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22 січня – День Соборності України
Цього дня 1919 р. на Софійському майдані в Києві відбулось урочисте
проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й
Західноукраїнської Народної Республіки.
«…Віднині во єдино зливаються століттями відірвані одна від одної
частини єдиної України – Галичина, Буковина, Закарпаття і Наддніпрянська
Україна. Здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі
сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна
республіка. Віднині український народ увільнений могутнім поривом своїх
власних сил, має змогу об'єднати всі зусилля своїх синів для створення
нероздільної, незалежної української держави, на добро і щастя українського
народу», – проголошувалося в Універсалі Директорії.
Шановні колеги, співгромадяни!
Щиро вітаємо із святом Соборності України.
Зичимо жити в мирній, єдиній, демократичній, прогресивній державі –
Батьківщині для кожного з нас.
Нехай здійснюється задумане, бажаємо всім нам добра, незламного духу,
людської гідності та самоповаги, успіхів, миру!
Колектив СІАЗ НБУВ
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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Розпочав роботу Всесвітній економічний форум у м. Давос
У середу, 20 січня, у Давосі розпочався Всесвітній економічний форум.
До офіційної делегації України – близько 20 осіб – входять, крім
Президента, глави Мінфіну Н. Яресько та мінекономрозвитку
А. Абромавічус, мер Києва В. Кличко та інші політики.
У рамках роботи Форуму заплановано ряд двосторонніх зустрічей глави
Української держави.
Зокрема, Президент України П. Порошенко у Давосі провів зустріч з
віце-президентом США Д. Байденом.
Глава держави повідомив після зустрічі, яка тривала більше чотирьох
годин, про те, що в першу чергу обговорювались безпекові питання. «Ми
дійшли спільного висновку, що альтернативи мінському процесу не існує.
Ми маємо повну підтримку Сполучених Штатів Америки щодо повної
імплементації мінського процесу, який має безпекову складову. Ми
домовились про скоординовані дії, які мають забезпечити припинення вогню,
обстрілів, безперешкодний доступ представників Спеціальної моніторингової
місії ОБСЄ до пунктів зберігання важкої зброї та до кордону. Домовились
про координацію дій з активізації звільнення українських заручників», –
повідомив П. Порошенко.
Також, за словами Президента, сторони скоординували дії по активізації
політичного процесу, включаючи підготовку модальностей виборів на
окупованій території відповідно до українського законодавства з широкою
участю міжнародних спостерігачів.
Значна увага була приділена підтримці Сполученими Штатами Америки
українських реформ, активізації військово-технічної співпраці. Президент
подякував віце-президенту США за допомогу, яка щойно надійшла в
Україну, на 23 млн дол. «Ми домовились про продовження та активізацію
цієї співпраці», – повідомив П. Порошенко.
Співрозмовники також обговорили реформування сектору безпеки і
оборони, у чому США беруть активну участь.
Президент України та віце-президент США обговорили питання
співпраці в галузі енергетики. «Було чітко наголошено, що проект
“Північний потік – 2” є суто політичним, спрямованим як проти України, так
і проти значної кількості держав Європейського Союзу, і ми маємо
ефективно діяти, щоб його зупинити», – наголосив П. Порошенко.
У контексті обговорення співпраці з Міжнародним валютним фондом
глава держави подякував за тверду позицію Сполучених Штатів Америки
щодо фінансової та реформаторської підтримки України.
«Порядок денний був дуже широкий. Це була справжня дружня розмова
країн-партнерів, за що я дуже вдячний Сполученим Штатам Америки», –
наголосив Президент.
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Також на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі відбулася
зустріч Президента України П. Порошенка та прем’єр-міністра Турецької
Республіки А. Давутоглу.
П. Порошенко та А. Давутоглу відзначили, що перед Україною та
Туреччиною, як перед справжніми стратегічними партнерами, стоїть
амбітний порядок денний у 2016 р. У цьому контексті сторони обговорили
стан підготовки ряду важливих двосторонніх заходів, насамперед,
V засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною,
яке відбудеться в Анкарі, а також візиту глави турецького уряду в Україну.
Сторони також обговорили питання, пов’язані з економічною агресією
Росії щодо обох країн. На думку співрозмовників, введені Російською
Федерацією обмеження є не лише безпідставними, а й такими, що суперечать
нормам міжнародного права та зобов’язанням РФ у СОТ.
А. Давутоглу відзначив високу динаміку перетворень в Україні та
висловив готовність сприяти українській стороні у подальшому
впровадженні реформ.
Лідери двох держав обмінялися думками щодо деокупації Криму та
Донбасу. Прем’єр-міністр Туреччини підтвердив незмінну підтримку його
країною суверенітету та територіальної цілісності України у межах її
міжнародно визнаних кордонів. Співрозмовники погодились із тим, що
повернення Криму Україні дасть змогу не лише відновити законний статус
півострова, а й припинити порушення прав людини окупаційною владою, а
також його небезпечну мілітаризацію.
Сторони також обговорили ситуацію у Чорноморському та
Близькосхідному регіонах і домовились посилити координацію з метою
протистояння спільним зовнішнім викликам і загрозам.
Крім того, плануються зустрічі з рядом керівників держав і міжнародних
організацій, зокрема директором-розпорядником МВФ К. Лагард,
президентом Європейського банку реконструкції та розвитку С. Чакрабарті,
президентом Міжнародного Комітету Червоного Хреста П. Маурером,
прем’єр-міністром Королівства Нідерланди М. Рютте.
Планується, що глава Української держави візьме участь у
неформальних засіданнях світових лідерів на теми «Імперативи на 2016 рік»
та «Боротьба з гібридними загрозами».
Також Президент зустрінеться з представниками української громади в
Швейцарії та дасть інтерв’ю телеканалам Bloomberg, FOX News та CNN
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 20, 21.01).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Прес-конференція Президента П. Порошенка:
враження та оцінки експертів
14 січня Президент України П. Порошенко провів першу в 2016 р. пресконференцію. Вона відбулася в Мистецькому арсеналі й зібрала більше
двохсот представників ЗМІ.
У вступному слові П. Порошенко виклав свою оцінку досягнень
української влади за минулий рік та окреслив основні завдання, що стоять
перед країною у 2016 р. За словами Президента, реформи почалися у 2015 р.
у різних сферах, але не всі ще дали результати, адже «війна ніде й ніколи не
призводила до того, що країна процвітає». Утім, зазначив глава держави,
Україна вистояла та створила передумови для розвитку, що, власне, і є
головним результатом 2015 р.
Серед досягнень минулого року П. Порошенко відзначив наступні
моменти:
– Суспільство, армія, влада змогли значною мірою зміцнити
обороноздатність держави, що «відбило охоту у будь-якого ворога іти в
наступ на Україну».
