаження
виключно конституційним шляхом. «Сьогодні достатньо агресивні настрої в
суспільстві, і, якщо виникнуть неконтрольовані повстання в Україні, у тому
числі включаючи кількість зброї, яка є на руках у людей, ми просто можемо
втратити країну. Тому водночас я закликаю українців ні в якому випадку не
допустити жодних революційних і повстанських дій, які можуть призвести
до
втрати
нашої
державності»,
–
сказала
Ю.
Тимошенко
(http://www.depo.ua/ukr/politics/timoshenko-zaklikala-ukrayintsiv-nevlashtovuvati-maydan-17022016111700). «Я підкреслюю, будь-яке повстання в
центрі Києва – будь-яку агресію – Кремль використає на 300 %, щоб
захопити Київ і встановити військову диктатуру. Тому я всіх закликаю до
спокою», – сказала вона. При цьому політик наголосила на важливості
проведення перезавантаження політичного процесу виключно мирним,
конституційним шляхом.
Різко й емоційно на своїй сторінці у Facebook відреагував на події
радник глави МВС А. Авакова З. Шкіряк. «Схаменіться, дикуни і мародери!
Ви ж не Гіві–Моторола!!! Це шлях в Європу? Це вшанування пам’яті героїв
Небесної сотні? Вони за таке вмирали? Це, …ваш “український патріотизм”
на догоду кремлівській банді? Побити вікна, зламати меблі?.. Це світла мета
боротьби за свободу і незалежність?» – написав З. Шкіряк
(http://patrioty.org.ua/blogs/shkiriak-burkhlyvo-vidreahuvav-na-pohromyrosiiskykh-bankiv-u-kyievi-109249.html).
При цьому в прес-службі МВС повідомили, що за фактом безладів
20 лютого в центрі Києва правоохоронці почали чотири кримінальні
виробництва: три – за фактом хуліганських дій, одне – за фактом крадіжки
мобільних телефонів і гаманця.
«Просто для розуміння: всі новини з так званого третього Майдану
передаються через 17 канал, і перший, хто їх публікує, – сайт “Русской
весны”», – зазначає у Twitter народний депутат М. Найєм і додає: «Третій
Майдан у Козацькому виявився піратською версією для сайту “Русская
весна”».
Власне бачення ситуації висловив колишній нардеп, а нині політолог
Т. Чорновіл. За його словами, «Майдан – це та акція, яку підтримує значна
кількість українського народу. Бо народ поділяє їхні вимоги, їхній стиль
ведення акції. Майдан за Ющенка підтримувало десь половина населення
країни. Майдан гідності підтримало 2/3 населення України. Хто підтримує
людей, котрі зібралися зараз на Майдані? Вчора було чітко видно: стояла
група людей, кілька сотень чоловік, які до чогось закликали, захоплювали
якийсь готель, розміщували намети. Буквально за 100 м від них відбувалося
покладання квітів на алеї Небесної Сотні. Люди, котрі не задоволені
розслідуванням по вбивствах Небесної Сотні, котрі мають море претензій до
влади, навіть не думали приєднуватися до цих кількох сотень осіб. Підтримка
цих людей зводиться до деяких радикальних та дуже маргінальних кіл, які
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можуть становити, ну, може, півпроцента всього населення України, але не
більшість».
Експерт також звернув увагу на відмінність методів і вимог
протестувальників від тих, що були під час Революції гідності. На думку
Т. Чорновола, нинішні заклики й цілі вибудувані з тих вимог і обурень, які
звучать найчастіше. Утім, насправді вони носять популістський характер. Що
ж до методів, то експерт нагадує, що під час попередніх майданів «жодного
розбитого вікна чи мародерства не було». «Згадайте Революцію гідності –
тоді постраждала єдина вітрина біля барикади на Грушевського через те, що
хтось із силовиків невдало кинув гранату. Жодне вікно не постраждало,
жоден магазин не постраждав, жодне кафе не було захоплене», – підкреслив
Т. Чорновіл. Щодо імовірної причетності російських спецслужб до нинішніх
подій у центрі Києва, то, як пояснив політолог, «зав’язка тут проста: я так
воюю проти своєї влади, що кожен, хто воює проти моєї влади – є моїм
другом. Якщо проти моєї влади воюють російські спецслужби, то в цій
ситуації вони стали моїми друзями» (http://znaj.ua/news/politics/38260/namajdani-zaraz-vsim-pokazuyut-scho-v-nas-jde-gromadyanska-vijna-tarascornovil.html).
Свою оцінку ситуації дала відома українська письменниця й філософ
О. Забужко. «“Плохо работают! – сказав, сміючись, під час нашої останньої
зустрічі І. Померанцев (який у 1979 р. мусив утікати од КГБ на Захід), коли
ми заговорили про “гібридну війну”. – Плохо, в мое время работали лучше”».
Це перше, що спало на думку у зв’язку з інцидентом, який стався
20 лютого: «“Ну тупыыые”, як же можна так палитись? Який же
“український патріот” (та просто, “психологічний українець”) стане
влаштовувати погроми – в День національної жалоби?!
А штука вся в тім, що для чекістів-сценаристів наша жалоба ніколи
реальною не була. І два роки тому вони з цим самим сценарієм
“контрольованого хаосу” на тім і погоріли (“и кажинный раз на ефтом самом
месте”!).
Саме тут – головна слабість ворога: проти нас грають люди з дуже
обмеженим спектром почуттів (емоційно тупі), – властиво, соціопати.
І коли їм треба маніпулювати нашими масовими почуттями, вони
щоразу опиняються в позиції іноземців, які “не знають мови” (дурня з
російської казки, який кричить “Таскать вам не перетаскать” на вид
похоронної процесії), – і тицяють не на ті кнопки.
Тільки по цьому одному – без всякої додаткової інформації – їхні
“пальчики” можна розпізнати за кривлянням кожної їхньої української
кукли:
чужі!..
З
іншого
емоційного
спектра»
(http://uainfo.org/blognews/1456053007-yakiy-zhe-ukrayinskiy-patriot-stanevlashtovuvati-pogromi.html).
Національно-визвольний рух «Правий сектор» поспішив відмежуватися
від акції, наголошуючи, що не має стосунку ані до об’єднання РПС, ані до
дій, що проводяться за його ініціативою. Про це йдеться в заяві ПС, яку
оприлюднено ввечері 21 лютого. За повідомленням «Правого сектору», дії
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учасників РПС «виглядають як спроба дискредитувати націоналістичний рух
та саму ідею національної революції».
Водночас відомий політик, народний депутат III, VI і VII скликань
І. Богословська з ентузіазмом поставилася до організованого в центрі Києва
протесту. За її словами, в Україні почалося виникнення нового Майдану,
який закінчиться зміною Конституції. На думку І. Богословської, про це
говорить поява політичних вимог на віче в Києві. Ще одним свідченням
зародження цих процесів, вважає І. Богословська, є створення
координаційного центру добровольчих батальйонів.
Також на підтримку протесту в Києві «несподівано» висловився ватажок
самопроголошеної «ДНР» О. Захарченко. На його думку, відновлення
протестних акцій у Києві є закономірним явищем, адже багато українців
«розуміють, що діюча влада не є легітимною».
О. Захарченко вкотре додав, що український народ не є для нього
ворогом і громадян України йому просто шкода. Глава «ДНР» додав, що
Україна і її громадяни потребують сильного лідера, метою якого буде
відродження України як у моральному, так і економічному аспекті. «Тобто ті
лідери, які запропонують українцям не перетворитися в когось іншого – у
європейців, наприклад, – а знову стати самими собою», – заявив він
(http://www.rusdialog.ru/news/56430_1456077455).
У соціальних мережах порівняли акції, що відбувалися в Києві
21 лютого на підтримку патрульної поліції на Софійській площі і
протестуючих на майдані Незалежності. «Цей незручний момент, коли акція
на захист поліції збирає більше людей, ніж Майдан-3», – зазначив у своєму
Twitter користувач з ніком Сірий Кардинал.
На сторінці «Шкварки news» у Twitter акцію на підтримку поліції
порівняли з мітингом під Кабміном 20 лютого. «На відміну від вчорашньої
“акції під Кабміном”, люди не ховають свої обличчя, охоче спілкуються з
журналістом. Бомжів і маргіналів немає», – ідеться в записі.
Відзначимо, що вранці 21 лютого журналісти нарахували на Майдані
близько 100 осіб. Водночас на Софійську площу на підтримку поліції вийшли
близько 600–700 осіб (http://apostrophe.com.ua/news/society/kiev/2016-02-21/vseti-so-smehom-sravnili-mitingi-revolyutsionerov-i-za-politsiyu-v-kieve/50418).
Кияни, незважаючи на наполегливі заклики в мережі, поки що не
поспішають долучатися до влаштованої на майдані Незалежності акції.
Можливо, відчувають «штучний» характер події. Адже, на перший погляд,
усе ніби зроблено і правильно – і вимоги, і місце акції, і наявність літер ПС у
назві організаторів, але окремі дрібні деталі не дають повірити в природний
характер того, що відбувається. Можливо, настирливе до дратування
бажання організаторів акції скопіювати протест дворічної давнини і
представити свої дії як «нову фазу Революції гідності». Можливо, відсутність
почуття міри в деталях і аргументації – намагання поєднати всі можливі
вимоги, які відображають інтереси всіх соціальних груп: і тарифи, і АТО, і
збереження конституційного ладу, і передача в державну власність бізнесу
керівництва держави, і мораторій на кредити МВФ, і гідні умови праці,
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достойні заробітні плати й пенсії. За принципом «назвемо усе, щоб не
схибити». Ну, остання позиція – зарплати й пенсії, та ще і на тлі «тарифів»,
має гарантувати масовість протесту. При цьому достатньо симптоматично,
що корінь зла – корупцію у владі, непокарання посібників режиму В.
Януковича, які, фактично, свого часу зрадили інтереси держави, – у вимогах
навіть не згадують.
Ілюстративним у цьому плані є розміщене «Интернет-ТВ “Голос
народа”» (має сторінки в мережах «Одноклассники» і «ВКонтакте») на сайті
YouTube.com інтерв’ю з учасниками акції під назвою «Новая фаза
Революции достоинства. То, что реально происходит на Майдане.
Опасайтесь лжи СМИ»: «Это уже полноценный Майдан. Я думаю, глупо это
отрицать. И сейчас мы решаем организационные вопросы по горячим
обедам, чаю, палаткам и прочему...» – розповідає молодий чоловік у
камуфляжі. На пряме питання журналіста «То есть вы сейчас готовите
активную фазу протестов?» він відповідає: «Да, конечно», додаючи стосовно
причин, що список можна продовжувати довго – «это и грабительский
тарифы (дивний початок списку як для продовження Революції гідності. –
Прим. авт.), наплевательское отношение к бойцам АТО, военные
преступления
против
собственной
армии…»
(https://www.youtube.com/watch?v=s8wIUfmRkmM&feature=youtube_gdata_pla
yer).
По суті, на разі маємо суперечність між змістом Майдану і формою
Майдану. Організатори нинішньої акції в центрі Києва, абсолютно не
розуміючи суті майданного протесту як чужого для них явища, сумлінно
копіюють його зовнішні атрибути – шини, палатки, «печенькі», щиро
дивуючись, чому це не спрацьовує. Те, що відбувається, нагадує дії
аборигенів Меланезії, які, відтворивши із соломи літак, вважали, що за умови
правильного виконання ритуальних дій навколо нього – імітації зміни варт із
бутафорськими гвинтівками, віддавання наказів у дерев’яні рації, сидіння у
зроблених з очерету диспетчерських пунктах – прилетить справжній літак і
доставить їм корисні речі: одяг і їжу, ліки і зброю. Перед нами люди, які не
мають найменшого поняття про справжню суть Майдану як суто
українського громадського феномена й намагаються копіювати чужу
успішну діяльність одним лише механічним повторенням зовнішніх
прийомів...
Викладене вище свідчить на користь того, щоб кваліфікувати останні
події в Києві як спроби розпочати реалізацію «Майдану-3» – технологічного
здійснення державного перевороту в Україні під виглядом реалізації народом
права на управління державою, яке спричинить розпад Держави Україна. Про
високу імовірність такого сценарію вже майже два роки пишуть російські та
сепаратистські ЗМІ. Суть очікувань стисло викладена керівником Центру
системного аналізу і прогнозування, оглядачем інформаційної агенції
«Россия сегодня» Р. Іщенком: «Як тільки економічна ситуація дійде до того,
що у нинішнього Києва не буде грошей на фінансування нацбатальйонів, тут
же відбудеться черговий переворот або спроба перевороту, а це загрожує
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тим, що в якихось областях України відмовляться підкорятися новій хунті.
Якщо Порошенко наростив за півтора року хоч якусь легітимність, то новий
“каліф на годину” і зовсім не матиме впливу в областях, якщо взагалі
вдасться провести нові президентські вибори. На них може просто не
вистачити грошей. А це означає, що в кожній з українських областей дефакто встановиться своя влада.
Мінські угоди – та остання соломинка, за яку хапається київський
режим, щоб країна не скотилася в хаос. Я особисто скептично ставлюся до
думки, що, якщо Київ зважиться закріпити законодавчо особливий статус
ЛНР і ДНР, це зупинить відцентрові процеси. У будь-якому випадку,
визнання особливих прав донбаських республік призведе до того, що й інші
регіони захочуть того ж. І врешті-решт саме регіони, навіть якщо
припустити, що Україна збереже цілісність, будуть в набагато більшому
ступені диктувати свою волю київській владі, ніж зараз. Та й узагалі не факт,
що регіональна влада захоче миритися з тією владою, яка зараз перебуває в
Києві. Одні області захочуть приєднатися до Польщі, інші – зберегти
незалежність, але дружити з Польщею, треті – увійти до складу Росії і так
далі. За моїми відчуттями, зараз Росія домовляється з ЄС про спільні дії в
разі хаосу в Україні. Оскільки, якщо на українську територію для наведення
порядку без будь-якого погодження увійдуть одночасно польські, румунські,
угорські, російські та інші війська, можуть бути небажані інциденти»
(http://antimaydan.info/2015/10/ukraina_zapas_prochnosti_blizok_nulu_405611.ht
ml).
Утім, враховуючи перебіг подій у Києві та виходячи із штучності
нинішнього протесту, можна прогнозувати, що на разі «солом’яний літак»
третього Майдану «не злетить». За словами оглядача видання depo.ua
О. Сергієчка, «третій Майдан, який недолуго намагаються влаштувати в
Києві, мусить досить швидко померти власною смертю». Навіть
сепаратистський сайт «Информационное агентство “Новороссия”» змушений
був констатувати: «Майдан 3.0 в Києві якось не задався. Активісти
націоналістичних організацій, здається, робили все за інструкцією:
перекрили 20 лютого Майдан і навіть звернулися до киян з проханням
приносити дрова, намети, продукти і гроші. Звукопідсилення, гнів і лють,
“Ще не вмерла” з траурними мінами і обіцянки не розходитися до зміни
влади. А толку – мало. …21 лютого Майдан 3.0 являє видовище швидше
жалюгідне, ніж вражаюче» (http://www.novorosinform.org/articles/id/4398).
Разом з тим слушним і актуальним виглядає застереження, зроблене
Д. Казанським на його сторінці у Facebook: «Можна скільки завгодно
сміятися над відвертим провокатором Кармазіним, який очолив “третій
Vайдан” в захопленому готелі “Козацький”. Але я добре пам’ятаю весну
2014 р., коли в Донецьку спочатку теж сміялися над засновниками ДНР,
алкашами, провокаторами і МММщиками. А потім вони вкинули регіон у
кривавий хаос і перетворили його в кримінальний бантустан.
Я думаю, подібних помилок краще не повторювати. Господарям
Кармазіна він потрібен не для того, щоб реально чимось керувати. Він
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потрібен для того, щоб створити видимість процесу, привід для подальших
дій.
7 квітня 2014 р. жменька дегенератів на чолі з алкоголіком Пургіним і
божевільним Маковичем проголосила в захопленій ОДА Донецьку
республіку і всі сміялися. А 12 квітня в Слов’янськ увійшов Стрелков для
“захисту республіки”. І стало не до сміху.
І Маковича, і Пургіна, і інших клоунів потім викинули, коли вони стали
непотрібні. Але свою справу вони зробили. І про це треба пам’ятати».
Існує також ще одна версія цих подій, згідно з якою нинішній протест
інспірований владою з метою дискредитувати Майдан як такий. Зокрема,
таке припущення висловив народний депутат В. Балога, який написав у
своєму Facebook: «Сценарій настільки очевидний, наскільки його можуть
зрозуміти навіть люди, далекі від політики. Зрозуміло, що у влади, яка
боїться бути знесеною під час нової революції, є два варіанти:
– пересадити всіх незгідних у табори;
– маргіналізувати ідею революції.
Перший варіант нам не підійде, тому що часи вже не ті, країна не та й
думку Заходу ігнорувати не вийде. Бо потрібні гроші. Але другий сценарій –
це те, що треба, враховуючи, що така технологія неодноразово відпрацьована
в сусідній Росії та Білорусі.
Підозри в тому, що це спонтанний протест, викликає щонайменше
декілька фактів:
– як Служба безпеки не побачила створення РПС;
– чому силовики, які готові стріляти в BMW, яке порушує правила
дорожнього руху, спокійно спостерігали за фактичною спробою заколоту;
– усі адекватні праві рухи, навіть ті, які з різних причин можуть
вважатися маргінальними, відхрестилися від цих подій. Натомість, серед
облич цього “Майдану” багато шахраїв, які неодноразово працювали на
владу, хто б її не представляв.