– Була забезпечена активність і дієздатність міжнародної коаліції на
підтримку України. Як яскраву демонстрацію цього факту П. Порошенко
назвав минулорічну підтримку 177 державами України як непостійного члена
Ради безпеки ООН, рішення країн-членів ЄС про продовження санкцій проти
країни-агресора – Російської Федерації та початок роботи Зони вільної
торгівлі з Євросоюзом з 1 січня цього року.
– Вдалося уникнути дефолту, забезпечити макроекономічну, фінансову,
банківську стабілізацію, реструктуризацію зовнішнього державного боргу,
збільшити золотовалютні резерви, оздоровити банківську систему та
створити передумови для відновлення економічного зростання – і все це, як
нагадав Президент, не лише на фоні війни на Донбасі, «а й на фоні доволі
відчутної турбулентності, яку зараз переживає весь світ».
– Були створені нові правоохоронні органи на нових принципах, з нових
людей, на нових конкурсних засадах. «Це я кажу і про Національну поліцію, і
про Антикорупційне бюро, і про Спеціалізовану антикорупційну
прокуратуру», – пояснив Президент.
– Досягнута енергетична незалежність від РФ. «Уже в Євросоюзу ми
купуємо газу вдвічі більше, ніж отримуємо з Сибіру», – зазначив
П. Порошенко і додав, що надалі енергетична система України буде
інтегрована в єдиний європейський енергетичний простір.
Одним з дуже важливих кроків, за словами Президента, стала
децентралізація. «Попри те, що відповідні зміни до Конституції все ще
перебувають у режимі stand-by у Верховній Раді, фінансові можливості
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місцевого самоврядування вже збільшенні на 40 %... А суспільство отримало
безліч можливостей контролювання влади», – підкреслив Президент.
Пріортетом найбільшої ваги на поточний рік П. Порошенко назвав
забезпечення миру та повернення України на Донбас. «У 2016 р. має
відбутися поновлення українського суверенітету на окупованих територіях
Донецької та Луганської областей», – сказав він.
Ще одним важливим пріоритетом залишається боротьба України за
повернення Криму. «Ми запропонуємо створити міжнародний механізм з
деокупації півострову», – пообіцяв П. Порошенко, додавши, що оптимальним
форматом для його започаткування є формат «Женева плюс» за участю
партнерів України з ЄС, США і, можливо, країн-підписантів Будапештського
меморандуму.
Такі надскладні завдання, як повернення Донбасу та Криму, як зазначив
П. Порошенко, він планує вирішувати політико-дипломатичним і
міжнародно-правовим шляхом.
Також Президент України наголосив на відданості повного виконання
всіма учасниками мінських домовленостей. «Ніякої ревізії ми не допустимо.
Ставка на дипломатію, міжнародне право. При цьому жодним чином я не
применшую значення Збройних сил України», – сказав П. Порошенко,
додавши, що суто воєнний бюджет, бюджет Міноборони на 2016 р. становить
57 млрд грн, або 2,5 % ВВП.
До цього Президент ще нагадав про рішення підвищити грошове
забезпечення для військовослужбовців і наголосив, що скасування призову
точно не буде.
Головним змістом внутрішньої та зовнішньої політики України у 2016 р.
має стати досягнення євроатлантичних та європейських стандартів,
наголосив Президент.
За словами глави держави, поїздки до Євросоюзу без віз цього року
нарешті мають стати реальністю. Задля забезпечення цього він пообіцяв
протягом найближчих днів подати останні законопроекти найбільшої ваги,
які пришвидшать запуск безвізового режиму.
На цей же рік П. Порошенко спрогнозував мільярдні інвестиції в
українську економіку та пообіцяв якнайшвидший запуск Національного
агентства з питань запобігання корупції та ухвалення ВР конституційних
змін щодо судової системи.
Очікування щодо коаліції Президент звів до спільної командної праці,
виконання Коаліційної угоди, щодо Кабміну – до кадрових змін, які мають
посилити його потенціал і забезпечення економічного зростання та
активізації реформ по всіх напрямах. Найбільш важливими П. Порошенко
назвав податкову реформу та реформу системи охорони здоров’я.
На завершення своєї промови П. Порошенко нагадав, що на початку
минулого року, коли відбувалася аналогічна зустріч Президента з
представниками ЗМІ, «у багатьох був присутній доволі апокаліптичний
настрій. Була загроза ворожого наступу, обстрілювались українські міста,
золотовалютні резерви були помножені на нуль, курс сягав близько 40 грн за
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долар. Усі експерти говорили про невідворотність дефолту, як внутрішньої
банківської системи України, так і дефолту по міжнародним зобов’язанням.
В енергетиці говорили про дефіцит вугілля, невідворотність продовження
віялових відключень. Рік ми прожили і повністю змінили порядок денний:
якщо в 2015 р. головним завданням було “вижити”, то в 2016 р. його змінили
думки щодо того, як зробити країну успішною».
П. Порошенко також наголосив, що він «з оптимізмом дивиться вперед і
хотів би цим оптимізмом заохотити кожного з вас, якомога більшу кількість
людей».
Після двадцятихвилинної вступної промови Президента був відведений
час для запитань представників ЗМІ. Переважна більшість з них стосувалась
актуальних
подій
та
проблем
держави
(http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/01/160114_poroshenko_post_presser
_sx).
Уже у першому запитанні, адресованому П. Порошенку, була порушена
тема недавнього візиту до Києва представника Росії у Тристоронній
контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Б. Гризлова. Хоча
перед початком прес-конференції журналісти прогнозували, що «питання
Гризлова» П. Порошенко торкнеться вже у вступному слові. Мало того,
голова правління Інституту світової політики В. Шлінчак напередодні навіть
припустив, що приїзд Б. Гризлова став однією з причин президентської пресконференції
(https://www.facebook.com/viktor.shlinchak/posts/1270389639653221?pnref=stor
y). Утім, жодних новин щодо причин приїзду московського гостя та
подробиць його перебування в Києві П. Порошенко не озвучив. Він пояснив,
що оскільки «порядок денний мінських домовленостей мав бути вичерпаний
у грудні 2015 р., напередодні чергової зустрічі в Мінську відбулася зустріч з
представниками Тристоронньої контактної групи для того, щоб твердо
наголосити на незмінності української позиції – Україна вимагає чіткого
визначення дат, коли і що ми робимо. Ключовим елементом для нас, як
елементом
безпеки,
є
повернення
державного
контролю
над
неконтрольованою ділянкою державного кордону України», – озвучив
П. Порошенко порядок денний своєї нещодавньої зустрічі з Б. Гризловим.
При цьому Президент додав, що задля звільнення Н. Савченко, О. Сенцова та
забезпечення режиму тиші він готовий зустрічатися з ким завгодно.
Одне з перших питань, заданих Президентові, стосувалося й оцінки
діяльності нинішнього очільника Генпрокуратури В. Шокіна. При цьому
П. Порошенку нагадали про звинувачення В. Шокіна у затримці з поданням
про позбавлення недоторканності Ю. Бойка, зняття санкцій з чиновників
часів В. Януковича через бездіяльність прокуратури, а також про
суперечливу реформу прокуратури. «Що стане останньою краплею для вас з
діяльності або бездіяльності В. Шокіна, щоби його нарешті відправили у
відставку?» – звучало запитання.
У відповідь Президент України повідомив, що відмовився від схеми,
коли зміни в прокуратурі зводяться до зміни генпрокурора. Оцінюючи
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діяльність діючого генпрокурора, він заявив, що у ГПУ зараз поетапно
забирають повноваження на користь, у тому числі, новосформованих
антикорупційних органів. Зокрема, П. Порошенко пояснив, що у ГПУ
забрали всі антикорупційні розслідування, передавши їх у Антикорупційне
бюро, нагляд за якими здійснює спеціалізована Антикорупційна прокуратура.
За словами Президента, згодом у ГПУ заберуть ще й функцію слідства.
Прийнятий Верховною Радою відповідний закон про Державне бюро
розслідувань П. Порошенко підписав прямо під час прес-конференції
(http://dt.ua/POLITICS/poroshenko-nazvav-prichinu-z-yakoyi-ne-zvilnyayeshokina-196626_.html).
Двічі протягом прес-конференції П. Порошенка запитували про
деолігархізацію, яка, за його словами, триває у країні. «Чи знають олігархи
про те, що в Україні відбувається деолігархізація, і чи ви з ними про це вже
домовилися?» – дещо іронічно прозвучало перше з цих запитань.
«Знають олігархи чи ні, – запитайте у олігархів. А домовлятися я буду
лише з українським народом», – заявив Президент, додавши, що «на сьогодні
значну частину дороги з деолігархізації вже пройдено».
Така відповідь задовольнила не всіх, і наприкінці прес-конференції
Х. Бондаренко, колишня журналістка 5 каналу, а нині співробітниця
«Громадського TV» поставила йому ще одне запитання. «“В Україні більше
ніколи не буде олігархів” – це ваша цитата… Чи стосується це вас
особисто?» – запитала вона.
Утім, чи вважає себе П. Порошенко, який належить до числа
найбагатших людей України, олігархом, – прямої відповіді, знову ж таки, не
було. «Моя мета: відділити олігархів від державних грошей, від влади, від
політиків, щоб вони перетворились на звичайних підприємців», – укотре
зазначив Президент, додавши, що значну частину дороги вже пройдено, а
антикорупційні органи повинні забезпечити «неможливість залучення
олігархів до корупційних схем».
Щодо закидів про непродаж своєї компанії Roshen, він зазначив, що
підписав договір про передачу своєї частки у незалежний траст, заснований
на моделі blind trust. «Що передбачає цей траст? Перше – на весь період моєї
каденції як Президента ні я, ні будь-хто інший не може цей траст розірвати.
Друге – за цією угодою жоден мій підпис, моя вказівка не мають юридичної
чинності. Третє – керуючим трастом призначено респектабельний іноземний
банк, який володітиме, контролюватиме та управлятиме активами», – сказав
Президент.
Він запевнив журналістів, що стандарти «сліпого» трасту
використовуються європейськими та американськими провідними
політиками в ідентичних ситуаціях.
Попри те, що «кримське питання» Президент зачепив у вступному слові,
заявивши, що Київ запропонує створити «міжнародний механізм з деокупації
півострова» в оптимальному, з точки зору П. Порошенка, форматі за участю
ЄС, США та, можливо, країн-підписантів Будапештського меморандуму,
тема анексованого півострова прозвучала на прес-конференції ще раз.
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Кримський журналіст запитав у Президента про його ставлення до дій
активістів, які організували товарну блокаду півострова і «зараз
контролюють автомобілі, які проїжджають до Криму».
Президент відповів, що блокади Криму немає, однак у нових договорах
про економічні взаємини з Кримом має бути зафіксовано, що півострів є
частиною України. З іншого боку, Президент наголосив, що «не вітає підрив
опор». «Я не дозволю, щоб хтось, прикриваючись справедливою,
ефективною діяльністю активістів, встановлював самостійно пости на
кордоні з Кримом, грабував і обшукував людей… Має бути порядок», –
додав Президент. Він також повідомив, що регулярно зустрічається з
активістами та координує з ними дії держави.
На прес-конференції П. Порошенко позитивно оцінив одразу кількох
посадовців центральної та місцевої влади. Президентської похвали
удостоїлися глава Нацбанку В. Гонтарева та губернатори Закарпатської,
Луганської, Львівської, Вінницької, Дніпропетровської, Тернопільської та
Харківської областей.
Щодо В. Гонтаревої Президент висловив задоволення її діяльністю,
зокрема ліквідацією «банків-пустушок, які мали тільки політичне чи
олігархічне прикриття, інфікували всю банківську та економічну систему. На
сьогодні від цієї інфікованості Україні вдалося значною мірою захиститися».
П. Порошенко також повідомив, що В. Гонтарева є претендентом на звання
кращого очільника національного банку в світі.
Висловився Президент і стосовно двох інших політиків, діяльність яких
його попросили прокоментувати. Зокрема, на запитання щодо розмов про
відставку Прем’єр-міністра А. Яценюка, П. Порошенко відповів, що за
Конституцією Президент не відставляє та не призначає уряд. Це справи
коаліції. Президент зауважив також, що «у коаліції попереду дуже серйозна
розмова».
Відповідаючи на запитання, лякає чи радує його активність
М. Саакашвілі у боротьбі з корупцією, та чи бачить він – як виборний
політик – електоральну загрозу у «гастролях» М. Саакашвілі, чия діяльність
уже очевидно вийшла за рамки Одеської області, Президент наголосив, що
він запросив грузинського політика в Україну як людину, яку знає близько
30 років, з часів спільного навчання в університеті. П. Порошенко нагадав,
що він запросив також Е. Згуладзе, Д. Сакварелідзе, Г. Углаву, Х. Деканоїдзе
й інших, і жодної секунди про це не шкодував. Президент також запевнив,
що жодної загрози суверенітету, територіальній цілісності або незалежності
держави з боку М. Саакашвілі він не бачить.
На запитання щодо впливу на нього та АП І. Кононенка, якого в ЗМІ
називають «фінансовим поручителем» П. Порошенка з багатьох питань,
Президент відповів, що «не для того прийшов на посаду Президента, щоб
хтось намагався, використовуючи моє ім’я або мої зв’язки, заробляти на
цьому. Для тих, хто ближче, реакція буде ще жорсткіша. На відміну від
багатьох, я не потребую жодних фінансових ані радників, ані “гаманців”».
«Ключова позиція, яку ми зараз створили, – наближеність чи віддаленість від
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Президента, Прем’єра, уряду, парламенту не захистить від обґрунтованих
антикорупційних розслідувань. Єдине, що ще треба зробити – зняти
депутатську недоторканність», – наголосив Президент.
Крім журналістів, а також телеглядачів, які спостерігали 14 січня за
трансляцією прес-конференції П. Порошенка в прямому ефірі, спілкування
Президента з пресою спричинило жвавий інтерес політологів та експертів.