Завдання цього “Майдану” показати, що:
1. На протест у цій країні виходять лише бомжі, алкоголіки й політичні
маргінали. А нормальні люди всіляко підтримують “реформи”.
2. Краще нехай Україною керують такі, як Порошенко, ніж такі як
Кармазін.
І перше, і друге – чисто Путінський сценарій. Фактично цими вихідними
закладено фундамент для того, щоб виробити в нормальних людей рефлекс
проти будь-яких вуличних протестних акцій…
…Але справа в тому, що Майдан – це не вірус поліомієліту. Тут
щеплення не допоможе. Якщо люди захочуть вийти, то вони це зроблять,
незалежно від часу, погоди. Цей процес неможливо буде контролювати,
нав’язуючи своїх вождів».
Отже, імовірність провокацій і виходу ситуації з-під контролю через
неефективні дії влади, зневажання нею суспільних очікувань (що на разі
виявила ситуація навколо відставки уряду), загострення соціальних та
економічних проблем залишається досить високою. Саме ці причини
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створюють ґрунт для ворожих маніпуляцій і підготовки реалізації
різноманітних силових сценаріїв. Перегляд владою своєї політики може
стати тим стабілізаційним чинником, якого потребують суспільство й
держава. Крім того, потребує вирішення питання, яке актуалізувала
Революція гідності: вироблення дієвих легальних механізмів контролю
суспільством влади. Відсутність сьогодні таких механізмів не залишає
суспільству іншого простору для дій, ніж Майдан, який, у такому випадку,
може розглядатися як закономірний феномен вітчизняного політичного
процесу (Матеріал підготовлено з використанням інформації таких
джерел: http://www.depo.ua/ukr/politics/drugiy-rik-maydanu-maydan-3-mozhevlashtuvati-sama-vlada-20022016202000; http://www.hromadske.tv/society/namaidani-vshanovuyut-pamyat-geroyiv-nebesnoyi-so;
http://gazeta.ua/articles/kiev-life/_na-majdan-znosyat-shini-ta-palyat-smittya-vurnah/680030;
http://tsn.ua/ukrayina/u-merezhi-rozganyayut-panichnipovidomlennya-propagandistskogo-saytu-pro-tretiy-maydan-595608.html;
http://expres.ua/news/2016/02/20/174227-pid-promenyamy-gidnosti-tli-hronik2014-go-roste-novyy-maydan;
http://tsn.ua/ukrayina/u-merezhi-rozganyayutpanichni-povidomlennya-propagandistskogo-saytu-pro-tretiy-maydan595608.html; http://expres.ua/news/2016/02/20/174230-dva-roky-tomu-maydanprosyt-pidtrymaty-nametamy-matrasamy-burzhuykamy;
http://uazmi.org/news/co5kAdvrIEozVKiV7crGcA;
http://www.aif.ru/euromaidan/prediction/maydan_versii_3_0_budet_li_novyy_pe
revorot_na_ukraine; http://www.depo.ua/rus/politics/hto-vlashtovue-maydan-3vozhdi-revolyutsiynih-pravih-sil-21022016121500).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
З 29 лютого по 2 березня в Європейському парламенті у Брюсселі
відбудеться Український тиждень, протягом якого буде презентовано
Звіт місії Європарламенту з оцінки потреб щодо реформування роботи
Верховної Ради та План дій щодо реформи українського парламенту. Про
це заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман в ефірі телеканалу
ICTV.
Серед інших пропозицій, зокрема, цей План міститиме рішення, яке
дасть можливість запроваджувати змішані пленарно-комітетські тижні та
збільшити їх кількість, поінформував В. Гройсман.
Крім того, у Брюсселі буде презентовано Звіт місії Європарламенту з
оцінки потреб щодо реформування роботи Верховної Ради. Також протягом
Українського тижня відбудеться ряд зустрічей з високими представниками
Європейського Союзу, зазначив керівник парламенту.
Рішення, презентовані в рамках Українського тижня у Європейському
парламенті, будуть запропоновані на розгляд Верховній Раді, тому вони
потребують підтримки народних депутатів, зауважив В. Гройсман.
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«Ми маємо змінювати не тільки парламенти – ми маємо змінювати
систему парламентаризму в Україні, тому що, на превеликий жаль, те, що ми
маємо сьогодні, не відповідає ні вимогам часу, ні вимогам сучасності, ні
принципам європейського парламентаризму, – зауважив він. – Сам
парламент має змінитися, система парламентаризму має змінитися, і тут для
нас важливий орієнтир – це саме європейські країни, наші європейські
партнери»
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.02).
***
Круглий стіл за участі Президента України, Прем’єр-міністра,
ключових гравців парламенту і громадянського суспільства має
допомогти знайти вихід з політичної кризи, у якій на сьогодні перебуває
країна. Про це заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман в ефірі
телеканалу ICTV у понеділок, 22 лютого.
Голова парламенту підкреслив, що в рамках спільного антикризового
плану мають бути напрацьовані дуже чіткі, конкретні рішення, зокрема у
сферах економіки, охорони здоров’я тощо. «Круглий стіл має дати відповідь
на запитання, що конкретно ми робимо для того, щоби вирвати країну з
кризи», – зазначив він.
«Треба дати дуже чітку перспективу, дуже чіткий, конкретний план дій,
що ми робимо завтра в Україні. …Тоді навколо цього плану можуть
об’єднатися, якщо у них вистачить політичної волі, мудрості і сил, політичні
сили, утворити якісний уряд, і цей уряд має взяти на себе зобов’язання для
того, щоби реалізувати ці дуже конкретні завдання», – наголосив
В. Гройсман.
Спікер Верховної Ради також зазначив, що остаточну відповідь щодо
пошуку шляхів виходу з кризи «мають дати ключові політичні гравці, які
знаходяться в цьому українському парламенті». Спікер парламенту закликав
усі політичні сили до обговорення питань, спільних рішень і спільної
відповідальності. «Вірю, що ми знайдемо правильний вихід із ситуації, якою
складною б вона не була», – запевнив він.
В. Гройсман також висловив переконання, що круглий стіл за участі
Президента, Прем’єр-міністра та інших ключових гравців дасть змогу не
кулуарно, а фахово і відкрито визначити, хто «здатен взяти відповідальність і
вивести країну з кризи». «Якщо хтось хоче кулуарно ділити посади, то краще
дострокові вибори, ніж такий недолугий сценарій», – підкреслив Голова
Верховної Ради.
Керівник парламенту зауважив, що всі політичні сили мають відкинути
«піар, політичні рейтинги, побудувати країну, а далі змагатися, хто має право
представляти інтереси людей». Це дасть змогу «приймати нормальні рішення
на догоду Україні, а не власним амбіціям», підкреслив В. Гройсман
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 22.02).
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***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман в інтерв’ю телеканалу
«Рада» 19 лютого прокоментував перебіг розгляду Звіту про хід і
результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України
у 2015 році Верховною Радою 16 лютого.
Аналізуючи розгляд парламентом Звіту Кабінету Міністрів, В. Гройсман
зазначив, що всередині парламенту й коаліції немає єдиної оцінки роботи
уряду: «Одні вважають позитивною роботу уряду, інші – украй негативною».
Зважаючи на необхідність знаходження компромісу з обома сторонами в
подальшому, спікер парламенту зазначив, що прийняв рішення утриматися
від підтримки проекту постанови щодо недовіри уряду, незважаючи на
особисті переконання. «Чим би не завершилося те голосування, яке
відбулося, мені як голові парламенту доведеться знаходити рішення між
різними політичними силами, сідати за стіл переговорів для того, щоб
модерувати якимось чином спільний план дій. І цим було покликане саме моє
голосування, незалежно від мого особистого переконання, – пояснив
В. Гройсман своє рішення. – Незважаючи на мою особисту позицію, я як
голова Верховної Ради не мав морального права вчинити, щоби перекреслити
можливість знаходження компромісних рішень всередині українського
парламенту».
Відповідаючи на питання, чому перед прийняттям рішення щодо
проекту постанови щодо недовіри уряду не було сигнального голосування,
керівник Верховної Ради зазначив, що ця система застосовується, аби дати
парламентарям можливість зайти до зали і взяти участь у голосуванні. «Коли
ти не можеш зрозуміти, скільки людей в залі, ти говориш “Давайте
спробуємо рейтингове голосування”. І потім люди підходять, і тоді ми
можемо голосувати за той чи інший важливий закон. Тоді це має певний
сенс, щоби не втрачати закон, його рятувати», – зазначив він. В. Гройсман
також зауважив, що, як правило, такі «закони не є дискусійними та
підтримуються абсолютною більшістю» народних обранців.
Голова парламенту нагадав, що розгляд Звіту уряду у вівторок тривав
чотири години в повній залі народних депутатів України. Водночас за
підтримку проекту постанови щодо недовіри уряду проголосувало лише
194 народні депутати при необхідних 226. «Зрозуміло, що 32 голоси, скільки
б не було сигнальних голосувань, неможливо здобути, коли повний зал
депутатів. Кожен для себе визначився, як він буде голосувати, так він і
проголосував. На той момент голосів для результативного голосування
просто реально не було», – підкреслив спікер Верховної Ради.
Крім того, В. Гройсман зауважив, що відмова від застосування
сигнального голосування дала можливість унеможливити потенційні
маніпуляції. «Сигнальне голосування могло кимось бути використане для
маніпуляції голосами, можливо, у тому числі для їх зменшення. Тому це було
нереально зробити. Я думаю, усі це розуміють, що це було абсолютно
зайвим. Тим більше що був повний зал депутатів», – підкреслив він.
Голова Верховної Ради зазначив, що був зобов’язаний поставити на
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голосування проект постанови про відповідальність Кабінету Міністрів
України за підписом 153 народних депутатів України.
Голова парламенту також поінформував, що до Верховної Ради
надійшло лише близько п’яти заяв про неврахування голосів під час
голосування за відповідний проект постанови.
Разом з тим В. Гройсман висловив переконання, що голосування
парламенту за результатами Звіту Кабінету Міністрів поглибило політичну
кризу у країні. «Розгляд Звіту уряду в парламенті, який визнаний
незадовільним в 247 голосів, а потім, як наслідок, голосування відставки
уряду 194 голоси – недостатньо для відставки, я думаю, що вони не
спростили цю кризу, не вирішили її, а, навпаки, поглибили», – зауважив він
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 19.02).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман ініціює консультації з
експертами громадянського суспільства для напрацювання спільного
плану дій, що дасть змогу подолати кризу у країні та об’єднати
політичні сили над його виконанням. Про це спікер парламенту заявив в
інтерв’ю телеканалу «Рада».
«Вихід із ситуації наступний: має бути створений антикризовий,
консолідуючий план дій, в якому є дуже чіткі кроки щодо виведення країни з
політичної, економічної, соціальної кризи і кризи управління. Це чотири
базові запитання, на які треба знайти консолідуючу відповідь», – заявив він.
Спікер Верховної Ради поінформував, що з наступного тижня він
спільно з його командою зустрічатиметься з експертами і представниками
громадянського суспільства для обговорення конкретного плану дій.
«Протягом наступних тижнів, я вважаю, це головне завдання для мене як
голови Верховної Ради України: допомогти викристалізувати те, що може
бути основою об’єднуючого антикризового плану», – наголосив Голова
парламенту.
Він зазначив, що політичні сили мають знайти спільне рішення для
подолання кризи, у якій перебуває країна. «Це питання долі не тієї чи іншої
політичної сили – це питання долі країни. Сьогодні треба усім це усвідомити
для того, щоб знайти спільне базове рішення, як ми будемо входити з
ситуації, в якій ми сьогодні знаходимося, – зазначив він. – Це має бути
спільне рішення заради України і українців. І тоді, я вважаю, дуже швидко
усі зможуть об’єднатися навколо цього і рухатися вперед».
Голова парламенту зауважив, що спільний план дій повинен містити
«дуже чіткі індикатори і показники, що конкретно буде зроблено кожного
місяця у кожній конкретній сфері життя, які сьогодні турбують людей»,
зокрема у сферах економіки, соціального забезпечення та управління.
«Узгоджений спільний план з відповідальною командою за реалізацію цього
плану при діалозі з суспільством і чіткій підзвітності суспільству дасть
можливість вийти з цієї кризи», – зазначив В. Гройсман.
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Керівник Верховної Ради зауважив, що цей процес триватиме більше,
ніж один тиждень, але «найголовніше, щоби ми стали на шлях, який
дозволить витягнути з тієї прірви країну, де ми зараз знаходимося. І люди
мають це відчувати» (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 19.02).
***
Ухвалення законів, спрямованих на виконання Плану дій з
лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України,
наблизять українців до безвізового режиму з ЄС і забезпечать їх право на
пересування без кордонів. Про це заявив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман під час вечірнього пленарного засідання парламенту в четвер,
18 лютого.
«Ми можемо боятися будь-чого, але ми маємо не боятися приймати
рішення, які дозволяють нашій країні бути частиною сучасної Європи, які не
обмежують права громадян на пересування без кордонів», – заявив він.
В. Гройсман привітав ухвалення законопроектів щодо безвізового
режиму з ЄС і подякував народним депутатам «за відповідальне рішення» та
«волю до перемоги».
Голова парламенту зауважив, що «історичне» голосування символічно
відбулося в день початку масових розстрілів активістів на Майдані. «Два
роки тому в цей самий день під час Революції гідності загинули справжні
герої, які віддали свої життя для того, щоби отримати справжнє європейське
майбутнє», – зазначив В. Гройсман.
Підтримка народними депутатами ухвалених рішень дасть «можливість
усім українцям реалізувати свою власну мрію. Це наш з вами обов’язок»,
підкреслив Голова парламенту (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.02).
***
Реформа Національної поліції – одна з тих змін, які відновлюють
довіру простих людей. Про це заявив Голова Верховної Ради України
В. Гройсман під час урочистої церемонії складення присяги патрульною
поліцією Вінниці 22 лютого.
«Сьогодні ми присутні на початку нової історії вінницької поліції. Це
одна з тих змін, яка відбувається в нашому суспільстві, які відновлюють
довіру простих людей до Національної поліції, – заявив він. – Пройшло не
так багато часу, але сьогодні крокує по містах поліція, яка відновлює довіру,
яка захистить того, хто потребує захисту, яка відновить справедливий стан,
де це хочуть бачити, відчувати люди».
Голова парламенту зазначив, що в нинішній складний час мають бути
здійснені головні прагнення громадян – жити у спокої, мирі, повазі, безпеці
та мати якісну роботу. «Говорять, що осилить дорогу той, хто йде. Насправді,
цей шлях, він завжди є складним. Але я вірю в успіх, я вірю в перемогу. Я
вірю в те, що настане той день, коли ми скажемо одне одному, що недаремно
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йшли, оскільки маємо успіх», – зазначив спікер Верховної Ради.
В. Гройсман висловив переконання, що нові співробітники вінницької
Національної поліції кожного дня будуть «стверджувати ті цінності, на яких
сьогодні базується цивілізований світ», і забезпечать безпеку й повагу до
місцевих мешканців.
«Вірю у те, що та довіра, яку ви маєте сьогодні, завжди буде тим
мірилом відповідальності під час кожного вашого дня. Йдіть на службу,
служіть людям, служіть суспільству, і повертайтеся здоровими», – наголосив
Голова парламенту (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.02).
***
У п’ятницю, 19 лютого, завершився черговий пленарний тиждень
IV сесії Верховної Ради України восьмого скликання.
Голова Верховної Ради В. Гройсман оголосив про припинення участі
депутатської фракції «Самопоміч» у коаліції депутатських фракцій
«Європейська Україна» та відповідне відкликання підписів членів цієї
фракції під Коаліційною угодою. «Шкода, але я думаю, що будемо
продовжувати політичні консультації і знайдемо правильний вихід для
країни з тієї ситуації, яка склалася», – зазначив він.
В. Гройсман повідомив, що 19 лютого, як традиційно по п’ятницях,
проводиться «година запитань» до уряду.
Головуючий надав слово для виступу міністру юстиції П. Петренку,
який відповів на запитання стосовно блоку «безвізових законів», які
напердодні були прийняті Верховною Радою, та новацій в реєстрації у сфері
бізнесу, і які почали працювати з 1 січня поточного року.
Перший заступник міністра освіти і науки І. Совсун відповіла на
запитання стосовно якості й закупівлі підручників, фінансування системи
професійно-технічної освіти у 2016 р., проведення ЗНО у цьому році тощо.
На кілька запитань відповів Прем’єр-міністр А. Яценюк. Зокрема, на
запитання щодо перегляду обсягів місячного споживання газу населенням,
можливості збільшення пільгової норми та виконання обіцянки уряду.
А. Яценюк нагадав, що була запроваджена пільгова норма у 200 куб. м
на кожний місяць опалювального сезону, потім ця норма була переглянута –
до 1200 куб. м на весь сезон, щоб люди самі могли визначатися, коли
споживати цей газ.
Прем’єр-міністр повідомив, що триває калькуляція обсягів споживання
газу через те, що нині сприятлива ситуація щодо цього. Уряд визначиться:
потрібно додавати ще чи вкладемося в соціальну норму 1200 куб. м.
А. Яценюк повідомив, що за результатами опалювального сезону буде
опрацьована вся інформація по категоріях споживачів, а він поінформує: чи є
змога й доцільність додати. Але, за його словами, основне – усі отримають
субсидії.
Прем’єр-міністр також відповів на запитання стосовно істотного
перевиконання доходів Державного бюджету в січні 2016 р. та можливості
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індексації грошових доходів населення.
Він визнав, що минулого року в економіці було багато проблем, однією з
основних дуже висока інфляція – 43 %. Він нагадав про прийняті у вересні
рішення щодо індексації на 13 % (натомість вона не дасть змоги
компенсувати зростання цін).