Вони озвучили свої оцінки основних месиджів, проголошених Президентом,
а також висловили ряд зауважень по організаційних моментах пресконференції першої особи держави.
Президент говорив про корупцію, економіку, Міжнародний валютний
фонд, чим продемонстрував гарне панорамне бачення, вважає політолог,
директор Інституту глобальних стратегій В. Карасьов. «Він у курсі, він у
темі, він працює. І видно, що не по писаному радниками, спіч-райтерами, а
все він пропускає через себе, і зрозуміло, що людина працює президентом.
Він показав, що розбирається у всіх питаннях, контролює процеси і все знає.
Прес-конференція підтвердила компетенцію П. Порошенка як президента і як
політика», – підкреслив політолог.
При цьому політолог звернув увагу, що на цьогорічній прес-конференції
П. Порошенко виглядав набагато краще, ніж рік тому. «Відчувається і
впевненість, переконаність у кроках, які президент робить. Він демонструє
дуже оптимістичний настрій. Незважаючи на складнощі, П. Порошенко
вважає, що все у нього під контролем, і якихось серйозних ризиків, тим
більше якихось катастрофічних явищ для країни в цілому, для системи влади,
для економіки і для президентського лідерства немає. Можна сказати, що він
не просто на посаді президента, він – лідер країни», – зазначає
В. Карасьов (http://rian.com.ua/politics/20160114/1003543307.html).
Загалом експерт вважає, що прес-конференцію П. Порошенка можна
оцінити позитивно. «Виходячи з виступу П. Порошенка, стало зрозуміло, що
договору на постачання електроенергії до Криму не буде. Росія не піде на
поступки, втім, як і Україна. Тому Крим перейде на автономні джерела
поставок і генерації електроенергії», – відзначив експерт.
Політолог також підкреслив, що Президент добре висвітлив питання
мінських переговорів. «Він заявив, що ніякого Мінська-3 не буде. Перед цим
країна зійшла з розуму і цілий тиждень обговорювала, що буде Мінськ-3. Але
те, що його не буде, було зрозуміло з самого початку. Треба виконувати
Мінськ-2 і перестати його забалакувати», – сказав В. Карасьов.
Експерт також прокоментував пріоритети на 2016 р., озвучені
П. Порошенком на прес-конференції. За словами В. Карасьова, проблема
війни і миру, проблема відновлення суверенітету, відновлення кордонів – це
ключові завдання Президента. І головне, на чому П. Порошенко акцентував
увагу, – це те, що все повинно здійснюватися політико-дипломатичними та
міжнародно-правовими засобами. Отже, потрібно буде виконувати мінські
угоди. За словами експерта, повне перемир’я на Сході встановиться лише
тоді, коли буде вирішена політична частина угод. Тому нині головний акцент
потрібно робити на реалізації кроків щодо політичного врегулювання.
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У цьому контексті В. Карасьов позитивно оцінив нещодавню зустріч
П. Порошенка з офіційним представним Росії у мінській переговорній групі
Б. Гризловим. За словами експерта, мирний, а не військовий шлях,
передбачає компроміси, які потрібно шукати з будь-яких пунктів. На його
думку, саме з такими пропозиціями і приїжджав Б. Гризлов
(http://newsradio.com.ua/2016_01_14/Karasov-pro-pres-konferenc-ju-Poroshenkapo-Donbasu-dovedetsja-jti-na-postupki-3114/).
На думку політолога, голови Центру «Третій сектор» А. Золотарьова,
прес-конференція П. Порошенка пройшла доволі рівно. Президент виглядав
цілком упевненим у собі, не був напруженим і дозволяв собі жартувати.
«Враження від прес-конференції вельми неоднозначні. У промові Президента
було все: і відверті піар-заготовки, що грішать абстрактністю формулювань, і
конкретика, і дійсно позитивні результати, і водночас благі побажання чи
констатація в дусі “ми живемо під собою не чуючи країни”», – констатував
А. Золотарьов.
Політолог звернув увагу на те, що у виступі П. Порошенка був
присутній цілий ряд знакових меседжів. «Це те, що 2015 р. ми починали з
питанням “як вижити?”, а у 2016 р. у нас запитання “як стати успішною
країною?”. Але при цьому для мільйонів українців тепер стоїть питання, як
вижити фізично з такими зарплатами, пенсіями та комунальними тарифами»,
– зазначив А. Золотарьов.
Політолог вважає позитивом те, що вдалося домогтися деескалації
конфлікту на Донбасі, і дійсно, кількість жертв, поранених скоротилася в
рази: ризик великої війни набагато знизився і конфлікт зведений до
заморожування. Крім того, за словами політолога, П. Порошенку вдалося
зберегти внутрішньополітичну стабільність. «Адміністрація Президента, як
би там не було і як би її не сварили, тим не менш, виявилася доволі
ефективною, дієздатною та зуміла забезпечити політичну стабільність
усередині країни. При цьому президентська вертикаль залишається поки
єдиним стрижнем, на якому тримається єдність і цілісність країни.
Інструментальну задачу П. Порошенку вдалося багато в чому вирішити.
Тепер питання, щоб інструмент не зламався. Але йому вдалося піти по шляху
руйнування старої системи, інфікуючи її новими людьми ззовні. Кадрова
політика – доволі цікавий експеримент, але знову-таки неоднозначний.
Поряд з позитивними прикладами, є й приклади протилежного спрямування
– з тим же Міністерством охорони здоров’я», – зауважив політолог.
Водночас, як зазначив експерт, П. Порошенко скаржився на
несприятливу
зовнішньоекономічну
кон’юнктуру,
хоча
сільське
господарство допомогло частково пом’якшити колосальні провали в
промисловому виробництві. «Україна стала третьою в світі за експортом
зерна, Президент про це не згадав, хоча це факт», – нагадав А. Золотарьов.
Серед виконаних обіцянок Президента політолог назвав Зону вільної торгівлі
з Європейським Союзом і безвізовий режим. «Але при цьому економічна
ситуація виштовхує мільйони українців з країни. І це великий ризик – те, що
Україна стане країною масової імміграції, а про це Президент не говорив», –
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підсреслив експерт (http://rian.com.ua/view/20160115/1003575836.html).
Політолог В. Цибулько звертає увагу на те, що під час прес-конференції
Президент зробив акцент на міжнародному становищі та дипломатичних
перемогах України, найвизначнішою з яких стало надання Україні
непостійного членства в Радбезі ООН. На думку В. Цибулька, можна сказати,
що наша країна не просто перемогла, а використовувала всі можливості, які
дають змогу вирішити основну проблему – відстояти територіальну
цілісність невійськовим шляхом. Ця перемога дипломатії показує
суспільству, що дипломатичними та несиловими методами можна досягати
набагато важливіших цілей, ніж за допомогою насильства.