«Яка мета в нас у поточному році. Передусім необхідно зберегти цінову
стабільність. Для нас якір інфляції, за що повинен відповідати Кабінет
Міністрів, – 12 %. Цей показник прив’язаний до десятка параметрів. Перше і
основне – це курс національної грошової одиниці. Сподіваюся, що
Національний банк буде робити все для того, щоб в країні була валютнокурсова стабільність. Але для цього нам необхідно знаходитися в програмі з
нашими партнерами, у тому числі з МВФ, і приймати ті рішення, під якими
підписався Президент України, Прем’єр-міністр.
Тож ми збільшуємо в поточному році соціальні стандарти так само на
12 % для того, щоб скомпенсувати зростання цін і тарифів. Зараз додаткового
ресурсу у нас немає. У зв’язку із суттєвим падінням цін на нафту, у зв’язку із
суттєвим обвалом світових цін на основні експортні позиції України нам
буде дуже складно виконати Державний бюджет.
Як і минулого року, заявляю: якщо виконання Державного бюджету буде
кращим, ніж ми очікували, це означає, що ці кошти ми спрямуємо на
соціальні виплати.
Реальне джерело, з якого ми можемо збільшити соціальні стандарти та
профінансувати армію, розпочати фінансування програм щодо зайнятості
населення і створення робочих місць, – це 1,5 млрд дол., які арештовані і
знаходяться в Ощадбанку, але щодо яких протягом двох років немає
судового рішення про конфіскацію. Я прошу органи прокуратури і всю
українську правоохоронну систему нарешті довести цю справу до кінця,
конфіскувати ці активи. Ми відразу їх зарахуємо в Державний бюджет
країни. І прошу в парламенту підтримки щодо прийняття окремого закону,
щоб спростити органам прокуратури виконання їхніх функцій щодо
конфіскації цих коштів», – зазначив він.
Наступне запитання стосовно прийняття закону про автономізацію
лікувальних закладів і того, коли буде запроваджено протоколи й стандарти
лікування, коли буде впроваджено механізм оцінювання медичних послуг,
було адресоване міністру охорони здоров’я О. Квіташвілі.
Міністр відповів, що в країні є протоколи лікування й система охорони
здоров’я працює за ними. Сьогодні потрібні сучасні протоколи. Уже
затверджено близько 60 нових сучасних протоколів лікування.
О. Квіташвілі висловив готовність презентувати весь план дій, який
розроблено Мінохорони здоров’я. «Ми не зупинялися, ми чекаємо прийняття
законів. У нас всі напрацювання готові», – повідомив урядовець.
Члени Кабінету Міністрів відповіли на запитання народних депутатів,
які стосувалися невиплат стипендій і зарплат у системі профтехосвіти,
виявлених фактів порушень у постачанні військовим неякісних
бронежилетів, які не здатні захистити життя військовослужбовців у зоні
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АТО.
Голова Верховної Ради повідомив, що з приводу оприлюднених фактів
постачання неякісних бронежилетів у Збройні сили він звернеться до
військового прокурора з тим, щоб було негайно розпочате відповідне
розслідування.
Під час «години запитань» до уряду головуючий нагадав про помилку,
допущену в прийнятому Законі України «Про Державний бюджет на
2016 рік», щодо фінансування системи профтехосвіти.
В. Гройсман зазначив, що прийнятим пізніше Законом України «Про
внесення зміни до Закону України “Про Державний бюджет України на
2016 рік” (щодо фінансування професійно-технічних та інших навчальних
закладів з державного бюджету)» № 3830 була надана можливість відновити
фінансування закладів профтехосвіти.
За наявною інформацією Міністерство фінансів підготувало пропозицію
щодо накладення вето на цей Закон.
Головуючий зазначив, що це питання потребує врегулювання, а тому
просто так направляти пропозицію про накладення вето, коли Закон був
ухвалений унаслідок консультацій, проведеної величезної роботи комітетом,
є неправильним.
Перший заступник Голови Верховної Ради України А. Парубій після
закінчення виступів заявив, що коаліція на сьогодні юридично існує і
продовжує діяти. За його словами, під Коаліційною угодою стоїть понад
226 підписів.
А. Парубій наголосив, що голосування народних депутатів напередодні
продемонструвало, що у Верховної Ради достатня кількість голосів, щоб
ухвалювати рішення. Він також зазначив, що немає підстав для оголошення
про розпад коаліції. На цьому А. Парубій закрив пленарне засідання.
22–26 лютого парламентарі працюватимуть у комітетах, комісіях і
фракціях;
29 лютого–4 березня – з виборцями;
9–12 березня – у комітетах, комісіях і фракціях.
Наступне пленарне засідання IV сесії відбудеться у вівторок, 15 березня
2016
р.
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 19.02).
***
18 лютого Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання
рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про
стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським
Союзом візового режиму для України стосовно удосконалення засад
діяльності Національного агентства України з питань виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів».
Документом вносяться зміни до Закону України «Про Національне
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агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів», якими Національне
агентство уповноважується не лише на збереження активів, на які накладено
арешт у кримінальному провадженні, а й на володіння, користування та/або
розпорядження такими активами.
Закон прийнято з поправками.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 4056 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про прокуратуру” щодо забезпечення прозорості в
організації діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з
метою виконання рекомендацій Міжнародного валютного фонду».
Законодавчим актом внесено зміни до ст. 81, 27, 39 і 41 Закону України
«Про прокуратуру», відповідно до яких Генеральний прокурор України
здійснюватиме призначення на посаду та звільнення з посади заступника
Генерального
прокурора
України,
керівника
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури;
першого
заступника
керівника
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступника керівника
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а керівник Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури – призначення на посаду та звільнення з
посади керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та
заступника
керівника
підрозділу Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури.
Згідно із Законом, керівник САП отримує право самостійно приймати на
роботу і звільняти з роботи працівників САП, які не є прокурорами.
Законом також встановлено вимоги до членів конкурсної комісії,
зокрема ними повинні бути особи, які мають, серед іншого, значний досвід
діяльності у сфері запобігання і протидії корупції. Головою конкурсної
комісії повинен бути загальновизнаний та авторитетний експерт, що має
багатий досвід, зацікавленість або відомий своїми діями на підтримку
боротьби з корупцією.
Конкурсна комісія рекомендуватиме по одній кандидатурі на посади
першого заступника та заступника керівника САП керівнику САП, який
вноситиме їх на призначення на розгляд Генерального прокурора України.
(Нині конкурсна комісія пропонує по три кандидатури на кожну із
зазначених адміністративних посад керівнику САП, а той – Генеральному
прокурору).
Генеральний прокурор України матиме право шляхом видання
публічного листа на адресу конкурсної комісії протягом 14 днів після
отримання відповідних пропозицій відхилити кандидатуру на призначення на
адміністративну посаду в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру,
відповідно до вимог законодавства. Цим правом Генеральний прокурор може
скористатися не більше одного разу підряд щодо кожної з поданих комісією
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кандидатур.
Згідно із Законом, конкурс на зайняття адміністративних посад у
Спеціалізованій адміністративній прокуратурі проводиться публічно, з
вільним доступом представників засобів масової інформації, журналістів на
засідання конкурсної комісії та із забезпеченням трансляції в режимі
реального часу відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в
мережі Інтернет. Інформація про час і місце проведення засідання конкурсної
комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури
України не пізніше ніж за 24 год до початку засідання.
Закон прийнято з урахуванням поправок.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 4055 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо
виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської
комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно
удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної
конфіскації».
Законодавчим актом ст. 961 Кримінального кодексу України викладено в
новій редакції.
Згідно із Законом, «спеціальна конфіскація застосовується на підставі:
1. Обвинувального вироку суду.
2. Ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
3. Ухвали суду про застосування примусових заходів медичного
характеру.
4. Ухвали суду про застосування примусових заходів виховного
характеру.
У випадках, коли об’єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з
цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі:
1. Ухвали суду про закриття кримінального провадження з інших
підстав, аніж звільнення особи від кримінальної відповідальності.
2. Ухвали суду, постановленої в порядку частини дев’ятої статті 100
Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи
прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними».
Законом також внесено зміни до Кримінального процесуального
кодексу, якими забезпечено можливість накладення арешту на майно в
кримінальному провадженні у випадках: необхідності збереження доказів;
застосування спеціальної конфіскації; застосування конфіскації як виду
покарання (заходу кримінально-правового характеру) до фізичних
(юридичних) осіб; забезпечення виконання цивільного позову або стягнення
з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Закон прийнято з урахуванням поправок народних депутатів.
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Відповідний законопроект зареєстровано за № 4054 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про вищу освіту” щодо формування штатного розпису
вищих навчальних закладів».
Метою прийняття Закону є вдосконалення чинного законодавства, яким
регулюються суспільні відносини у сфері вищої освіти, щодо законодавчого
встановлення права вищих навчальних закладів державної форми власності
не здійснювати скорочення існуючого штатного розпису та звільнення
висококваліфікованих науково-педагогічних працівників при зменшенні
чисельності осіб, які навчаються.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2281а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 18.02).
***
Комітет з питань науки й освіти розглянув питання фінансового
забезпечення сфери науки та освіти у 2016 р.
Під час розгляду питання про фінансове забезпечення сфери науки й
освіти у 2016 р. серед інших питань порядку денного засідання комітету
17 лютого голова комітету Л. Гриневич зазначила, що «скорочення
фінансування освітньої та наукової сфери вже призвело до звільнення сотень
висококваліфікованих працівників».
Частка коштів із Загального фонду Державного бюджету, що була
спрямована Міністерству освіти і науки України та НАН України, у 2014 р.
становила 4,2 та 0,67 %, але у 2016 р. ця частка становить 2,27 і 0,31 %
відповідно. Отже, видатки із Загального фонду Державного бюджету на
освіту та науку у 2016 р. скорочені майже у два рази.
Голова комітету зазначила, що в цій ситуації уряд зможе зробити
корективи, але він не зможе збільшити видатки на сферу освіти й науки у два
рази. І тому потрібно наводити для коригування цифри, які справді необхідні,
аби прожити цей рік. Для цього слід визначити пріоритети.
«Дані по Національній академії наук та національним галузевим
академіям драматичні, таке скорочення фінансування академій несе загрозу
знищення науки в цілому. Лише за 2015 р. чисельність співробітників в НАН
України без всякого скорочення зменшилася на 2830 осіб, а середня
заробітна плата в Національній академії аграрних наук України становила
2880 грн. Гроші на академії Кабінету Міністрів доведеться виділяти з інших
джерел. Також вважаю, що питання підручників має бути закритим. Сума,
необхідна для забезпечення школярів підручниками, становить 254 млн. Маю
пропозицію взяти цю суму із коштів, закладених на фінансування політичних
партій», – зауважила голова комітету.
У зв’язку з цією пропозицією вона звернулася до секретаріату комітету
та Міністерства фінансів із завданням допомогти проаналізувати Закон
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України «Про фінансування політичних партій» щодо суми, виділеної на
фінансування політичних партій і терміну, на який її виділено.
Голова комітету привернула увагу учасників засідання до проблеми
формування державного бюджету. Вона зазначила, що Міністерство фінансів
України при формуванні бюджетних пропозиції до Державного бюджету
України виходить за межі правового поля, порушує статті Бюджетного
кодексу та норми законів України щодо наукової та освітянської сфери,
необґрунтовано щорічно вносить зміни кодів бюджетної класифікації, що
створює плутанину і труднощі в розподілі коштів та контролі за їх
використанням. Запроваджується режим секретності й закритості
бюджетного процесу, а на запити народних депутатів України – членів
комітету надається не конкретна, а подекуди неправдива інформація.
Недотримання Міністерством фінансів України законодавчих норм у
бюджетному процесі принижує роль Міністерства освіти і науки України,
Національної академії наук України, національних галузевих академій наук
України як головних розпорядників бюджетних коштів, що створює загрозу
реалізації політики держави у сфері освіти й науки.
«У зв’язку з браком готовності Міністерства фінансів до співпраці з
комітетом і відсутністю чесного діалогу, ціла галузь освіти ризикує бути
знищеною», – констатувала вона. Серед речей, які потребують негайного
вирішення, голова комітету назвала своєчасне забезпечення підручниками,
тендер на які слід оголошувати вже сьогодні.
Комітет з питань науки й освіти відзначив, що стан фінансового
забезпечення науки і освіти у 2016 р. є таким, що не відповідає сучасним
вимогам європейського законодавства, положенням чинних законів України
у науковій та освітянській сфері й закладає руйнівні процеси в освіті та науці,
і рекомендував Кабінету Міністрів України, Комітету Верховної Ради
України з питань бюджету внести зміни до проекту закону України про
внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на
2016 рік» щодо збільшення видатків (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.02).
***
22 лютого 2016 р. у Токіо відбулася зустріч голови Комітету
Верховної Ради України у закордонних справах Г. Гопко з головою
Комітету палати радників парламенту Японії із закордонних справ і
оборони М. Сато.
Під час і зустрічі Г. Гопко висловила вдячність японській стороні за
безумовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а
також економічну допомогу Україні.
Голова комітету також надала М. Сато інформацію про сучасну
ситуацію в Автономній Республіці Крим і східних регіонах України,
наголосивши на невиконанні російською стороною положень мінських
домовленостей.
Г. Гопко акцентувала увагу на необхідності реформування ООН,
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насамперед з метою зміни механізму ухвалення важливих рішень у рамках
цієї організації. Як приклад недосконалості цього механізму вона відзначила
одноосібне рішення Росії накласти вето на вкрай важливу резолюцію РБ
ООН щодо створення міжнародного трибуналу з розслідування катастрофи
рейсу МН-17.
М. Сато у свою чергу наголосив на невизнанні Японією зміни статускво в Україні, що відбулося в односторонньому порядку із застосуванням
сили, а також на готовності Японії продовжити політику підтримки реформ в
Україні. М. Сато поінформував українську сторону про останні зміни в
законодавстві Японії у сфері оборони й безпеки, що були ухвалені
насамперед з огляду на погіршення безпекової ситуації в АзіатськоТихоокеанському регіоні.
Сторони висловили готовність до подальшої активізації усього спектра
двостороннього співробітництва, у тому числі на міжпарламентському рівні.
Окремо сторони наголосили на важливості здійснення тісного
співробітництва в рамках непостійного членства України й Японії в РБ ООН,
зокрема щодо ухвалення резолюції з питання КНДР (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.02).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування пропонує повернути суб’єкту права
законодавчої ініціативи проект закону «Про внесення змін до Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні” (щодо порядку та
підстав розпуску виконавчого комітету сільської, селищної, міської,
районної у місті ради)».
Проект закону України «Про внесення змін до Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” (щодо порядку та підстав розпуску
виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради)» №
2800 комітет запропонував повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи
без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному
засіданні Верховної Ради України як такий, що суперечить положенням
Конституції України.
Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування Ю. Бублик
зазначив, що цим законопроектом встановлюються підстави й механізми
розпуску виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної в місті
ради. Зокрема, у законопроекті пропонуються зміни до ст. 26 і 51 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до яких
передбачається можливість розпуску виконавчого комітету сільської,
селищної, міської, районної в місті ради не тільки шляхом прийняття такого
рішення на пленарному засіданні відповідної місцевої ради, а й за рішенням
суду, яке набрало законної сили. Відповідно до запропонованих у
законопроекті змін, суд ухвалює рішення про розпуск виконавчого комітету
сільської, селищної, міської, районної в місті ради, якщо прийде до висновку,
що відповідний виконавчий комітет своїми діями/бездіяльністю/рішенням
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порушує права та/або інтереси особи (фізичної особи, юридичної особи,
фізичної особи-підприємця), або кола осіб (фізичних осіб, юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців).
Голова підкомітету наголосив, що:
– Комітет з питань бюджету у своєму висновку від 22.07.2015 р. № 0413/8-1848 зазначає, що законопроект матиме опосередкований вплив на
показники бюджетів (призведе до збільшення видатків місцевих бюджетів за
умови виконання рішення суду про стягнення судового збору з органу
місцевого самоврядування). Також звертається увага, що до законопроекту не
надано фінансово-економічного обґрунтування, включаючи відповідні
розрахунки і пропозиції щодо джерел проведення таких видатків для
збалансування місцевих бюджетів;
– Комітет з питань запобігання і протидії корупції у висновку від
26.10.2015 р. № 04-19/17-3142 вказує, що у проекті акта не виявлено
корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного
законодавства;
– Комітет з питань правової політики та правосуддя у висновку від
24.12.2015 р. № 04-29/21-6828 наголошує, що законопроект суперечить
положенням Конституції України. Зокрема, у висновку звертається увага на
те, що виконавчий комітет місцевої ради є колегіальним органом, а
законопроектом пропонується передбачити, що орган судової влади своїм
рішенням може припинити повноваження органу місцевого самоврядування
– зазначена законодавча ініціатива не узгоджується з ч. 2 ст. 61 Основного
закону, якою передбачено, що юридична відповідальність особи має
індивідуальний характер;
– Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація
міст України» у висновку від 26.01.2016 р. № 5-10 пропонує за результатами
розгляду в першому читанні законопроект відхилити. У висновку Асоціації
зазначається, що неприйнятною є пропозиція позбавити виключно сільську,
селищну, міську раду права розпускати її виконавчий комітет, надавши таке
право суду. Такий підхід, на думку фахівців асоціації, суперечить принципу
організаційної
самостійності
органів
місцевого
самоврядування,
закріпленому Європейською хартією місцевого самоврядування; такий підхід
не враховує положень законодавства України про судочинство, яке не
визначає процедуру судового розгляду подібних питань.
Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради України
у висновку від 21.12.2015 р. № 16/3-1837/2800 пропонує за результатами
розгляду в першому читанні законопроект відхилити. На думку фахівців
управління, втручання в роботу місцевої ради з боку інших органів влади,
зокрема суду, є неприпустимим. Виконання судом функцій установчої влади
не відповідає правовій природі судової влади. Суд не уповноважений
приймати рішення про розпуск виконавчого комітету сільської, селищної,
міської, районної у місті ради. У висновку звертається увага на те, що
законодавче закріплення можливості розпуску виконавчого комітету ради за
рішенням суду не узгоджується з одним із базових принципів організації та
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діяльності органів влади (у тому числі органів місцевого самоврядування) –
безперервністю їх функціонування, який знайшов відображення у приписі ч.
1 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Враховуючи надані висновки, члени комітету ухвалили рішення
запропонувати Голові Верховної Ради України проект закону України «Про
внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
(щодо порядку та підстав розпуску виконавчого комітету сільської, селищної,
міської, районної у місті ради)» № 2800, який подав народний депутат
України О. Сугоняко, повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи без
його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному
засіданні Верховної Ради України як такий, що суперечить положенням
Конституції України, на підставі ч. 1, п. 1 ч. 2 ст. 94 Регламенту Верховної
Ради
України
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.02).
***
Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства рекомендує Верховній Раді прийняти за
основу проект закону «Про внесення змін до Закону України “Про
регулювання містобудівної діяльності” щодо скасування пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту».
Члени комітету розглянули законопроект на засіданні 18 лютого.
Під час обговорення зазначалося, що законопроектом № 3610
пропонується скасувати пайову участь замовників, які мають намір щодо
забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, у створенні й
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури цього
населеного пункту, а також уточнити зміст технічних умов щодо
інженерного забезпечення об’єкта будівництва.
Члени комітету, розглянувши та обговоривши проект, прийняли рішення
винести його на розгляд Верховної Ради та рекомендувати прийняти в
першому читанні за основу.
На думку народних депутатів, прийняття законопроекту знизить
необґрунтоване фінансове навантаження на забудовників, зменшить
собівартість будівництва житла й надасть можливість стабілізувати
економічну ситуацію в будівельній галузі (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.02).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки Д. Байденом.
Віце-президент Д. Байден вшанував пам’ять героїв Небесної Сотні і
відзначив надзвичайну роль Революції гідності в історії незалежної України.
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Він також привітав прогрес, якого досягла Україна у співпраці з МВФ і ЄС
завдяки останнім голосуванням у Верховній Раді.
Співрозмовники скоординували дії щодо подальшого тиску на Росію
для імплементації мінських домовленостей і відновлення територіальної
цілісності України.
В іншій телефонній розмові, яка відбулася напередодні, глава держави
поінформував про погіршення ситуації на Донбасі, зокрема про збільшення
кількості обстрілів і використання ракетних систем залпового вогню з боку
контрольованих Росією бойовиків та їхню активізацію в районі Мар’їнки.
Віце-президент Д. Байден засудив погіршення безпекової ситуації та
запевнив у незмінності позиції Вашингтона щодо підтримки територіальної
цілісності України.
П. Порошенко також звернув увагу на успішну підтримку парламентом
внесених Президентом безвізових законів, зокрема в частині боротьби з
корупцією.
Співрозмовники погодилися на важливості продовження реформ в
Україні в контексті співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими
міжнародними
фінансовими
інституціями
(Офіційне
інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 18, 20.02).
***
Президент наголошує на тому, що вихід із ситуації, що склалася
навколо уряду, буде знайдено і ми матимемо той темп реформ, якого
сьогодні потребує Україна.
Відповідаючи у Вінниці на запитання журналістів про те, яким
Президент бачить вихід з політичної кризи, П. Порошенко зазначив, що свою
позицію вже виклав у своєму зверненні. «Вважаю, що на сьогодні потрібно
пройти перезавантаження влади. Це те, чого вимагає народ», – сказав глава
держави.
Президент підкреслив, що й уряд чітко заявив, що розуміє цю
необхідність. «Парламент має взяти, нарешті, відповідальність, а не займати
страусину позицію. Для того щоб, не перекладаючи відповідальність ні на
кого, спільно напрацювати вихід з об’єктивної кризи», – зазначив глава
держави. П. Порошенко вчергове підкреслив, що він проти дострокових
парламентських виборів. «Народ все, що міг, зробив: і продемонстрував
волю, і проголосував, і обрав тих, хто сформував проєвропейські сили в
парламенті», – зазначив П. Порошенко, додавши, що для нього яскравим
підтвердженням проєвропейських сил у парламенті є те, що Верховна Рада
проголосувала за «безвізові закони», антикорупційні реформи, за те, щоб
запустити процес чесної та відкритої приватизації й забезпечити прозоре
керування об’єктами державної власності (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 22.02).
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***
Президент П. Порошенко під час зустрічі з родинами героїв Небесної
Сотні повідомив про дії влади щодо соціального забезпечення й підтримки
родичів загиблих активістів Революції гідності, а також щодо гідного
вшанування пам’яті патріотів.
«У другу річницю Революції гідності вся Україна та весь світ схиляє
голови, щоб вшанувати пам’ять справжніх українських героїв, які віддали
своє життя за те, щоб Україна та український народ отримали історичний
шанс бути вільними, демократичними, європейськими, захистити свою
державу від російської агресії та визначити своє майбутнє», – зазначив на
початку зустрічі Президент. Він наголосив, що українці завжди
пам’ятатимуть величезну жертву, принесену на вівтар свободи Небесною
Сотнею. Присутні вшанували пам’ять загиблих героїв.
Президент також зазначив, що незламність, патріотизм і хоробрість
українців, які виборювали європейське майбутнє України, вразили весь світ.
Глава держави нагадав, що під час останньої зустрічі з родинами героїв
було озвучено ряд проблемних питань, які вивчені, опрацьовані та
перебувають на контролі, зокрема вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні,
перейменування вулиць. За словами Президента, місцеві ради вже ухвалили
ряд рішень.
Стосовно належного соціального забезпечення було ухвалено й
підписано Президентом закон щодо призначення пенсій у зв’язку з втратою
годувальника членам родин осіб, які загинули внаслідок поранення та
контузій, одержаних під час участі в Революції гідності. Крім того, глава
держави звернувся до уряду з проханням вжити заходи для надання сім’ям
героїв Небесної Сотні соціальних пільг без урахування доходів. Також
вирішується питання щодо виплати стипендії пам’яті загиблого активіста
М. Жизневського.
«Але цього замало. Ми з вами маємо об’єднати всі зусилля для того, щоб
забезпечити результат, – зазначив глава держава. – Україна здатна увічнити
пам’ять героїв Небесної Сотні. І це не лише шана й повага до героїв, а це і
створення музею пам’яті, де будуть виховуватися покоління українців»
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 20.02).
***
Президент П. Порошенко взяв участь в урочистій церемонії
складення присяги патрульною поліцією Вінниці.
Глава держави привітав нових поліцейських з початком служби й
наголосив на тому, що реформа правоохоронних органів, запуск у регіонах
роботи Національної поліції є символом тих змін, які відбуваються в нашій
державі та задля яких два роки тому мільйони українців вийшли на
Революцію гідності, прагнучи європейської держави, європейських змін.
Президент наголосив на тому, що нині поліція – з народом, має високий
рівень довіри населення. Глава держави звернувся до кожного поліцейського,
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який сьогодні виходить на службу, із закликом «берегти, як зіницю ока, цю
народну довіру, бо її дуже важко отримати і легко розгубити».
«Поліцейський завжди на боці народу, він завжди відкритий для того, щоб
прийти і допомогти – допомогти громадянину. А громадянин завжди бачить
у поліцейському силу, але справедливість і захист – те, задля чого ми
розпочали реформу», – підкреслив глава держави.
Президент констатував, що в роботі поліції, звичайно, є й недоліки, але
вони ефективно і прозоро викорінюються. «Що головне – поліцейський
ніколи не бере хабаря. В цьому вже всі переконалися, і цю планку ми будемо
тримати так само високо. Це символ антикорупційності поліції і майбутньої
влади», – зазначив П. Порошенко.
Після доповіді начальника управління патрульної поліції м. Вінниця,
лейтенанта Р. Осіїнова особовий склад підрозділів, вишикуваний на площі
В. Стуса, проголосив присягу на вірність українському народові. Поліцейські
пообіцяли вірно служити українському народові, дотримуватися Конституції
та законів України, втілювати їх у життя, поважати й охороняти права і
свободи людини, честь держави, з гідністю нести високе звання
поліцейського та сумлінно виконувати свої службові обов’язки.
До поліцейських також звернулися Голова Верховної Ради В. Гройсман і
голова Національної поліції України Х. Деконаідзе, які також були присутні
на церемонії (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 22.02).
***
Президент України підписав Закон України №967-VIII «Про внесення
змін до статті 15 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту” щодо посилення соціального захисту членів сімей
загиблих героїв АТО та Революції гідності».
Закон було прийнято Верховною Радою України 2 лютого 2016 р.
Закон спрямовано на соціальну підтримку членів сімей осіб, які
загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних
під час участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у
тому числі волонтерів і добровольців, та під час участі в Революції гідності.
Законом надається право відповідним категоріям осіб на пільги, зокрема
щодо безоплатного одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних
препаратів і виробів медичного призначення за рецептами лікарів,
50-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) у
межах передбачених законодавством норм, незалежно від сукупного доходу
сім’ї (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 19.02).
***
Президент П. Порошенко вніс пропозицію щодо надання згоди
Верховною Радою України на звільнення В. Шокіна з посади Генерального
прокурора України. Як сказано в документі, «відповідно до пункту
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25 частини першої статті 85, пункту 11 частини першої статті 106 та частини
першої статті 122 Конституції України».
Представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради
уповноважено представника Президента в парламенті С. Кубіва (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 19.02).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон № 940-VIII «Про внесення
змін до деяких законів України щодо безоплатного забезпечення
підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних
працівників», прийнятий Верховною Радою України 26 січня.
Документом передбачено, що «держава гарантує безоплатне
забезпечення підручниками, посібниками учнів загальноосвітніх навчальних
закладів та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України».
Закон сприятиме поліпшенню організації навчального процесу,
забезпеченню соціального захисту учнів шкільного віку, їхніх батьків і
педагогічних працівників, а також створенню належних умов для здобуття
якісної середньої освіти (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 19.02).
***
Президент П. Порошенко під час робочої поїздки до Вінницької
області відвідав КП «Вінницька транспортна компанія».
Глава держави поспілкувався з працівниками підприємства, ознайомився
з технологічним процесом, зокрема з технологією реконструкції трамвая
КТ4-СУ, та оглянув один реконструйований зразок транспортного засобу.
Трамвай у Вінниці – один з основних видів громадського транспорту. За
2015 р. комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія»
перевезло 158,6 млн осіб, більше ніж такі міста-мільйонники, як Одеса,
Львів, Запоріжжя, Дніпропетровськ. Другий модернізований трамвай на базі
КТ4-СУ складається з трьох частин, одна з них з низькою підлогою для
зручності пасажирів, у тому числі з обмеженими можливостями. Сучасна
система управління трамвая забезпечить економію електроенергії до 40 %.
При реконструкції було використано досвід Німеччини та Чехії. Собівартість
розробки – близько 7 млн грн. У 2016 р. заплановано випустити три такі
трамваї (загальна вартість близько 20 млн грн) (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 22.02).
***
Президент П. Порошенко в рамках робочої поїздки до Вінницької
області відвідав ТОВ «Барлінек інвест», на якому ознайомився з
прикладом ефективного використання іноземних інвестицій. Глава
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держави зазначив, що початок будівництва на підприємстві нової черги
виробництва паркету створить додатково 300 нових робочих місць і
збільшить надходження до державного бюджету.
Спілкуючись із працівниками підприємства, Президент наголосив:
«Завжди “Барлінек” був візитівкою Вінницької області, символом
ефективності впровадження іноземних інвестицій». Глава держави звернув
увагу на те, що основний ринок збуту продукції цього підприємства – країни
Європейського Союзу та імплементація зони вільної торгівлі України та ЄС
відкриває для підприємства нові можливості.
Президент відзначив ефективну співпрацю керівництва підприємства з
місцевою владою.
П. Порошенко відвідав цех акліматизації та первинної обробки деревини
та ознайомився з роботою пресу для склеювання паркетної дошки, лінії
лакування екологічно безпечним покриттям. У цеху готової продукції
П. Порошенко ознайомився зі зразками продукції підприємства.
Діяльність польсько-українського підприємства ТОВ «Барлінек інвест» є
прикладом ефективного використання інвестиційного капіталу. Обсяг
інвестицій у будівництво заводу у Вінниці становив близько 100 млн євро.
Підприємство розпочало свою роботу із введення в експлуатацію першої
черги виробництва у квітні 2006 р. На сьогодні «Барлінек інвест» є
найбільшим виробником тришарової паркетної дошки в Україні з
виробничими потужностями понад 2,91 млн кв. м на рік і планами щодо
збільшення обсягів виробництва паркетної дошки удвічі. На підприємстві
працює близько 800 осіб (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 22.02).
***
22 лютого Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з
федеральним
міністром
закордонних
справ
Німеччини
Ф.-В. Штайнмайєром і новопризначеним міністром закордонних справ
та міжнародного розвитку Французької Республіки Ж.-М. Еро, які
перебувають в Україні з робочим візитом.
Глава уряду України підкреслив важливість візиту до України міністрів
закордонних справ Німеччини і Франції в контексті подальшого діалогу в
рамках «нормандського формату». Він зазначив, що візит глав
зовнішньополітичних відомств Німеччини і Франції – це «чіткий і потужний
сигнал, що Україна є на радарах Європи».
«Переконані, що разом, зберігаючи єдність, ми зможемо змусити
Російську Федерацію повністю виконати мінські домовленості, – наголосив
А. Яценюк. – Єдність – головне для всіх нас, – як єдність всередині ЄС, так і
між Україною та Європейським Союзом».
А. Яценюк також підкреслив, що уряд очікує введення безвізового
режиму з ЄС для українських громадян. Він нагадав, що парламент України
вже ухвалив необхідні закони та у фінальному звіті Європейської комісії
вказано, що Україна вже виконала всі необхідні кроки для введення
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безвізового режиму. «Це буде реальний, відчутний результат», – підкреслив
глава українського уряду.
Прем’єр-міністр України також зупинився на питанні імплементації
угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС, яка вступила в силу 1
січня цього року: «Це ще один механізм, як пришвидшити економічне
зростання в Україні та збільшити обсяги торгівлі, незважаючи на те, що Росія
ввела торговельне ембарго».
Під час розмови йшлося про комплекс питань, пов’язаних з виконанням
мінських
домовленостей.
Обговорено
також
актуальні
питання
внутрішньополітичної ситуації в нашій державі та дії й плани уряду України
в контексті європейського курсу перетворень (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 22.02).
***
19 лютого Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з міністром
охорони краю Литовської Республіки Ю. Олєкасом і міністром оборони
Королівства Швеція П. Хултквістом.
А. Яценюк висловив вдячність литовській і шведській сторонам за
незмінну підтримку України і практичну технічну й експертну допомогу в
реформуванні Збройних сил України. «Я по-справжньому ціную підтримку,
яку Ваші країни надають українському Міністерству оборони з тим, щоб
зробити українські Збройні сили сильнішими, надійними, адже – як Ви добре
знаєте – українська армія захищає не лише Україну, але й кордони
Європейського Союзу. Ми всі опинилися перед неймовірними
геополітичними викликами», – зазначив глава українського уряду.
Ю. Олєкас і П. Хултквіст запевнили в готовності урядів Литви та Швеції
й надалі надавати нашій державі всебічну допомогу в реалізації реформ і
протидії російській агресії.
Під час бесіди йшлося про комплекс питань, пов’язаних з виконанням
мінських
домовленостей.
Обговорено
також
актуальні
питання
внутрішньополітичної ситуації в нашій державі та дії й плани уряду України
в контексті європейського курсу перетворень (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 19.02).
***
«Я подав план і очікую пропозицій до цього плану від інших партнерів
по коаліції. Сподіваюся, що і Президент дасть своє бачення, що необхідно
робити кожен місяць. Який закон треба прийняти, яку постанову треба
прийняти. І основне – що зміниться в житті людей», – повідомив Прем’єрміністр А. Яценюк у п’ятницю, 19 лютого, в інтерв’ю українським
телеканалам.
Глава уряду розповів, що напердодні мав зустріч із членами Кабінету
Міністрів і запропонував конкретні зміни щодо роботи уряду. «Нам треба
радикально змінити нашу роботу. Ми проводимо десятки нарад, ми
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підписуємо сотні паперів, ми добиваємося в парламенті голосування десятків
законів через війну, через дебати, через політичне протистояння. Але треба
думати зовсім по-іншому, – сказав він. – Давайте подумаємо, як змінюється
життя у людини від наших рішень. Тобторобота уряду і парламентської
коаліції повинна бути спрямована не на кількість законів, не на кількість
розпоряджень і рішень, а на реальну зміну в житті кожного громадянина. Оце
мій план» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 19.02).
***
«Україна стала насправді незалежною державою. Раніше ми були
фактично під зовнішнім управлінням РФ. Сьогодні Україна – це незалежна і
суверенна країна. Це держава, яка бореться проти російської військової
агресії. Це країна вільних громадян, громадян, які перемогли в Революції
гідності. Сьогодні Україна – це гідна держава», – А. Яценюк розповів про
фундаментальні зміни, які відбулися в Україні за останні 24 місяці, у
«10 хвилинах» у неділю, 21 лютого.