«Це – констатація того, де знаходиться Україна. Якщо частина політиків
роблять ставку на відсутність військових перемог, то Президент – ставку на
виграну битву. Порошенко під час ... конференції чітко окреслив свою
націленість виграти війну, а не окрему битву. Це дуже принципово», –
вважає
політолог
(http://glavred.info/politika/konferenciya-poroshenkokonstataciya-izvestnyh-faktov-i-zamechaniya-k-organizacii-352591.html).
Політичний експерт Д. Разумков серед найважливіших моментів,
озвучених Президентом на прес-конференції, відзначив обіцянку
військовослужбовцям, які проходять службу в зоні АТО, що вони нарешті
почнуть отримувати більш-менш гідну заробітну плату. Мінімальна сума –
близько 7 тис. грн, порівнянно з тим, що було раніше, це відчутне зростання.
Інший важливий момент – це обіцянка з приводу боротьби з корупцією,
вважає експерт.
Президент сказав, що нарешті всі антикорупційні органи сформовані і
зараз вони щільно візьмуться за боротьбу з корупціонерами, хоча ми чуємо
це вже не перший раз і не від першого президента, зауважив експерт. Трохи
курйозною Д. Разумкову здалася заява Президента про те, що у нас дуже
ефективний керівник НБУ, що вона номінована на кращого в світі главу
Центробанку країни. На думку експерта, коли національна валюта девальвує
на 50 % за рік, то такого главу Нацбанку, напевно, важко назвати найкращим
у світі.
Водночас Д. Разумков віддає належне вкотре продемонстрованій
Президентом риториці хорошого, висококваліфікованого дипломата, який
доволі якісно відходить від незручних або провокаційних запитань.
Наприклад, були запитання з приводу Кононенка і з приводу Саакашвілі. Він
розмив свою відповідь, до Саакашвілі відразу додав і Згуладзе, і інших
грузинських фахівців, при цьому сказав, що саме він їх запросив в Україну, і
що він доволі високо оцінює їхню діяльність.
На думку експерта, можна погодитися з позицією Президента з приводу
врегулювання конфлікту на сході країни, яка полягає у твердженні, що
Мінська-3 немає, а є Мінськ-2, який продовжує діяти. Ніяких додаткових
змін до цього документу станом на сьогодні не вноситься, змінюються тільки
терміни, це дійсно небезпечна річ, тому що немає нічого більш постійного,
ніж тимчасове. Що стосується зустрічі з Б. Гризловим, то було сказано не
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прямо, але Президент сказав, що він буде зустрічатися з усіма для того, щоб
врегулювати цей конфлікт.
Крім усіх цих питань, експерт прокоментував ще один аспект виступу
Президента – питання передачі його активів Ротшильдам. Д. Разумков
нагадав, що коли П. Порошенко йшов на вибори, то обіцяв саме продати свій
бізнес,
а
не
передавати
комусь
у
користування
(http://newsradio.com.ua/2016_01_15/Pol-tolog-pro-pres-konferenc-juPoroshenka-rozpusk-VR-teraktah-v-Dzhakart-0884/).
Директор Агентства моделювання ситуацій В. Бала вважає, що пресконференція П. Порошенка «не стала якимось проривом або навпаки. Вона
пройшла добротно і рівно».
«Якщо говорити про зміст, то було підняте одне важливе питання про
стратегічний розвиток країни – куди в нинішній ситуації слід вкладати гроші.
Я особисто так вважаю, і мені було приємно почути це від Президента, що
потрібно вкладати гроші в ті галузі, в яких Україна може бути
конкурентоспроможною. Зокрема, був названий агропромисловий комплекс,
ІТ-технології і т. д.», – відзначив В. Бала.
Водночас експерт зауважив, що сам підхід до прес-конференції вимагає
перейняття досвіду західних країн, а також США. Зокрема, необхідно
починати прес-конференцію з визначення стратегічних напрямів, щоб потім
не з’являлися такі запитання. Коли виступає глава держави, він повинен
задавати деякі стратегічні орієнтири, а не тільки давати звіт про минулий рік.
Повинні бути прогнози хоча б на середньострокову перспективу.
Натомість під час прес-конференції Президент у черговий раз озвучив
усім відомі больові точки, а не реальний план закінчення війни, а головне –
боротьби з корупцією. «На мій погляд, прес-конференція П. Порошенка –
просто констатація і так давно всім відомих фактів. Знову були озвучені та
розставлені акценти, які і так усім відомі і не є новиною. Нічого
екстраординарного на прес-конференції не прозвучало», – відзначив В. Бала.
«Усе пройшло нормально та рівно, і мені б не хотілося особливо
виділяти якісь меседжі з рівного ряду. Приміром, прозвучала заява про те, що
ЗСУ мають отримувати більш високу зарплату тощо, але це все вже звучало в
нашому інформаційному просторі. Так що, в принципі, П. Порошенко назвав
усе те, що ми вже знаємо. Тобто відповіді були передбачуваними. Тому я
кажу про те, що коли виступає глава держави, він не повинен констатувати
те, що сталося, – він повинен давати орієнтири, що буде далі».
Директор Інституту соціально-політичного проектування «Діалог»
А. Миселюк вважає виправданим те, що Президент використав щодо
компанії Roshen практику, засновану на моделі blind trust. «Такий механізм
застосовується не тільки в Європі, але й у США. Президент хоче зберегти за
собою контроль, тому що він розуміє, що не постійно буде Президентом
України. З юридичної точки зору він має право це зробити, передавши в
тимчасове користування активи іншій компанії», – прокоментував
А. Міселюк заяву П. Порошенка щодо своїх активів у компанії Roshen
(http://rian.com.ua/politics/20160115/1003581652.html).
13

Директор Інформаційно-політичного центру «Перспектива» П. Рудяков
відзначає вдало вибраний час для проведення прес-конференції Президента –
перші дні після виходу країни з новорічних канікул. Це, на думку експерта,
стане мобілізуючим фактором і закликом до того, що потрібно братися за
роботу.
За словами П. Рудякова, прес-конференція показала, що Президент є
людиною, яка диктує та визначає порядок денний і не передоручає нікому цю
функцію – ні Прем’єру, ні главі АП, ні спікеру ВРУ, ні послу США.
Що стосується смислового наповнення прес-конференції П. Порошенка,
то, на погляд П. Рудякова, вона проводилася спеціально відразу після візиту
Б. Гризлова, щоб усунути будь-які інсинуації та домисли щодо того, про що
домовилися члени Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання
ситуації на Донбасі. У цьому випадку Президент зіграв на випередження, і
йому це вдалося, переконаний експерт.
Той факт, що на цій прес-конференції не було нічого несподіваного,
ніяких несподіваних повідомлень, експерт вважає позитивним, бо це
говорить про те, що є стабільність, спадкоємність політики, і вона не
змінилася залежно від того, що прийшов новий рік. Тобто президентська
лінія залишається послідовною, і на неї необхідно орієнтуватися всім, хто
хоче,
щоб
у
нашій
країні
щось
змінилося
(http://glavred.info/politika/konferenciya-poroshenko-konstataciya-izvestnyhfaktov-i-zamechaniya-k-organizacii-352591.html).