Прем’єр-міністр зазначив, що в кожній українській сім’ї обговорюються
питання: що змінилося за два роки; навіщо був Майдан; чи дійсно ми досягли
того, чого хотіли?
«Буду з вами відвертий. Звичайно, що ми не досягнули всього того, чого
хотіли і на що сподівався український народ. І тут є частина моєї провини,
яку я визнаю, – сказав А. Яценюк. – Але вдумайтесь у те, які фундаментальні
зміни пройшли в Україні за останні 24 місяці. Україна стала насправді
незалежною державою. Раніше ми були фактично під зовнішнім управлінням
Російської Федерації. Сьогодні Україна – це незалежна і суверенна країна.
Сьогодні Україна – це держава, яка бореться проти російської військової
агресії. Сьогодні Україна – це країна вільних громадян, громадян, які
перемогли в Революції гідності. Сьогодні Україна – це гідна держава.
Ми не залежимо від Росії ні по газу, ні по економіці, ні по політиці».
Крім того, за останні два роки в Україні з’явилася нова політична
система. «Дуже багато нових молодих людей стали членами парламенту і
стали членами Кабінету Міністрів України і в цілому державної влади», –
наголосив глава уряду.
За словами А. Яценюка, наразі «не вистачає політичної зрілості. Але на
це необхідний час. Так само, як і дитина потребує часу для того, щоб вона
стала зрілою особистістю, так само і політики, і політична система
потребують відповідного часу і впливу суспільства на кожного політичного
діяча». «Чесність, прозорість і гідність – це те, що потрібно в цілому для
української політичної системи», – підкреслив Прем’єр-міністр.
Уряду вдалося розрушити систему узурпації влади, «де тільки один,
його сім’я і оточення управляли всім. Ми пішли по шляху передачі
повноважень від центральної влади на місцях. І цей процес називається
децентралізація. Ми передали туди повноваження, ми передали на місця
кошти, ми передали на місця безпосередньо відповідальність перед
громадянами країни в своєму місті, селі і містечку».
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А. Яценюк нагадав, що наша революція називалася Революція гідності:
«А гідність – це повага до кожного громадянина». «Згадайте “Беркут” і
згадайте радянську міліцію, яка знущалась над правами і свободами кожної
людини. Ми створили нову поліцію з новими молодими яскравими людьми,
які знають, що таке служити Українській державі, які знають, що їхній
основний обов’язок – це захищати кожного з вас. І цей процес розпочався в
Києві, але зараз він іде так само до кожного вашого міста і містечка, щоб ви
відчули, що ви під захистом нової української поліції», – зазначив глава
уряду.
А. Яценюк наголосив також, що українська армія, якої не було, яка
умисно знищувалася, з’явилася: «Сьогодні про українську армію говорять в
усьому світі, тому що це та армія, яка воює проти російської військової
агресії. І це заслуга кожного громадянина країни, який підтримував армію
хто коштами, хто волонтерською допомогою, хто тим, що відправляв свого
члена родини, свого члена сім’ї на фронт воювати за країну.
Україна, яка раніше в світових засобах масової інформації була як
частина колишнього Радянського Союзу, сьогодні для всього цивілізованого
світу стала незалежна і суверенна держава, європейська держава, яку ми
разом спільно будуємо», – підкреслив А. Яценюк (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 21.02).
***
«Коли ми говоримо про європейську Україну, це означає, що Україна
повинна бути державою без корупції. Ми зруйнували системну мафіозну
корупцію на самих верхах», – зазначив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у
«10 хвилинах» у неділю, 21 лютого.
«Але далі нам необхідно боротися з корупцією, яка стосується життя
кожного з вас, – підкреслив він. – Це тоді, коли у вас вимагають хабар в
дитячому садку, в школі, в лікарні, на митниці, в податковій інспекції. Це те,
що знищує майбутнє держави і не дає можливості країні підвищити соціальні
стандарти і зробити Україну успішною».
Глава уряду окремо зупинився на питанні корупції в державних
компаніях: «Ми зробили безпрецедентні кроки, коли одна з найбільших
державних компаній, НАК “Нафтогаз України”, нарешті стала прибуткова, і в
ній немає олігархів, які висмоктували гроші з ваших кишень і перекачували
їх на офшори.
П’ятдесят найбільших державних компаній отримають нових
незалежних політично незаангажованих керівників. Ми повинні провести
процедуру приватизації для того, щоб залучити іноземні інвестиції, щоб
створити нові робочі місця, щоб подолати так само політичну корупцію, яка
існує в державних компаніях».
Він нагадав і про політичну корупцію: «Неприйнятно, коли політичні
партії чи окремі народні депутати України далі годуються з рук бізнесменів
або так званих олігархів». Уряд прийняв рішення, що в поточному році
розпочнеться фінансування політичних партій виключно з державного
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бюджету.
«Усі новостворені антикорупційні органи повинні жорстко і нещадно
боротися з будь-якими спробами політичної корупції з боку урядовців, членів
парламенту чи будь-яких політичних діячів», – закликав Прем’єр-міністр
України (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 21.02).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк заявив про необхідність
доформатування уряду. «Мене зараз менше всього цікавлять персоналії.
Єдине, чого я точно не допущу, я не допущу того, щоб це був клановий, ще й
бізнес орієнтованийу», – наголосив він у п’ятницю, 19 лютого, в інтерв’ю
українським телеканалам.
«Цей Кабінет Міністрів, який є сьогодні, – чистий проукраїнський і
перший проєвропейський уряд, – підкреслив Прем’єр-міністр. – Я чітко
заявив, що я буду захищати кожного члена Кабміну. Ми готові доформувати
уряд. Якщо в когось з наших політичних партнерів є конкретні обґрунтовані
претензії – скажіть».
Глава уряду заявив про бажання «почути конкретну претензію до
конкретного міністра, який делегований конкретною політичною силою», і
нагадав про відповідальність парламентської коаліції: «Тому що політична
сила несе відповідальність за уряд. Чим більше партій в коаліції, тим менше
шансів на те, що ця коаліція буде довго триматися і що ця коаліція має єдину
політику. Справа не в персоналіях. У нас всі партії – партії персоналій. А
партія – має бути партією політики».
Відповідаючи на запитання журналіста, глава уряду сказав: «Зараз ви
мені задаєте запитання, чи існує юридично коаліція. Доповідаю як колишній
голова парламенту: вона юридично існує, тому що є необхідна кількість
підписів під Коаліційною угодою. Коаліція припиняє своє існування
відповідно до закону про регламент тільки після оголошення про це на
засіданні Верховної Ради України. Сьогодні головуючий на засіданні заявив:
коаліція існує.
Фактично коаліція існувала на базі двох основних партій (БПП і
“Народний фронт”. – Прим. ред.)». А. Яценюк додав, що партія О. Ляшка
також голосувала за закони, які необхідно було ухвалювати для проведення
реформ і які були частиною Коаліційної угоди, а також інші фракції
визначалися щодо голосувань.
А. Яценюк нагадав, що для роботи коаліції необхідне голосування
226 депутатів. «Це означає, що треба завершити переговори з Радикальною
партією, щоб Радикальна партія юридично і фактично повернулася в
коаліцію. Підписати додаток або оновлену коаліційну угоду і затвердити
новий план дій», – додав він.
План дій – «це спільна відповідальність». «Нам треба усвідомити, що
треба далі буде голосувати за складні закони», – наголосив А. Яценюк.
Крім того, Прем’єр-міністр нагадав, що у вересні минулого року
звернувся до коаліції з пропозицією подати кандидатури на вакантні посади
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членів уряду. «Я очікую від парламентської коаліції, очікую від свого
політичного партнера Президента, не дивлячись на будь-які заяви, відкласти
все це в сторону – емоції, заяви, і зробити так, щоб не повторився 2005 р., –
наголосив він. – Тому перший пункт – не допускаємо 2005 р., не допускаємо
розвалу коаліції, отримуємо номінантів на посади до Кабінету Міністрів. Подруге, необхідно, щоби парламентська коаліція була дієва».
Прем’єр-міністр також повідомив, що в розмові з лідером фракції
Радикальної партії О. Ляшком не обговорював майбутні кадрові призначення
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 19.02).
***
Олігархи за останні два роки не отримали можливості
приватизувати жоден об’єкт у країні, як вони раніше приватизовували.
Про це заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у п’ятницю, 19 лютого, в
інтерв’ю українським телеканалам.
«Ви пригадуєте, як відбувалася приватизація? Домовились, олігархічна
змова, вже визначена ціна, і ти став щасливим власником об’єкта державної
власності», – нагадав він.
Глава уряду підкреслив, що державні збагачувальні компанії та ряд
інших індустріальних компаній, які були в так званій оренді на десятки років,
повернуті назад у державну власність.
«По газу. Всі ці вампіри, які сиділи на газових контрактах, всі знищені.
Тепер тільки прямі контракти між Україною і Європейським Союзом, –
зазначив А. Яценюк. – По податках. Ми два десятки років не могли підняти
податки, так звані ренти на найбільш олігархічні види бізнесу. Руда, газ,
нафта. Нам це вдалося зробити», – додав він.
Прем’єр-міністр навів приклад компанії «Укрнафта». «Десять років її
намагалися повернути під державний контроль. Всі говорили. Нам це
вдалося», – наголосив глава уряду.
Водночас А. Яценюк зазначив, що в уряді немає жодного представника
якоїсь бізнес-групи чи бізнес-лобі, як було раніше.
«Парламент. Вплив олігархів на парламент суттєво ослаблений. Він
існує, це правда, але це не те, що було раніше, де була чиста кланова
політична система», – сказав Прем’єр-міністр.
Крім того, глава уряду нагадав, що днями парламент проголосував закон
про особливості управління об’єктами державної власності. «Найтяжчий
закон, запропонований урядом, який не голосувався півроку, – закон про
особливості управління об’єктами державної власності, де на кінець-то уряд
отримав повноваження змінити керівників, призначити на відкритих
конкурсах, прибрати політичну корупцію, прибрати політичні впливи на
державних компаніях, – він вчора був проголосований в 251 голос», –
зазначив він (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 19.02).

***
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У цьому році соціальні стандарти зростуть на 12 %, для того щоб
компенсувати ріст цін і тарифів, заявив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк під час «години запитань» до уряду в п’ятницю, 19 лютого, у
Верховній Раді.
«У поточному році в першу чергу необхідно зберегти цінову
стабільність. Тобто для нас якір інфляції – це те, за що повинен відповідати
Кабінет Міністрів, – 12 %», – наголосив глава уряду.
А. Яценюк зазначив, що об’єктивно рівень інфляції прив’язаний до
десятка параметрів. «Перше і основне – це курс національної грошової
одиниці. І я сподіваюся, що Національний банк буде робити все для того,
щоби в країні була валютно-курсова стабільність, – сказав він. – Але щоби
Національному банку це вдалося зробити, нам необхідно знаходитися в
програмі з нашими західними партнерами, в тому числі в програмі з
Міжнародним валютним фондом. І приймати ті рішення, під якими
підписався Президент України, під якими підписався Прем’єр і відповідно
затверджені програмою дій Кабінету Міністрів України».
Водночас прогнозована інфляція буде компенсована громадянам,
зазначив А. Яценюк: «Ми збільшуємо в поточному році соціальні стандарти
так само на 12 %, для того щоб скомпенсувати ріст цін і тарифів».
«Зараз на даному етапі у нас додаткового ресурсу немає. У зв’язку із
суттєвим падінням цін на нафту, у зв’язку із суттєвим обвалом світових цін
на основні експортні позиції України нам буде дуже-дуже складно виконати
державний бюджет. Як і в минулому році, заявляю: якщо виконання
державного бюджету буде краще, ніж ми очікували, це означає, що ці кошти
ми направимо на соціальні виплати», – сказав Прем’єр-міністр (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 19.02).
***
«Кожен громадянин країни, який повинен отримувати соціальну
допомогу, буде її отримувати. А кожен, який краде з бюджету через
шахрайство і через спробу позбавити чесних громадян можливості
отримувати такі кошти, понесе покарання, і такі виплати будуть зупинені», –
наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у «10 хвилинах» у неділю,
21 лютого.
Глава уряду розповів, що протягом останнього тижня до нього
звертаються люди із запитанням про те, що таке верифікація соціальних
виплат. Він пояснив, яка мета уряду: «Загалом держава протягом року
здійснює виплати у розмірі 365 млрд грн. Це – соціальні виплати і соціальна
допомога для громадян країни. Вдумайтесь в цю цифру. Це втричі більше,
ніж увесь бюджет національної безпеки і оборони.
Яка наша спільна мета? Наша мета – щоб такі виплати отримували
тільки ті громадяни, які на це заслуговують і які повинні отримувати таку
допомогу відповідно до закону. А ті, хто зловживають, ті, хто шахрайським
способом намагаються витягнути копійчину з кишені пенсіонера, з кишені
інваліда, з кишені переселенця, повинні бути позбавлені таких виплат».
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Глава уряду нагадав, що за останній місяць були зупинені виплати для
150 тис. не справжніх, а так званих переселенців: «Ми з’ясували, що
побудована ціла схема, коли шахраї отримують документи громадян країни,
які не проживають на контрольованій території України, ідуть до органів
соціального захисту і під приводом начебто того, що такі громадяни країни
зареєстровані як тимчасові переселенці, отримують сотні мільйонів гривень з
державного бюджету.
Я не дам можливості, щоб далі шахраї витягували кошти з бюджету і
позбавляли громадян країни можливості підвищити соціальні стандарти і
пенсії саме за рахунок тих коштів, які сьогодні вимиваються цими схемами з
бюджету».
Він підкреслив, що «кожна людина, яка відповідно до закону повинна
отримувати будь-який вид соціальної допомоги чи доплати, і надалі буде її
отримувати. А той, хто через шахрайську схему намагався витягнути гроші з
державного бюджету і позбавити чесних громадян країни на додаткові
виплати, повинен понести покарання, і такі виплати будуть зупинені».
Прем’єр-міністр закликав громадян не переживати й не вірити чуткам:
«Так само, як і вам розповідали чутки про те, що субсидії – це просто
політична заява, а не реальний механізм допомоги громадянам країни. Ми
дали субсидії і кожна третя українська сім’я їх отримує.
Я так само заявляю: кожен громадянин країни, який повинен
отримувати соціальну допомогу, буде її отримувати. А кожен, який краде з
бюджету через шахрайство і через спробу позбавити чесних громадян
можливості отримувати такі кошти, понесе покарання, і такі виплати будуть
зупинені» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 21.02).
***
На засіданні в четвер, 18 лютого, уряд України ухвалює постанову
про щорічні виплати родинам загиблих і постраждалим під час подій на
Майдані. Про це на засіданні повідомив Прем’єр-міністр України А. Яценюк.
Цьогоріч буде здійснена виплата 108 сім’ям загиблих у розмірі майже
138 тис. грн.
Глава уряду повідомив, що 116 важкопораненим виплачується
68,9 тис. грн. Для кожної з 350 осіб, які отримали поранення середньої
тяжкості, буде виділено 34,4 тис. грн.
А. Яценюк звернувся до Міністерства соціальної політики та
Міністерства фінансів невідкладно забезпечити фінансування цих виплат
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 18.02).
***
«5,5 млн сімей України отримують сьогодні субсидії. І я думаю, що ви
їздите і часто зустрічаєтеся з виборцями. Та антитарифна істерія, яка
була, вона не відповідала дійсності. Тому що інститут субсидій дійсно
запрацював», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк під час
«години запитань» до уряду в п’ятницю, 19 лютого, у Верховній Раді.
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Водночас, за його словами, напрацьований механізм треба буде певним
чином удосконалювати.
Глава уряду нагадав, що початково була пропозиція запроваджувати
соціальну норму для населення 200 куб. м кожен місяць на опалювальний
сезон. «Потім, після, до речі, наших з вами спільних зустрічей, було
прийнято рішення про те, щоби дати по 200 куб. м не на безпосередньо
місяць, а 1200 куб. м на весь сезон, щоб люди самостійно могли визначатися,
коли більше споживати газу і коли менше споживати газу, – сказав
А. Яценюк. – Зараз ми проводимо калькуляцію по обсягах споживання газу.
Тому що січень місяць був дуже холодний, грудень був теплий, і зараз ви
бачите, що ситуація також по температурі, в принципі, сприятлива для
зменшення споживання природного газу. Ми пройдемося повністю по всіх
областях і по всіх категоріях споживачів для того, щоб визначитися, чи
необхідно добавляти, чи ми вкладемося в соціальну норму 1200 куб. м газу. І
я вас про це і членів парламенту окремо проінформую», – зазначив Прем’єрміністр.
Після вивчення цих даних, за словами А. Яценюка, будуть
сформульовані висновки, чи є можливість і доцільність перегляду
відповідних норм. «Але основне – всі отримають субсидії, і незалежно від
того, яка норма споживання соціальна, той, хто має низький дохід, він
покриває свої тарифні рахунки за рахунок державного бюджету України», –
наголосив глава уряду (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
19.02).
***
«Реальне джерело, з якого ми можемо збільшити соціальні
стандарти і реально профінансувати армію, почати фінансування
програм по зайнятості населення і по створенню робочих місць, – це
1,5 млрд дол., які арештовані і знаходяться в Ощадному банку України,
але по яких немає протягом двох років судового рішення про
конфіскацію». Про це заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк під час
«години запитань» до уряду в п’ятницю, 19 лютого, у Верховній Раді.
Глава уряду нагадав, що неодноразово звертався до органів прокуратури
і всієї української правоохоронної системи довести цю справу до кінця,
конфіскувати ці активи. «Ми зразу їх зарахуємо в державний бюджет країни.
І прошу в парламенту підтримки щодо прийняття окремого закону для того,
щоб спростити органам прокуратури виконання їхньої функції щодо
конфіскації цих коштів», – зазначив Прем’єр-міністр (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 19.02).
***
«Національна забава у вигляді парламентських виборів, тому що
політики хочуть взяти владу в країні, була причиною антиурядової
істерії, антиурядової політики і всієї історії по відставці». Про це заявив
Прем’єр-міністр А. Яценюк у п’ятницю, 19 лютого, в інтерв’ю українським
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телеканалам.
Глава уряду зазначив, що це притаманна риса політиків: як тільки
вибори закінчилися, починати думати про наступні вибори.
Він зазначив, що багато представників коаліції краще працюють, ніж
опозиціонери за часів колишнього режиму. «Тобто все, що не зробив, – все
погано. Зросла економіка – мало зросла. Підвищили соціальні стандарти –
могли підвищити на більше. Доплатили армії, збільшили вдвічі грошове
забезпечення для військовослужбовців – треба було втричі, – сказав А.
Яценюк. – І ця антиурядова риторика привела до того, що об’єктивно в одних
рейтинги з членів демократичної коаліції зросли, а в інших і персонально в
мене ці рейтинги впали. Я це усвідомлював в перший день, коли другий раз
став Прем’єр-міністром країни.
План був такий: давайте відставимо Кабінет Міністрів України.
Відставка Кабінету Міністрів України тягне за собою формування нового
уряду або дострокові парламентські вибори. Ми з вами протягом останніх
декількох місяців чули вічну сагу про відставку. Чи чув хтось про те, а хто
буде наступним Прем’єром, який буде наступний склад Кабінету, яка буде
парламентська більшість? І, основне, що зміниться в житті українців?
На ранок (після відставки уряду. – Прим. ред.) почнуть думати, як же
сформувати уряд. Не сформують. Ті, які хочуть дострокових виборів,
однозначно внаслідок відставки уряду будуть вимагати проведення
дострокових парламентських виборів.
Дострокові парламентські вибори – це повна політична і економічна
дестабілізація: зовнішньої допомоги немає, падіння доходів бюджету, це
зразу впливає на курс національної грошової одиниці, тобто на курс
української гривні. І це призводить до наслідків, яких країна не переживе»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 19.02).
***
Треба, щоб система охорони здоров’я орієнтувалася у своєму
фінансуванні на пацієнта й на його захворювання, зазначив Прем’єрміністр А. Яценюк, відповідаючи на запитання народних депутатів щодо
медичної реформи під час «години запитань» до уряду в п’ятницю,
19 лютого, у Верховній Раді.
«Нам треба знайти порозуміння між урядом і профільним комітетом в
необхідності того, що це законодавство треба приймати», – зазначив він.
А. Яценюк нагадав, що Концепція реформування системи охорони
здоров’я була презентована міністром охорони здоров’я О. Квіташвілі на
Національній раді реформ під головуванням Президента України
П. Порошенка. Водночас у парламенті є декілька законопроектів, які були
внесені депутатами. «Якщо народні депутати України вважають, що їхні
закони кращі, то уряд їх підтримує. Для мене основне сьогодні – це
проведення реальної реформи в системі охорони здоров’я», – наголосив
Прем’єр-міністр.
Глава уряду зазначив, що, згідно з Конституцією, медицина в Україні
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безкоштовна. «На жаль, це залишилося і є тільки на папері. І тому наша
система і наша реформа охорони здоров’я повинна бути наступна. Держава
забезпечує мінімальний гарантований рівень за державні кошти. Все, що
вище, – ми вводимо державну страхову медицину», – зазначив він.
А. Яценюк пояснив, що для цього необхідно ще раз відмовитися від
койко-місць, протоколів лікування. «І треба, щоби орієнтувалася система
охорони здоров’я в своєму фінансуванні на пацієнта і на його захворювання,
– сказав Прем’єр-міністр. – Ми повинні чесно сказати: держава в стані
забезпечити мінімальний гарантований рівень медичних послуг. Все, що
вище, – державна страхова медицина.
Я прошу членів парламенту і я даю вказівку відповідно членам уряду:
давайте почнемо цей процес, приймати ці закони» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 19.02).
***
У березні – квітні 2016 р. в Україні вперше буде проведено комплексне
оцінювання національної системи забезпечення лікарськими засобами за
міжнародною методологією. Його мета – проаналізувати наявну систему
постачання лікарських засобів в Україні з точки зору зрілості її можливостей
та ефективності функціонування. Результати оцінювання будуть необхідні
для прийняття рішень щодо посилення національної системи забезпечення
лікарськими засобами в рамках реформи системи охорони здоров’я.
Отримані дані будуть спрямовані на вдосконалення системи забезпечення
лікарськими засобами й розширення доступу пацієнтів до лікування.
Замовником і координатором оцінювання виступає МОЗ України,
виконавцем – проект міжнародної технічної допомоги «Системи
покращеного доступу до лікарських засобів та фармацевтичних послуг»
(SIAPS), що впроваджується в Україні міжнародною компанією MSH за
фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Оцінювання здійснюватиметься у восьми регіонах України: на
Дніпропетровщині, Закарпатті, Київщині, Кіровоградщині, Одещині, на
Полтавщині, Сумщині, у Чернівецькій області та Києві. Охоплюватиме такі
функціональні зони системи забезпечення ЛЗ: вибір лікарських засобів,
прогнозування потреб і планування постачання, закупівля лікарських засобів,
зберігання та управління запасами, транспортування. Результати, отримані в
областях, будуть репрезентативними для всієї країни.
З метою координації співпраці 18 лютого в Києві відбулася зустріч
відповідальних представників департаментів (управлінь) охорони здоров’я,
які забезпечуватимуть координацію процесу проведення оцінювання на
місцях. Вони ознайомилися з методологією й основними аспектами
впровадження проекту, планом здійснення системи оцінювання та роллю
обласних управлінь з питань охорони здоров’я у процесі збору даних.
Очікується, що перші результати оцінювання будуть представлені в кінці
квітня 2016 р. (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 19.02).
***
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Європейське
енергетичне
співтовариство
вітає
зусилля
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у
впровадженні конкурентних ринків. Про це йшлося на зустрічі міністра
В. Демчишина з головою секретаріату Енергетичного співтовариства
Я. Копачем.
Під час зустрічі Я. Копач високо оцінив розроблений міністерством
проект закону «Про ринок електроенергії» і висловив сподівання щодо
якнайшвидшого внесення документа на розгляд парламенту. Законопроект
покликаний розпочати реформу взаємин на ринку електроенергії, повністю
відповідає європейським правилам і Третьому енергетичному пакету.
В. Демчишин також поінформував представників Енергетичного
співтовариства про подальші кроки реформування ринку газу, зокрема
розроблений міністерством за участі міжнародних експертів проект
розподілу (unbunding) НАК «Нафтогаз України» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 19.02).
***
«У 2016 р. Україна знову може досягти рекордного експорту зерна. У
2015 р. ми поставили рекорд, експортувавши 35 млн. т, в цьому плануємо
експортувати не менше 36 млн т зернових. Що стосується врожаю, то тут
дуже багато залежатиме від погодних умов. Я розраховую, що ми вийдемо як
мінімум на ті обсяги, які були в минулому році – понад 60 млн т», – про це
повідомив міністр аграрної політики та продовольства України О. Павленко в
інтерв’ю виданню «Корреспондент».
Говорячи про державну підтримку галузі, О. Павленко зазначив, що
міністерству хотілося б отримувати до 4 млрд грн бюджетної підтримки для
аграріїв. Але відсутність грошей у бюджеті спонукає фокусуватися на інших
пріоритетних завданнях.
«Як я вже казав, головний фокус зараз – на дерегуляції. Другий напрям –
це робота з нашими міжнародними донорами. Вже сьогодні ми бачимо
результати активної співпраці з Європейським інвестиційним банком – нам
вдалося підписати угоду про залучення 10 млрд грн кредиту для аграріїв.
Наступний крок – залучення інвестицій для відновлення систем зрошення в
п’яти південних областях України, що дозволить підвищити врожайність у
цих регіонах на 8–10 млн т і створити понад 100 тис. нових робочих місць. У
рамках реалізації цього проекту ми маємо намір протягом 2016–2017 рр.
залучити 1,5–2 млрд дол.», – наголосив голова відомства.
Крім того, важливим для підтримки агровиробників є диверсифікація
поставок української продукції. З початком торгових воєн з Росією у 2013 р.
Україна зуміла вдало перенаправити експортні потоки аграрної продукції.
Наразі здійснюється експорт продукції у 190 країн світу. При цьому
основними ринками збуту є азіатський (близько 6,7 млрд дол. експорту),
європейський (4,1 млрд дол.) й африканський (1,9 млрд дол.).
«Знаковим є отримання дозволу на експорт української молочної
продукції в ЄС. Європейський ринок – це 4,1 млрд дол. експорту, а також
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зовсім інші стандарти якості. Наприклад, у молочній промисловості – це
аналіз усього ланцюга виробництва. Багато скептиків говорили, що в Україні
ніколи не буде молока європейської якості. Але зараз ми успішно пройшли
сертифікацію, і десять компаній уже отримали єврономер. Це означає, що
крім того, що вони можуть постачати свою продукцію в Європу, у них
відкриваються величезні перспективи на азіатських й африканських ринках»,
– додав міністр О. Павленко (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 19.02).

ПОЛІТИКА
Запланированная в Париже 3 марта встреча глав МИД
«нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и РФ) станет
ключевой и засвидетельствует определенные успехи. Такое мнение
высказал министр иностранных дел Германии Ф.-В. Штайнмайер перед
переговорами с Премьер-министром Украины А. Яценюком в Киеве в
понедельник, 22 февраля (http://korrespondent.net/world/worldabus/3633197shtainmaier-vstrecha-myd-chetverky-budet-kluichevoi).
«Мы сейчас достигаем прогресса на уровне министров, мы встречаемся в
Париже 3 марта. Это будет, я думаю, решительная ключевая встреча, мы
засвидетельствуем, что какие-то успехи были достигнуты в плане доверия
нашему мирному процессу», – заявил Ф.-В. Штайнмайер.
Он отметил, что не видит альтернативы минскому процессу.
Немецкий министр также подчеркнул обеспокоенность происходящим в
Верховной Раде Украины. «Я надеюсь, что в украинском парламенте будут
приняты надлежащие решения, гарантирующие стабильность в будущем, что
станет предпосылкой для движения на пути реформ. Я с нетерпением
ожидаю обмена мнениями по вопросу приверженности украинских властей
проведению реформ», – сказал Ф.-В. Штайнмайер.
Напомним, визит Ф.-В. Штайнмайера и его французского коллеги
Ж.-М. Эро в Киеве продлится 22–23 февраля (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 22.02).
***
Министр иностранных дел и международного развития Франции
Ж.-М. Эро считает, что для проведения реформ Украине нужны
эффективные правительство и парламент. Об этом он заявил на
совместной пресс-конференции с главами МИД Украины и Германии
(http://korrespondent.net/world/worldabus/3633429-hlava-myd-frantsyy-v-kyevedal-sovety-po-reformam).
«За последние 14 месяцев действующее украинское правительство
провело множество реформ, но все еще много работы на этом пути. И для
этого необходимо правительство, которое может идти вперед, а также
48

эффективный парламент, который проводит обсуждение и принимает
законы, необходимые для этих реформ, направленных на процветание
Украины», – сказал он.
Ж.-М. Эро также считает, что встречи трехсторонней контактной
группы в Минске должны продолжаться. «Необходимо, чтобы ситуация с
безопасностью сохраняла стабильный характер. А для этого необходим
определенный политический горизонт. Диалог в Минске должен
продолжаться между сторонами, вовлеченными в конфликт. Но это не
должно быть самоцелью. Цель – выполнение минских соглашений», – сказал
он.
Глава МИД Франции также подчеркнул, что минские соглашения
являются международным документом, обязательным к выполнению. «Это
касается как Украины, как России, так и других стран. Ситуация очень
нестабильная. Мы хотим избежать дальнейших рисков и четко заявили
сепаратистам и российской стороне, что напряжение должно уменьшиться»,
– сказал Ж.-М. Эро.
Как
сообщалось,
министры
иностранных
дел
Германии
Ф.-В. Штайнмайер и Франции Ж.-М. Эро находятся с совместным визитом в
Киеве 22–23 февраля.
Накануне с главами МИД Германии и Франции встретился Президент
Украины П. Порошенко. Собеседники обсудили ситуацию на Востоке
Украины и состояние выполнения минских договоренностей.
Ранее глава МИД ФРГ Ф.-В. Штайнмайер заявил, что до решения
конфликта в Донбассе далеко.
Напомним, перед этим переговоры «нормандской четверки» в Мюнхене
по Украине завершились, едва успев начаться. По итогам встречи глава МИД
Украины П. Климкин заявил, что конкретного результата нет. Следующая
встреча состоится в начале марта в Париже (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 23.02).
***
Кремль не отказывается от планов по дезинтеграции Украины и по
восстановлению в стране пророссийской власти. Об этом во время
заседания омитета ВР по вопросам нацбезопасности заявил представитель
Главного управления разведки Министерства обороны Украины
В. Скибицкий, передает «Интерфакс-Украина».
«Несмотря на частичный провал, по нашим оценкам планов Москвы,
режим Путина не отказывается от своих целей относительно нашего
государства, которые на сегодняшний день включают дезинтеграцию
Украины, установление российского контроля над нашим государством и
восстановление пророссийской власти в Украине», – сказал В. Скибицкий.
Как сообщалось, 22 февраля Комитет ВР по нацбезопасности
обнародовал стенограмму заседания СНБО от 28 февраля 2014 г.
Согласно данным стенограммы, Россия планировала вторжение в
Украину в 2014 г., Крым был лишь частью операции.
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Уже летом 2013 г. В. Путин заявлял о намерении захватить 10 областей и
двигался в этом направлении (Главком (http://glavcom.ua/news/363716.html).
– 2016. – 22.02).
***
Режиму президента РФ В. Путина в настоящее время не удалось
достичь полной дестабилизации Украины. Об этом заявил заместитель
директора департамента Главного управления разведки Министерства
обороны Украины В. Скибицкий.
В то же время, по его словам, попытки дестабилизировать ситуацию в
Украине со стороны РФ будут продолжаться по трем направлениям.
«Первое: в сфере безопасности – продолжение сложной ситуации в
оккупированных районах, поддержание 1-го, 2-го армейских корпусов
(оккупационные войска РФ на Донбассе. – Прим. ред.) в боевой готовности и
в готовности к возможному возобновлению боевых действий в любой
момент.
Второе:
очень
активное
применение
информационнопсихологических, информационных технологий и операций против Украины
и населения как на нашей, так и на оккупированной территории. И третье –
это то, что мы видим сейчас на Майдане: давление на нашу государственную
власть, это поддержка всех тех дестабилизирующих факторов, которые есть
сейчас в Украине, с тем, чтобы дестабилизировать ситуацию в нашем
государстве и не допустить дальнейшей евроинтеграции Украины в
европейское сообщество. Это три основных направления, которые будут
поддерживаться режимом Путина и воплощаться в жизнь», – отметил
В. Скибицкий (Главком (http://glavcom.ua/news/363640.html). – 2016. –
22.02).
***
В самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» решили перенести выборы.
Глава самопровозглашенной «ДНР» А. Захарченко заявил, что местные
выборы в «республике» могут состояться не раньше следующего года
(http://korrespondent.net/ukraine/3632494-v-dnr-y-lnr-reshyly-perenesty-vybory).
«Украина хоть и изменила насильственным путем Конституцию,
перенесла рассмотрение на следующую сессию – август, сентябрь. Потом три
месяца на подготовку выборов, а это уже 31 декабря. Никто на Новый год
выборы не проводит, то есть это выборы на 2017 г.», – цитирует
А. Захарченко РИА «Новости».
В свою очередь, «ЛНР» перенесла местные выборы с 21 февраля на
24 апреля 2016 г. Об этом говорится в «указе» «главы ЛНР» И. Плотницкого,
опубликованном на его сайте.
Как сообщалось, 6 октября «ДНР» и «ЛНР» согласились перенести
выборы на 2016 г. Это решение приветствовали в Кремле, Киеве, ОБСЕ,
НАТО, Франции, Германии (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2016. – 21.02).
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***
Центральная избирательная комиссия в воскресенье, 21 февраля,
обнародовала список партий, которые приняли решение участвовать в
местных выборах 27 марта 2016 г.
По данным ЦИК всего в выборах примут участие 27 политических
партий.
Как сказано в сообщении пресс-службы комиссии, согласно закону,
Центризбирком должен опубликовать этот список не позднее, чем за 34 дня
до дня голосования. В связи с чем комиссия сообщает, что на внеочередных
выборах криворожского городского головы, а также первых выборах
депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных
территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых,
городских голов, старост деревень до 20 февраля в ЦИК поступили
документы относительно участия в местных выборах от 27 политических
сил.
Напомним, ранее заместитель председателя ЦИК А. Магера заявил о
мизерной вероятности того, что выборы в райсоветы Киева пройдут 27 марта
(УРА-Информ (http://ura-inform.com). – 2016. – 21.02).
***
В понедельник, 22 февраля, в Кривом Роге во время очередного
заседания избирательной комиссии было принято решение о регистрации
первого кандидата на должность городского головы.
Им стала самовыдвиженец Я. Беркут, сообщают наблюдатели
Всеукраинской общественной организации «Гражданская сеть “Опора”».