Серед зауважень експертів щодо організації прес-конференції найбільш
поширеним є недопущення на прес-конференцію Президента України
російських журналістів, які, очевидно, могли б поставити П. Порошенку
багато конфліктних запитань. На цю обставину, зокрема, звертає увагу
політолог О. Якубін, підкреслюючи при цьому, що українські журналісти
були на прес-конференції В. Путіна, і вони ставили запитання президенту
РФ. Тож, на думку О. Якубіна, складається дивне враження, що
П. Порошенко намагався всіма силами уникнути будь-яких складних для
себе запитань, і ця прес-конференція нагадувала «теплу ванну».
Великим упущенням відсутність питань від іноземних журналістів, а
конкретно – питання від російських ЗМІ, назвав політолог А. Окара. Серед
недоліків організації прес-конференції він також називає вибір «одного з
найбільш невдалих з можливих залів. “Мистецький Арсенал” – довгий,
вузький, з високими склепіннями, без перепаду висоти в глядацькій частині.
Неначе
спеціально,
щоб
журналістів
було
не
видно»
(http://kp.ua/politics/526264-posleslovye-k-press-konferentsyy-prezydentavazhno-ne-tolko-chto-hovoryl-no-y-kak).
Доволі коротким, на думку політолога, був і час спілкування Президента
з журналістами. Цей факт породжує припущення, що П. Порошенко «або
прагнув уникнути неприємних запитань, або йому нічого розповісти про
стратегії розвитку країни, або він боїться бути багатослівним».
На думку В. Бали, незрозумілим був принцип, за яким вибиралися ті, хто
мав право поставити запитання – чому саме цим ЗМІ дали слово, а не іншим.
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Можливо, необхідно було б заздалегідь попередити журналістів, що буде
можливість поставити лише 30 питань, щоб було зрозуміло, який план, яка
логіка, припустив експерт.
Крім того, поширеною є думка, що прес-конференція 14 січня в тих чи
інших моментах виглядала як добре спланована вистава. Так, відповідаючи
на запитання журналістів про забезпечення й результативність режиму тиші
на Сході України, Президент «ненароком» продемонстрував підготовлений
графік обстрілів українських позицій за 2015 р. Коли мова торкнулася роботи
прокуратури, знову таки «ненароком» витягнув відповідний закон та
підписав його.
Варто відзначити також присутність негативних експертних оцінок
проведеної Президентом прес-конференції. Так, директор Інституту аналізу
та менеджменту політики Р. Бортник вважає, що у своєму виступі на пресконференції глава держави П. Порошенко жодним словом не згадав про
базові цінності людини, а виступив як звичайний політик-популіст. «Базові
цінності людини – це безпека будь-якого громадянина, це високі економічні
стандарти, це висока якість взаємодії людини з державою. На жаль, ні про
безпеку Президент толком не поговорив, про соціальні стандарти взагалі не
хотів говорити», – підкреслив політолог.
Так, глава держави не проаналізував стрімке зростання злочинності, яке
спостерігалося в країні протягом останнього року, жахливу ситуацію на
дорогах. Більш того, як підкреслив Р. Бортник, підбиваючи підсумки року,
Президент не торкнувся теми падіння ВВП, стрімкої інфляції та падіння
доходів населення.
На думку експерта, виступ П. Порошенка було побудовано таким чином,
ніби виступав не глава держави, а рядовий політик напередодні майбутньої
виборчої кампанії. «Набір гасел, які ми і так спостерігаємо в українських
ЗМІ, які транслюються з президентських темників. Ніякого системного
підходу, чесного визнання тих процесів, які відбуваються в нашому
суспільстві,
у
виступі
не
прозвучало»,
–
зазначив
експерт
(http://ru.golos.ua/politika/na_presskonferentsii_poroshenko_zabyil_o_bazovyih_t
sennostyah_cheloveka__politolog_7).
Під час своєї прес-конференції П. Порошенко так і не сказав, чого
чекати українцям у 2016 р., вважає директор соціологічної служби
«Український барометр» В. Небоженко. «Під час прес-конференції
П. Порошенка, по суті, не було озвучено якихось конкретних планів для
України. Це, скоріше, була промова політтехнолога або працівника
пропагандистської служби, але тільки не Президента багатомільйонної
держави».
На думку експерта, П. Порошенко занадто поверхово підійшов до
першої в році прес-конференції. «По суті, ми не почули нічого нового з того,
що могло б зробити П. Порошенка ньюзмейкером. Ви запитаєте, що потрясло
вас або змусило замислитися, і я скажу вам, що нічого не запам’яталося.
Прес-конференція була більше для “галочки” і, по суті, стала
відпрацюванням технічного завдання – вона не стала апеляцією до
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громадської думки та політичної еліти. П. Порошенко намагався
використовувати свої навички в риториці, але сформулювати та розвинути
думку у нього так і не вийшло. Єдиною свіжою інформацією, за великим
рахунком, стало те, що він так і не віддасть компанію Roshen», – вважає
фахівець.
На думку В. Небоженка, виступу глави держави явно не вистачало
конкретики. «П. Порошенко абсолютно не змалював перспективи для країни.
Ніхто так і не зрозумів, якою буде конституційна реформа, чи є голоси за
внесення змін. Президент сказав, що Мінська-3 не буде, але при цьому не
озвучив ніяких своїх пропозицій. До свого виступу можна було підійти більш
виважено. Принаймні, на найближчі три місяці з виступу П. Порошенка
нічого
обговорювати»,
–
вважає
експерт
(http://rian.com.ua/politics/20160115/1003593397.html).
Політолог Ю. Романенко вважає, що під час прес-конференції
П. Порошенко показав, що «у нього особисто все добре, чого не скажеш про
події у країні». Президент знову позначив «незмінний курс на інтеграцію з
ЄС, з іншого боку він не бачить проблем у тому, що провів зустріч з
Гризловим». «Простою мовою, зумів нібито домовитися і з ЄС, і з Росією», –
додав Ю. Романенко.
На думку експерта, ключові заяви Президента про повернення Донбасу,
а тим більше Криму в 2016 р. проблематичні, якщо не сказати взагалі
нездійсненні в такій короткій перспективі. «Якщо це буде повернення
Донбасу за формулою, яку нав’язують Меркель і Путін, то це буде
повернення України Донбасу, а не навпаки», – підкреслив політолог. «Дуже
важливий другий посил – немає ніякої реакції на те, що відбувається зараз в
Євросоюзі. У нас продовжують робити вигляд, що в ЄС все благополучно!
Україна йде шляхом євроінтеграції, але немає ніякої рефлексії на ті
потрясіння, які матимуть серйозні наслідки для самого ЄС», – резюмував
Ю. Романенко (https://nr2.com.ua/News/politics_and_society/Pochemu-presskonferenciya-Poroshenko-razocharovala-ukraincev-114835.html).