Отмечается, что во время очередных местных выборов 2015 г. Я. Беркут
была выдвинута политической партией «Общественное движение “Народный
контроль”» в качестве кандидата в депутаты Днепропетровского областного
совета в территориальном избирательном округе № 97.
Напомним, официальная регистрация на должность городского головы
Кривого Рога началась 22 февраля и завершится 2 марта 2016 г. (Главком
(http://glavcom.ua/news/363824.html). – 2016. – 23.02).
***
«Батьківщина» начала сотрудничество с «Антикорупційним рухом»
В. Наливайченко для объединения усилий в антикоррупционном
направлении. Об этом в интервью «Главкому» сообщил народный депутат от
«Батьківщини» С. Власенко.
«Мы проводим переговоры со всеми здоровыми политическими силами,
которые разделяют наши ценности, и выходим в различные форматы
сотрудничества. Один из них – объединение усилий в антикоррупционном
направлении. Это произошло у нас между “Батьківщиною” и движением
В. Наливайченко», – отметил он.
С. Власенко отрицает, что у организации В. Наливайченко нет
структуры. «Вам так кажется. Валентин Александрович Наливайченко –
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абсолютно самодостаточный политик общеукраинского уровня. Это человек,
имеющий большой практический опыт, который был в разных ипостасях в
политикуме – в парламенте, в Службе безопасности, в оппозиции. При этом
сказать, что у него нет структуры, тоже не совсем правильно. Возможно,
большинство людей, которые с ним работают, не такие публичные, как он,
это объективно. Но у него есть люди и есть структура», – утверждает нардеп
(Главком (http://glavcom.ua/news/363628.html). – 2016. – 22.02).
***
Оппозиционный блок выносит на рассмотрение Верховной Рады
постановление об отставке министра культуры В. Кириленко. «Мы
требуем также расследования провокационной деятельности министра», –
говорится
в
заявлении
партии
в
воскресенье,
21
февраля
(http://korrespondent.net/ukraine/3632571-oppozytsyonnyi-blok-trebuet-otstavkykyrylenko).
По мнению Оппозиционного блока, Министерство культуры
превратилось в министерство провокаций и вредительства. Деятельность
В. Кириленко и его единомышленников угрожает общественному миру,
культурным памятникам страны и целостности Украины. «Текущая война не
остановила провокации. Минкульт В. Кириленко и его структуры создали
“черные” списки актеров и запретили аполитичные фильмы, популярные у
поколений украинцев: “Иронию судьбы”, “Кавказскую пленницу”, “Гостью
из будущего”», – отмечают в партии.
В Оппозиционном блоке подчеркивают, что В. Кириленко и его
подручные не ограничиваются провокациями в сфере кино. «Сегодня они
разжигают межконфессиональный конфликт. Принятое ими решение о
передаче в пользование УПЦ КП части помещений Софии Киевской не
только противоречит обязательствам Украины перед ЮНЕСКО, но и
нарушает права других церквей. Причина такого решения – в личной
церковной принадлежности В. Кириленко к УПЦ КП и его дружеских
отношениях с ее руководством», – говорится в заявлении политсилы.
По мнению Оппозиционного блока, такое незаконное разрешение
Кабмина на проведение службы УПЦ КП в историческом комплексе Софии
Киевской может разрушить межконфессионый мир и баланс в Украине
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 21.02).
***
Коалиция гражданского общества «Народная Конституция»
обратилась к спикеру Верховной Рады В. Гройсману в ответ на его
обращение с призывом поддержать новую процедуру принятия
Конституции. Соответствующее обращение обнародовала пресс-служба
организации.
В обращении сказано, что «Народная Конституция» 24 сентября 2015 г.,
подписав Меморандум о формировании коалиции гражданского общества,
фактически начала процесс создания общественного диалога между
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гражданами Украины. В ноябре 2015 г. провела всеукраинский тур с целью
обсуждения на экспертном и общественном уровне принципов
общественного договора.
«Не обладая столь колоссальным административным ресурсом, как
исполнительная или законодательная ветвь власти, коалиция, выполнила
значительный объем работы для формирования мнения о том, что нужно
гражданам Украины в это трудное для страны время. Результатом
совместной полугодовой работы стал созданный нами проект закона
“О процедуре подготовки проекта новой Конституции Украины”, который
был подан в Верховную Раду Украины и с трудом зарегистрировано
18 января 2016 г. под № 3781», – говорится в сообщении.
«Законопроект определяет механизмы принятия новой Конституции как
нового общественного договора, который будет написан народом Украины
после широких общественных обсуждений, и проведение всеукраинского
референдума», – сообщает пресс-служба организации.
В законопроекте, в частности, прописан детальный механизм выхода
Украины из кризиса. Прописана новая процедура принятия коллективного
народного решение выхода из кризиса: конституционное собрание. «Проект
закона создан после встреч с гражданами во всех регионах нашей страны,
лучшими юристами по конституционному праву и экспертами», – добавили
авторы документа.
В «Новой Конституции» уверяют, что каждое слово проекта закона
обсуждалось с представителями гражданского общества, было одобрено
членами Венецианской комиссии и экспертами по конституционному праву
США.
«Гражданское общество выполнило работу за представителей власти
Украины и дало инструмент. Теперь очередь Верховной Рады Украины
выполнить свою работу, принять решение в интересах общества. Это
последняя попытка для Верховной Рады и власти в целом запустить
механизм выхода из кризиса необходимо сделать как можно быстрее.
Всех политиков, все организации, которые видят выход из кризиса через
Новый общественный договор, мы приглашаем к открытому процессу,
которым занимается неполитическая организация Коалиция гражданского
общества “Народная Конституция”, а также принять в свои партийные
программы, если действительно они полагают, что общество нуждается в
решении кризисных вопросов через Новый общественный договор», –
говорится в сообщении.
В «Народной Конституции» просят политиков «отбросить все свои
политические амбиции для решения главного вопроса современности –
судьбы народа Украины» (Главком (http://glavcom.ua/news/363724.html). –
2016. – 22.02).
***
Бывший украинский министр А. Клименко снова сообщил о скором
возвращении в Украину и не исключил участия своей партии «Успішна
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країна» в выборах в парламент, если они состоятся. Об этом он заявил в
интервью телеканалу UBR (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3633023partyia-eks-mynystra-namerena-uchastvovat-v-vyborakh-v-radu).
Политик заявил о необходимости проведения перевыборов парламента
для восстановления мира на Донбассе. «Сегодня уже ясно, что депутаты не
отражают интересы граждан. Там есть олигархи, которые дергают за
ниточки, и депутаты, не более чем клоуны, которые находятся у них на
зарплатах. Потому первое, с чего нужно начинать, – это перезагрузка
парламента», – заявил политик.
При этом А. Клименко не исключает, в случае проведения досрочных
выборов, что возглавляемая им партия «Успішна країна» будет принимать в
них участие. Вместе с тем политик опроверг слухи о якобы поступающих
ему предложениях занять руководящие посты в Донецкой и Луганской
областях: «Никогда не получал, никогда не вел дискуссию по этому вопросу,
потому что для меня Донецк – это Украина, и решать проблему нужно
комплексно».
Опроверг А. Клименко и любые договоренности с действующей
украинской властью. По его словам, их нет и никакого диалога с
властьимущими у него нет.
Напомним, ранее стало известно, что партия «Успішна країна», которую
возглавляет А. Клименко, до конца года планирует открыть более
120 региональных офисов. До 1 марта уже начнут работать офисы партии в
крупных областных центрах, в том числе в Киеве (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 22.02).
***
Украинский Хельсинский союз по правам человека заявляет об
отсутствии реальных результатов по борьбе с коррупцией. Об этом
заявил председатель правления УХС А. Павличенко.
«Реальных результатов борьбы с коррупцией мы не наблюдаем. Мы
видим создание некоторых механизмов, которые должны работать. На
сегодняшний день я остаюсь пессимистом в вопросе борьбы с коррупцией и
считаю, что должны быть расставлены четкие предохранители на наивысшем
уровне», – сказал он.
По словам А. Павличенко, в этом направлении власть должна
демонстрировать образцы преодоления конфликта интересов и всех
коррупционных рисков на наивысшем уровне.
Правозащитник отметил, что гражданское общество стало более
дееспособным, чем было ранее, но еще не способно контролировать власть в
той мере, чтобы предотвращать коррупционные риски и противостоять
тотальной коррупции, которая существует в государстве (Главком
(http://glavcom.ua/news/363828.html). – 2016. – 23.02).

***
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Вечером 22 февраля в Киеве на майдане Незалежности состоялось
вече, на котором митингующие снова объявили свои требования и
заявили, что не покинут площади до их выполнения. Об этом передает
телеканал
«112
Украина»
(http://korrespondent.net/ukraine/3633282mytynhuuischye-zaiavyly-chto-ne-pokynut-maidan).
Участники заявили, что будут проводить вече на Майдане еженедельно,
а у стелы выставят круглосуточное дежурство и будут жить в палатках.
«Этих требований много, ведь фактически к подножию стелы Независимости
выходил каждый желающий и озвучивал определенное свое требование,
однако если обобщить, то эти требования сводятся к тому, что надо в стране
бороться с коррупцией. Присутствующие поддержали отставку А. Яцеюка,
также было принято несколько решений, которые присутствующие
голосовали выкриками, а также поднятием рук», – говорится в сообщении.
«Присутствующие и все, кто произносил речь на вече, сказали, что они
не призывают к перевороту в стране. Никоим образом они не призывают к
революционным действиям и не хотят свергнуть власть. Единственное, что
они говорят, что мирным способом, путем, дозволенным Конституцией,
хотят высказать свои требования и чтобы их услышала власть», – также
отметил
корреспондент
телеканала
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 22.02).
***
В центре Киева на Софийской площади в воскресенье, 21 февраля,
прошла акция в поддержку патрульной полиции. По сообщениям
очевидцев, в столице собрались около тысячи человек. Они держали в руках
плакаты с надписями: «Защити полицию» и «Судья, он охранял покой твоей
семьи»
(http://korrespondent.net/ukraine/3632591-v-trekh-horodakh-vyshlypodderzhat-polytsyui).
Аналогичная акция проходила и во Львове. «Политическим силам на
мероприятии не место, извините», – говорится на странице Facebook
организаторов акции. Такая же акция прошла и в Ивано-Франковске,
сообщает телеканал 112. «Акция была анонсирована на 12:00. Но сейчас
собрались в основном молодые парни, которые выразили желание
поддержать полицейского С. Олейника. Но как таковой массовой акции
нет… В настоящее время не более 10 активистов», – сообщил корреспондент
телеканала.
Как сообщал «Корреспондент.net», 18 февраля Печерский районный суд
Киева избрал меру пресечения в виде ареста для патрульного С. Олейника,
подозреваемого в убийстве пассажира BMW во время автопреследования 7
февраля. МВД планирует обжаловать приговор. Министр А. Аваков считает
действия суда и прокуратуры попыткой дискредитировать реформу полиции
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 21.02).

***
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В Запорожье в воскресенье, 21 февраля, произошли столкновения
между активистами и антимайдановцами из Мелитополя, которые
приехали на митинг против сноса памятника Ленину.
Как сообщает местное издание 061, около 11:00 мелитопольские
антимайдановцы на четырех автобусах прибыли к запорожской мэрии, где их
уже
ждали
около
200
оппонентов
(http://korrespondent.net/city/zaporozhye/3632622-v-zaporozhe-atakovalypozhylykh-zaschytnykov-lenyna).
«Периодически антимайдановцы выходили по одному из автобуса и
спорили с запорожскими активистами. В основном, это пожилые люди», –
сообщает СМИ. Один из автобусов запорожские активисты забросали
яйцами. Митинг так и не состоялся.
Позже стало известно, что автобусы с антимайдановцами переехали от
Запорожского горсовета к цирку, где и произошли столкновения с
активистами. По словам очевидцев, у цирка были задержаны семь
антимайдановцев из Мелитополя. Их отправили в райотдел.
Как сообщал «Корреспондент.net», 19 февраля на сессии Запорожского
горсовета депутаты приняли решение о демонтаже трех памятников вождям
коммунистического
режима,
среди
них
и
памятник
Ленину
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 21.02).
***
Если бы президентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, в
тройку лидеров вышли бы П. Порошенко, Ю. Тимошенко и А. Садовой. Об
этом свидетельствуют результаты социологического исследования,
проведенного Институтом им. Горшенина, которое представила на прессконференции эксперт департамента социологии Л. Четвертухина.
П. Порошенко в ближайшее воскресенье поддержали бы 17,2 %;
Ю. Тимошенко – 15,9 %; А. Садового – 11,8%; О. Ляшко – 11,8 %; Ю. Бойко
– 10,7 %; А. Гриценко – 10,6 %; Д. Яроша – 3,6 %; Г. Корбана – 3,1 %;
И. Коломойского – 2,5 %; А. Яценюка – 1,9 %; В. Кличко – 1,0 %;
В. Гройсмана – 0,8 %.
За другого кандидата готовы проголосовать 9,1 %. На вопрос отвечали
только те, кто заявил, что примет участие в голосовании и определился с
выбором кандидата.
Исследование проводилось с 8 по 17 февраля, было опрошено 2 тыс.
респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме
оккупированных территорий Крыма и отдельных районов Донецкой и
Луганской областей. Погрешность не превышает 2,2 % (Главком
(http://glavcom.ua/news/363870.html). – 2016. – 23.02).
***
В случае досрочных парламентских выборов 5-процентный барьер
преодолеют семь партий.
Как свидетельствуют данные февральского соцопроса КМИС, за Блок
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П. Порошенко «Солидарность» готовы проголосовать 16,6 % среди тех, кто
определился и пойдет на выборы. Далее идут «Батьківщина» с рейтингом
15,1 %, Оппозиционный блок – 14,2 %, «Самопоміч» – 11,8 %, Радикальная
партия – 10,3 %, «Свобода» – 6,2 % и «Громадянська позиція» – 5,3 %.
Если сравнить результаты выборов 2014 г. с сегодняшними рейтингами,
то больше всего – с 22,1 до 2,5 % – снизилась поддержка «Народного
фронта», который по состоянию на февраль 2016 г. не попадает в парламент.
Заметно – с 21,8 до 16,6 % – снизилась и поддержка Блока П. Порошенко
«Солидарность». Практически не изменилась поддержка партии
«Самопоміч» – 11 % в 2014 г. и 11,8 % в середине февраля 2016 г.
При этом с 5,7 до 15,1 % возросла поддержка партии «Батьківщина»; с
9,4 до 14,2 % – Оппозиционного блока; с 7,4 до 10,3 % – Радикальной партии.
Также с 4,7 до 6,2 % возросла поддержка партии «Свобода» и с 3,1 до
5,3 % – «Громадянської позиції».
Киевский международный институт социологии провел собственное
исследование 5–16 февраля методом личного интервью среди
2020 респондентов в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме
АР Крым). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при
дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3 % для показателей близких к 50 %,
2,8 % – для показателей близких к 25 %, 2,0 % – для показателей близких к
10 %, 1,4 % – для показателей близких к 5 %, 0,7 % для показателей, близких
к 1 или 99 % (ZN.UA (http://zn.ua/POLITICS/na-dosrochnyh-vyborah-v-raduproshli-by-sem-partiy-205206_.html). – 2016. – 23.02).

ЕКОНОМІКА
Національний банк України визначив три системно важливі банки
української банківської системи. Про це УНН повідомили у прес-службі
регулятора.
«Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду
(оверсайт) платіжних систем НБУ визначив ПАТ “Приватбанк”, ПАТ
“Ощадбанк” та ПАТ “Укрексімбанк” системно важливими», – ідеться в
повідомленні регулятора.
Серед основних показників, які використав Нацбанк для визначення
системно важливих банків, були загальні активи (коефіцієнт зважування
35 %), кошти фізичних осіб, суб’єктів господарювання й небанківських
фінансових установ (коефіцієнт 35 %), кошти, розміщені в інших банках
(коефіцієнт 7,5 %), кошти, залучені від інших банків (коефіцієнт 7,5 %), та
кредити, що надані суб’єктам господарювання у промисловість, сільське
господарство й будівництво (коефіцієнт 15 %).
За даними Нацбанку, системно важливий банк зобов’язаний з 1 січня
2019 р. дотримуватися спеціальних значень економічних нормативів.
Зокрема, нормативу миттєвої ліквідності (Н4) – не менше ніж 30 % та
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максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – не
більше ніж 20 %, ідеться в повідомленні НБУ.
Регулятор також зобов’язав з 1 січня 2020 р. системно важливий банк
формувати буфер системної важливості, який розраховується від загального
обсягу ризику.
Як повідомляв УНН, Національний банк України завершив другий етап
централізації регіональної мережі та балансу регулятора (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 22.02).
***
Сезонно скорректированный ВВП в IV квартале 2015 г. увеличился на
1,5 % по сравнению с III кварталом («плюс» 0,5 % в III квартале). Об этом
свидетельствуют данные Минэкономразвития.
Последний раз ВВП возростал два квартала подряд пять лет назад – в
2011 г., когда наблюдался ценовой бум на мировых сырьевых рынках. Сейчас
отечественные производители проводят свою деятельность в условиях
военных действий на Донбассе и дальнейшего падения цен на ключевые
товары отечественного экспорта, которое происходит уже третий год подряд.
По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. спад экономики
Украины в IV квартале 2015 г. замедлился до 1,2 % с 7,2 в III квартале и
17,2 % – в I квартале.
В целом же падение экономики Украины в 2015 г. составило 10 %.
В первом полугодии 2016 г. ожидается рост экономики на 1 % за счет
восстановления работы предприятий на Востоке Украины.
По данным Госстата, реальный валовый внутренний продукт в
IV квартале 2015 г. уменьшился на 1,2 % по сравнению с аналогичным
периодом 2014 г. (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 22.02).
***
З початку опалювального сезону 2015–2016 рр. споживачі в Україні
використали 6,7 млрд куб. м газу. Про це УНН повідомили у прес-службі
ПАТ «Укртрансгаз».
«Усього за опалювальний сезон вітчизняні споживачі використали з ПСГ
6,742 млрд куб. м палива», – ідеться в повідомленні.
Зокрема, за минулий тиждень, з 15 по 21 лютого, запаси газу
зменшилися на 180 млн куб. м, а з початку місяця – на 830 млн куб. м.
За даними «Укртрансгазу», запаси газу в Україні на сьогодні становлять
10,279 млрд куб. м газу, що на 26 % більше, ніж торік (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 22.02).
***
У 2015 р. в Україні введено в експлуатацію на 13 % більше житла,
ніж у попередньому.
Загальна площа прийнятого в експлуатацію за підсумками 2015 р. житла
на 13,4 % більша порівняно з 2014 р. Про це УНН повідомляє з посиланням
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на інформацію Державної служби статистики України.
За даними Держстатистики всього протягом 2015 р. прийнято в
експлуатацію понад 11 млн кв. м, що на 13,4 % більше, ніж у 2014 р. Від
загальної площі прийнятого в експлуатацію житла 7,46 млн кв. м припали на
міські поселення.
Варто зауважити, що інформація наведена без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя й частини
Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо, попри непросту економічну ситуацію в країні, найбільший
столичний забудовник ПАТ «ХК “Київміськбуд”» повідомив, що за 2015 р.
ввів у експлуатацію більше 300 тис. кв. м житла. У 2016 р. холдинг планує
ввести в експлуатацію від 360 до 400 тис. кв. м житла (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 22.02).
***
Узбекистан досрочно отменил дополнительный импортный сбор с
украинских товаров введенный с 1 июля 2015 г. Об этом говорится на сайте
Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли
Республики Узбекистан.
В сообщении узбекского министерства уточняют, что ввели
дополнительный импортный сбор в ответ на принятие Украиной
постановления от 26 февраля 2015 г., согласно которому с товаров из
Узбекистана взимался дополнительный сбор в размере 5–10 %.
Узбекистан отменил сбор, так как украинское правительство с 1 февраля
2016 г. прекратило взимать дополнительную плату с узбекских товаров.
Среди торговых партнеров Украины Республика Узбекистан занимает
седьмое место среди стран СНГ и 44 место среди всех стран мира
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 19.02).
***
Тридцать процентов работающих в тени украинцев заняты в
аграрном секторе,отмечают в Госслужбе по вопросам труда.
Председатель Государственной службы Украины по вопросам труда
Р. Чернега рассказал, что около 30 % работающих в тени украинцев, или от
900 тыс. до 1,2 млн человек, заняты в аграрном секторе, при том что в общем
счете на сельхозпредприятиях Украины трудятся приблизительно
2
млн
человек
(http://news.eizvestia.com/news-markets/full/813-30rabotayushhih-v-teni-ukraincev-zanyaty-v-agrarnom-sektore-gosudarstvennayasluzhba-zanyatosti).
Он также сообщил, что в аграрном секторе ведут деятельность
приблизительно 78 тыс. предприятий, на которых работают около
2 млн человек. Р. Чернега подчеркнул, что в связи с принятыми в декабре
изменениями в Налоговый кодекс, которые практически на половину
сократили налоги на фонд оплаты труда, Госслужба проводит работу с
бизнесом по легализации работы нанятых сотрудников. По словам
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чиновника, это, с одной стороны, увеличит поступления в госбюджет, а с
другой – даст работникам возможность получать положенную им
социальную защиту.
Напомним, по последним данным Государственной службы статистики,
по итогу девяти месяцев 2015 г. в Украине были занятыми 16,5 млн человек в
возрасте от 15 до 70 лет. При этом в ноябре количество официально
трудоустроенных нанятых сотрудников составляло 7,9 млн человек
(Экономические известия (http://news.eizvestia.com). – 2016. – 20.02).
***
Япония и Китай увеличили спрос на украинский ячмень. Поставки
ячменя в Японию и Китай увеличились более чем в три раза.
За истекший период 2015/16 МГ (июль – январь) из Украины было
экспортировано 3,94 млн т ячменя, что практически соответствует
показателю минувшего сезона (3,97 млн т за тот же период), информирует
еizvestia.com (http://news.eizvestia.com/news-markets/full/267-yaponiya-i-kitajuvelichili-spros-na-ukrainskij-yachmen).
Так, за весь 2014/15 МГ в Китай было экспортировано около 250 тыс. т
украинского ячменя, что составило всего 3 % от общего импорта зерновой в
эту страну (9,9 млн т, согласно данным USDA). В текущем сезоне поставки в
Китай увеличились до 690 тыс. т, что составляет 10 % от прогнозируемого
объема импорта (7 млн т). В Японию при прогнозируемом импорте ячменя в
текущем сезоне на уровне 1,3 млн т около 180 тыс. т (или 14 % годового
импорта) уже было поставлено из Украины. В целом в указанные страны в
июле – январе текущего МГ было экспортировано более 860 тыс. т
украинского ячменя, что в три раза больше показателя за весь 2014/15 МГ
(283 тыс. т).
По мнению аналитиков, спрос на украинский ячмень на мировом рынке
сохранится и в дальнейшем. С учетом существенного сокращения озимых
посевов под урожай 2016 г. многие аграрии рассматривают яровой ячмень
как одну из основных культур для пересева наряду с подсолнечником и
кукурузой (Экономические известия (http://news.eizvestia.com). – 2016. –
21.02).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал) на
31 декабря 2015 г. составляют 43,4 млрд дол. Об этом сообщает Госстат.
Иностранные инвесторы в 2015 г. вложили в Украину 3 млрд 763,7 млн
дол. прямых инвестиций (акционерного капитала) против 2,5 млрд дол. в
прошлом году.
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За отчетный период изъято 891,3 млн дол. прямых иностранных
инвестиций. При этом уменьшение стоимости акционерного капитала за счет
переоценки, потерь и переклассификации составило 5 млрд 245,8 млн дол., в
т. ч. за счет курсовой разницы 5 млрд 024,3 млн дол.
Инвестиции поступили из 134 стран мира. В частности, из стран ЕС с
начала инвестирования внесено более 33 млрд дол. инвестиций (76,2 %
общего объема акционерного капитала), из других стран мира –
10,3 млрд дол. (23,8 %). Больше всего инвестиций поступило с Кипра –
11,7 млрд дол., Нидерландов – 5,6 млрд дол. и Германии – 5,4 млрд дол.
При этом задолженность украинских предприятий перед прямыми
иностранными инвесторами на 31 декабря 2015 г. составила 7,8 млрд дол.
В то же время объем прямых инвестиций (акционерного капитала) из
Украины в экономику стран мира на 31 декабря 2015 г. составил
6,2 млрд дол., в том числе в страны ЕС – более 6 млрд дол. (96,7 % общего
объема), в другие страны мира – 204 млн дол. (3,3 %). Прямые инвестиции из
Украины осуществлены в 47 стран мира, подавляющая их доля направлена в
Кипр (93,7 %) (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 18.02).
***
Населення України у 2015 р. скоротилося до 42,8 млн осіб.
Чисельність наявного населення України в 2015 р. порівняно з 2014 р.
зменшилося на 168,8 тис. осіб – до 42,8 млн осіб. Про це повідомляє
Державна служба статистики України, передає УНН.
За даними Держстатистики, чисельність наявного населення України в
2015 р. зменшилася на 0,39 % – до 42,8 млн осіб у поточному році проти
42,9 млн осіб у 2014 р. Водночас смертність дітей у віці до одного року
зменшилася на 9,2 % – до 3318 осіб у поточному році проти 3656 осіб у
2014 р.
Нагадаємо, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також без частини
зони проведення антитерористичної операції та можуть бути уточненими.
Як повідомляв УНН, населення України за 11 місяців 2015 р.
зменшилося на 0,41 % – до 42,789 млн осіб проти 42,965 млн осіб порівняно з
аналогічним періодом 2014 р. (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 19.02).
***
Сума претензій «Нафтогазу» до «Газпрому» наближається до
30 млрд дол. Про це заявив глава НАК «Нафтогаз» України А. Коболєв у
Комітеті Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, передає
кореспондент УНН.
Нагадаємо, у листопаді 2015 р. НАК «Нафтогаз України» і
ПАТ «Газпром» продовжили нарощувати взаємні позови у Стокгольмському
арбітражі.
Загальні претензії «Нафтогазу» до «Газпрому» на той час оцінювалися в
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25,7 млрд дол., а «Газпрому» до «Нафтогазу» – у 29,8 млрд дол. (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 19.02).
***
Фонд гарантирования вкладов физических лиц утверждает, что
акционеры неплатежеспособного «Укргазпромбанка» путем переуступки
прав требований вывели активы.
29 декабря 2008 г. банк и авиакомпания «Буковина» заключили договор.
По нему банк выделил компании кредиты в сумме 2,67 млн дол. и 1,09 млн
грн.
Согласно дополнительному соглашению от 4 января 2012 г.,
авиакомпания обязалась возвращать кредит в соответствии с графиком
возврата до 6 ноября 2015 г. и платить 12 % годовых по долларовому кредиту
и 20 % годовых – по гривневому.
«Авиакомпания в связи с заключением ряда договоров уступки прав
требования на депозитных и текущих счетах и последующим зачетом
встречных однородных требований совместно с инсайдерами и связанными
лицами
банка
(страховая
компания
“Укргазпромполис”,
СК “Укргазпромполис-Жизнь”, И. Рыбчич, М. Рыбчич) умышленно пытались
вывести деньги из проблемного банка», – говорится в сообщении Фонда. В
итоге банк потерял право на получение 1,425 млн дол.
В фонде уверяют, что эти сделки прошли с нарушением
законодательства и похожи на мошеннические. «Укргазпромбанк» 11 ноября
2015 г. обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением о совершении
уголовного правонарушения. Уголовное производство находится на
рассмотрении Днепровского РУ ГУ МВД в Киеве.
Напомним, Укргазпромбанк 7 апреля 2015 г. был отнесен к категории
неплатежеспособных в связи с осуществлением рисковой деятельности, а
5 августа того же года НБУ согласовал приобретение компанией Primestar
Energy FZE 100 % акций банка. Договор купли-продажи акций подписан
7 августа по итогам проведенного 30 июля открытого конкурса среди
потенциальных инвесторов.
Банк контролировали семьи известных в Украине представителей
газовой отрасли И.
Дияка
и И.
Рыбчича
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2016. – 19.02).
***
Прострочена заборгованість в українських банках перевищує 21 %.
Про це під час конференції «Подальший розвиток малих та середніх банків в
Україні» повідомила в. о. заступника голови НБУ К. Рожкова, передає
кореспондент УНН.
«Протермінована заборгованість у банків, яка в 2014 р. становила трохи
менше 8 %, на сьогодні становить 21 %. Це та протермінована
заборгованість, яку банки сьогодні чесно показують у своїх балансах», –
сказала вона.
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К. Рожкова додала, що портфелі малених і середніх банків
перезавантажуються таким чином, щоб штучно підвищити їхню якість.
Реальне обслуговування кредитних портфелей не проводиться. «Я дозволю
собі припустити, що реальна цифра питомої ваги протермінованих кредитів у
балансах банків істотно вища», – наголосила вона.
К. Рожкова додала, що Нацбанк у 2016 р. проведе діагностику ще
40 українських банків.
Як повідомляв УНН, раніше Національний банк України визначив три
системно важливі банки української банківської системи (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 22.02).
***
Національний банк України проведе діагностичне обстеження ще
40 банків у поточному році. Про це під час конференції «Подальший
розвиток малих та середніх банків в Україні» повідомила в. о. заступника
голови НБУ К. Рожкова, передає кореспондент УНН.
«Закінчив діагностику перших 20 банків, у цьому році ми маємо намір
провести діагностику ще 40 банків», – сказала вона.
За її словами, НБУ вже почав вивчення перших 20 банків з тих 40, які
будуть діагностовані цього року (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 22.02).
***
Национальный банк проведет дополнительную проверку документов
о собственниках ПлатинумБанка. Об этом рассказала и. о. замглавы НБУ
Е. Рожкова.
«Мы были уже на завершающей стадии согласования приобретения
Г. Гуртовым существенного участия в ПлатинумБанке. Однако последние
события (задержание Г. Гуртового. – Прим. ред.) заставляют нас провести
дополнительную проверку банка, а также обратиться в МВД за
дополнительной информацией», – сказала Е. Рожкова.
В НБУ подчеркнули, что на данный момент процесс согласования
собственника банка отложен.
18 февраля в СМИ появилась информация, что в Израиле был задержан
бизнесмен Г. Гуртовой. Ранее он пытался стать мажоритарным
собственником ПлатинумБанка (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2016. – 19.02).
***
Україна скоротила імпорт автотранспорту у 2015 р. порівняно з
2014 р. на 41 %. Про це УНН повідомили у прес-службі асоціації
автовиробників України «Укравтопром».
За даними «Укравтопрому», у 2015 р. порівняно з 2014 р. Україна
скоротила імпорт автотранспортних засобів на 41 % до 86,5 тис. од. Зокрема,
у минулому році імпорт легкових автомобілів скоротився на 0,8 % та
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становив 62,1 тис. од. При цьому митна вартість імпорту легкових автівок
становила 817,6 млн дол.
«Укравтопром» також зазначає, що імпорт комерційних і
спецавтомобілів у минулому році зменшився на 72 % і становив
22, 9 тис. од., що на 72 % менше показника 2014 р. При цьому митна вартість
імпорту комерційних і спецавтомобілів становила 205,5 млн дол.
Водночас, за даними асоціації, імпорт автобусів у минулому році
збільшився на 22 % порівняно з показником 2014 р. і становив 1,4 тис. од.,
митна вартість яких становила 14,4 млн дол.
В «Укравтопром» також зазначають, що у 2015 р. порівняно з 2014 р.
скоротився експорт легкових автомобілів на 89 % – до 237 од., експорт
комерційних і спецавтомобілів зменшився на 25 % – до 739 од., експорт
автобусів зменшився на 57 % – до 84 од.
Як повідомляв УНН, у листопаді 2015 р. на українських заводах було
вироблено 1167 автотранспортних засобів, що на 95,5 % більше результату
минулорічного листопада та на 84,4 % більше показника жовтня цього року
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 19.02).
***
Продовження девальвації гривні та песимістичні очікування щодо
курсу національної валюти продовжують штовхати внутрішні ціни на
зерно, зокрема пшеницю, до зростання. Про це йдеться у звіті Аграрного
союзу України.
За минулий тиждень офіційний курс долар/гривня зріс на 1,1 грн і досяг
рівня 1 дол. = 27 грн. Ціни на пшеницю в Україні зросли на 100–200 грн/т на
умовах поставки EXW-елеватор і СРТ-порт. Водночас експортні ціни
значних змін не зазнали.
На порядку денному в аграріїв – проведення весняних посівних робіт.
За повідомленням Мінагрополітики, станом на 11 лютого 2016 р., із
посіяних 7,1 млн га сходи отримано на площі 6,3 млн га (89 %), з них у
доброму та задовільному стані 4,2 млн га (67 %), у слабкому і зрідженому
стані – 2,1 млн га (33 %), загинуло – 0,08 тис. га. Основним завданням
сьогодні є забезпечення оптимальних норм підживлення озимих культур, за
умов дефіциту обігових коштів. Власними коштами аграрії забезпечені на
84 %, решту потрібно відшуковувати.
Найближчим часом динаміка цін залежатиме від курсу валют: за умови
продовження девальвації гривні ціни продовжуватимуть зростати (Agravery
(http://agravery.com). – 2016. – 19.02).
***
В Україні мірошники намагаються стримувати зростання цін на
борошно, так як попит залишається низьким. Про це повідомляє
«Інфоіндустрія».
Відпускні ціни на борошно вищого сорту зафіксувалися в діапазоні
5550–6100 грн/т, станом на 17 лютого.
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Аналітики ринку сходяться на думці, що при збереженні зростання
вартості сировини в короткостроковій перспективі можливий перегляд у бік
підвищення й цін на борошно (Agravery (http://agravery.com). – 2016. –
22.02).
***
В Польше подсчитали украинских заробитчан.
За прошлый год польские работодатели пригласили более 700 тыс.
украинских
рабочих
(http://korrespondent.net/ukraine/3632770-v-polshepodschytaly-ukraynskykh-zarobytchan).
По данным Министерства семьи, труда и социальной политики Польши,
среди зарегистрированных в прошлом году заявлений о намерении дать
работу иностранцам 706 тыс. получили граждане Украины. Среди
получателей таких документов также граждане Молдовы, Беларуси и России.
По статистике министерства, чаще всего польские работодатели
принимали на работу иностранцев в возрасте от 26 до 40 лет. Большинство
наемных работников – 265 тыс. человек – были трудоустроены в сельском
хозяйстве. Также иностранцы в Польше работали в сфере административных
услуг, в строительстве и на производстве.
Напомним, граждане Украины, а также Армении, Беларуси, Грузии,
Молдовы и России без получения разрешения на работу могут работать в
Польше до шести месяцев в году после регистрации работодателем в
соответствующем уездном управлении труда письменного заявления о
намерении трудоустроить иностранца. Кроме регистрации заявления,
работодатель должен подписать с работником официальное соглашение.
Ранее в г. Кутно в Польше несколько поляков напали на дом, где живут
украинские заробитчане и жестоко их избили (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 22.02).
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