О. Якубін відзначив, що взагалі не піднімалася і не піднімається
Президентом проблема реабілітації бійців, які повертаються з зони АТО. На
думку політолога, ситуація з «Правим сектором» у Закарпатті в якійсь мірі
теж є наслідком того, що немає реабілітації людей, які повертаються.
Ще одним, цікавим на думку О. Якубіна, моментом з приводу пресконференції було те, що «П. Порошенко виступав не як Президент у
парламентсько-президентській республіці, якою зараз є Україна, коли у нас
глава виконавчої влади все-таки не Президент, а Прем’єр-міністр. А він
виступив, ніби у нього повноваження на рівні В. Януковича. Він говорив: ми
проведемо ротації в уряді і т. д. Хоча насправді у П. Порошенка немає
багатьох з тих повноважень, про які він говорив. Тобто Президент у
парламентсько-президентській республіці так не може виступати», –
переконаний О. Якубін (http://newsradio.com.ua/2016_01_16/P-dsumki-tizhnjapres-konferenc-ja-Poroshenka-peregovori-v-M-nsku-terakti-v-sv-t-8330/).
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Ключовими моментами у прес-конференції П. Порошенка були питання
Донбасу та Криму, а також «абсолютно парадоксальна похвала і виявлена
довіра главі Нацбанку В. Гонтаревій», – заявив політолог М. Павлів. «Це при
тому, що у нас реально вмираючий банківський сектор, з фінансового боку
він знаходиться у важкому становищі. Існуючі загороджувальні норми, які
стримують курс гривні до долара, навряд чи вистоять протягом 2016 р., а
головні ризики були закладені ще в 2015 р. Це реальний промах
В. Гонтаревої, реальне невміння користуватися друкарським верстатом,
реальне нерозуміння, як загороджувальні заходи гнітюче діють на
економічний клімат у країні, на інвестиційний клімат у тому числі», – вважає
М. Павлів.
Політолог також зазначив, що Президент П. Порошенко під час пресконференції продемонстрував «дивовижну розбіжність у позиціях зі своїм же
офіційним представником на переговорах у Мінську Р. Безсмертним»: той, як
відомо, заявляв, що ми повним ходом йдемо до Мінська-3, а П. Порошенко
сказав, що ніякого Мінська-3 не буде. На думку експерта, усе це «схоже або
на недопрацювання, або на халатність, або на дурість, якщо думка офіційного
представника Президента кардинально відрізняється від думки самого
Президента з приводу переговорного процесу».
Загалом, робить висновок політолог, Президент показав себе з гіршого
боку, а команда Президента продемонструвала повну неадекватність
стосовно
того,
що
реально
відбувається»
(http://rian.com.ua/world_news/20160115/1003604455.html).
Політолог В. Таран поділився подвійними відчуттями, що залишилися в
нього після прес-конференції Президента. «З одного боку, правильні
месиджі: “... влада єдина, і перевиборів найближчим часом не буде ... Зміни
до Конституції мають бути проголосовані. Війну на Сході ми виграємо
дипломатичним шляхом ... Бізнес нарешті я передав”». Водночас, говорить
С. Таран, з вуст Президента почули чергову порцію популізму та
нереалістичних обіцянок поліпшити наше життя в 2016 р. Зокрема експерт
сумнівається у прогнозованих Президентом мільярдних інвестиціях і
значному скороченні темпів інфляції.
«Інвестори приходять у воюючі країни тільки якщо там є сильні армії,
які гарантують їм захист – як, наприклад, в Ізраїлі, або в Туреччині», –
упевнений експерт. Водночас він не виключає, що до кінця цього року в
Україні може початися помірне економічне зростання через розвиток
внутрішнього ринку, а також тарифної, банківської та бюджетної реформ
(http://kp.ua/politics/526264-posleslovye-k-press-konferentsyy-prezydentavazhno-ne-tolko-chto-hovoryl-no-y-kak).
Критичні оцінки проведеної П. Порошенком прес-конференції, на думку
політолога В. Бали, говорять про початок етапу прискіпливої уваги до
діяльності Президента України з боку політиків, експертів, журналістів і
пересічних громадян країни. «Глава уряду А. Яценюк уже перестав бути
громовідводом для Президента П. Порошенка від негативної критики та
оцінок діяльності влади. Фактично рівень недовіри до глави уряду досяг
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межі, коли на нього та його діяльність уже не звертають увагу та “ігнорують”
або відверто насміхаються. Цей факт “ігнорування” і “несприйняття”
Прем’єр-міністра і став причиною пошуку іншого винуватця за всі проблеми,
які є в Україні», – пише В. Бала на своїй сторінці у Facebook
(https://www.facebook.com/vitalii.bala?fref=nf).
«Мені важко погодитись із негативною оцінкою проведеної пресконференції. Так, усі звикли до вдалих виступів П Порошенка, а вчорашній
виступ не був найяскравішим, але він і не був провальним, як багато хто
вважає.
На мою думку, варто акцентувати увагу на відсутності пропозиції
стратегічного порядку денного для України. І в майбутньому, тим, хто
відповідає за такі виступи та готує їх, необхідно розуміти, що виступи глави
держави мають бути за змістом стратегічними орієнтирами для розвитку
країни.
П. Порошенко та його команда тепер мають усвідомити, що не
вирішуючи питання зміни глави уряду, який не сприймається суспільством,
уся критика за соціально-економічний стан дуже скоро буде адресована саме
Президенту України», – зауважив В. Бала.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Представники парламентської коаліції перебувають в Осло
(Норвегія) в рамках програми «Партійна співпраця та створення
коаліцій».
З 17 по 29 січня триває візит представників коаліції до Осло. Про це
Інформаційному управлінню повідомив народний депутат від фракції партії
«Блок Петра Порошенка», заступник голови Комітету з питань правової
політики та правосуддя С. Алєксєєв, який входить до складу офіційної
делегації разом з народними депутатами В. Сюмар, О. Сироїд, О. Семераком,
П. Пинзеником, Г. Немирею, О. Березюком та І. Кириленком.
С. Алексєєв наголосив, що «будувати парламентаризм і коаліційні
відносини в Україні треба спираючись на кращий світовий досвід».
«Скандинавія – одна з частин світу, де політична рівновага, соціальний
прогрес та економічне процвітання наближаються до ідеалу. Тому візит до
Норвегії – чудова можливість перейняти досвід, який потім удома можна
буде застосувати на практиці. Адже тут історія парламентаризму сягає
початку XIX ст.», – сказав він.
За словами С. Алєксєєва, під час перебування в Норвегії представники
коаліції зустрінуться як з колишніми, так і з нинішніми високопосадовцями.
Зокрема, з колишнім прем’єр-міністром Кєль Магне Бондевіком, колишнім
міністром енергетики Е. Стейтснасом, державним cекретарем офісу прем’єрміністра І. Стаб, спікером О. Томмесеном і керівництвом парламенту
18

Норвегії, а також членами уряду Бондевіка. Окремо заплановані зустрічі з
керівництвом
Консервативної,
Лейбористської
та
ХристиянськоДемократичної партій.
«Водночас ми матимемо змогу не лише перейняти досвід, а й
повідомити об’єктивну інформацію щодо ситуації в Україні та україноросійських відносин і відстояти цю позицію. Ми повинні використовувати
кожну можливість, щоб дипломатичним шляхом, із залученням усіх
можливих парламентських механізмів досягти миру на нашій землі», – сказав
він.
За словами С. Алєксєєва, задля цього представники української делегації
зустрінуться з норвезькими експертами, небайдужими до України та україноросійських відносин (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 20.01).
***
Керівник депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з
Королівством Нідерландів Н. Кацер-Бучковська провела робочу нараду з
представниками Міжфракційного об’єднання «ЄвроОптимісти».
19 січня відбулася робоча нарада керівника депутатської групи з
міжпарламентських зв’язків з Королівством Нідерландів Н. КацерБучковської з представниками МФО «ЄвроОптимісти», народними
депутатами України О. Сотник та О. Мушаком.
Під час зустрічі народні депутати обговорили перебіг інформаційної
кампанії на підтримку ратифікації Угоди про асоціацію з Україною в
Нідерландах у зв’язку з проведенням консультативного референдуму 6 квітня
2016 р., роль і можливості МФО «ЄвроОптимісти» у цьому контексті,
інструменти посилення діалогу з представниками обох палат парламенту,
уряду, громадянського суспільства, медіа-спільноти, бізнесових кіл
Королівства Нідерландів.
Керівник депутатської групи Н. Кацер-Бучковська наголосила, що
наступні два місяці (лютий – березень 2016 р.) будуть вирішальними для долі
європейських прагнень України. З метою посилення присутності України в
інформаційному просторі Нідерландів, було запропоновано здійснити ряд
візитів, які сприятимуть об’єктивному висвітленню тих економічних вигод,
які отримають обидві країни в довгостроковій перспективі. Народні депутати
обговорили пропозиції щодо орієнтовних дат парламентських візитів до
Королівства Нідерландів, а також узгодили план дій на найближчі два місяці.
На думку учасників зустрічі, у підсумку слід зазначити, що в
позитивному рішенні щодо Угоди про асоціацію зацікавлені й Україна, і
Нідерланди, і Європейський Союз. Тому важливо продовжувати активну
співпрацю та консультації, шукати шляхи для формування позитивного
іміджу України в Нідерландах (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 20.01).
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***
М. Томенко: Зволікання із завершенням робіт зі створення
національних природних парків знижує рекреаційну, наукову та
естетичну цінність окремих територій України.
На місці державних резиденцій на Прикарпатті та Київщині мають
постати національні природні парки.
Як повідомили Інформаційному управлінню в секретаріаті Комітету з
питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, Комітет занепокоєний ситуацією, яка склалася із
новоствореними об’єктами природно-заповідного фонду. Спостерігається
тенденція, коли проголошені Указами Президента України об’єкти
природно-заповідного фонду залишаються такими лише на папері,
незважаючи на велику наукову та адміністративну роботу, яка була
проведена на всіх рівнях для їхнього оголошення.
Зокрема, ще в 2008 р. відповідно до Указу президента України В.
Ющенка № 1129/2008 «Про розширення мережі та територій національних
природних парків та інших природно-заповідних об’єктів» повинні бути
створені національні природні парки «Залісся», «Білоозерський»,
«Синьогора»
(колишні
«мисливські
резиденції»),
«ДніпровськоТетерівський» (угіддя Товариства мисливців і рибалок «КЕДР») та ін.
Голова Комітету М. Томенко зауважив, що станом на сьогодні зазначені
національні природні парки не створені, а причини цьому не завжди в
фінансовій та адміністративній площині, бо в Державному бюджеті України
на утримання державних резиденцій кожен рік передбачаються немалі
кошти. А відсоток заповідності в нашій країні в декілька разів менший
порівняно з країнами Європейського Союзу і не відповідає сучасним
вимогам та європейським стандартам.
Також, на переконання М. Томенка, зволікання із завершенням робіт зі
створення національних природних парків знижує рекреаційну, наукову та
естетичну цінність окремих територій України, несе загрозу збереженню
природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного та рослинного
світу, підтриманню загального екологічного балансу.
Голова Комітету звернувся до Мінприроди України, Держласагентства,
Державного управління справами та Київської і Івано-Франківської ОДА з
проханням проінформувати Комітет про реалізацію процесу створення
зазначених національних природних парків (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 20.01).
***
Комітет з питань науки і освіти протягом ІІІ сесії Верховної Ради
України VІІІ скликання активно працював над удосконаленням
законодавства країни.
За цей період проведено 11 засідань Комітету, на яких розглянуто 38
питань, 26 з яких присвячено обговоренню законопроектів і проектів
постанов Верховної Ради України.
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Комітет постійно працює над удосконаленням законодавства країни
згідно з планом роботи. Важливою віхою розвитку науково-освітнього
законодавства стало прийняття за ініціативою Комітету двох законів України
та трьох постанов Верховної Ради, а саме:
– Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність» (№ 848-VIІІ від
26 листопада 2015 р.);
– Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо
розширення доступу сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією до
творів, виданих у спеціальному форматі» (№ 927-VIІІ від 25 грудня 2015 р.);
– Постанови Верховної Ради України «Про призначення у 2015 році
іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих
вчених» (№ 689-VIII від 15 вересня 2015 р.);
– Постанови Верховної Ради України «Про присудження Премії
Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за
2014 рік» (№ 690-VIII від 15 вересня 2015 р.);
– Постанови Верховної Ради України «Про присудження щорічної
Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх,
професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів» (№
855-VIІІ від 8 грудня 2015 р.).
Також Комітет розглянув і подав експертні висновки до законопроектів,
які є предметом відання інших парламентських комітетів.
За період третьої сесії було проведено комітетські та парламентські
слухання та два розширені засідання Комітету. Комітет провів виїзне
засідання у м. Краматорськ Донецької області.
За участю представників Комітету відбувалися конференції, відеоконференції, семінари, круглі столи та наради (у т. ч. міжнародні) та
Всеукраїнський зліт.
У рамках міжнародного співробітництва члени Комітету та
представники секретаріату здійснили шість робочих візитів за кордон у
складі офіційних делегацій.
За третю сесію Комітетом опрацьовано 1988 листів і звернень від
колективів навчальних закладів, наукових установ, центральних і місцевих
органів виконавчої влади, громадян, які було уважно розглянуто та
узагальнено для вдосконалення українського законодавства (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 20.01).
***
Комітетом з питань Регламенту та організації роботи Верховної
Ради України у 2015 р. здійснювалася законопроектна робота, підготовка
та попередній розгляд питань, віднесених до його повноважень.
Протягом цього року проведено 36 засідань Комітету. На засіданнях
було розглянуто 253 питання порядку денного, із них: 70 проектів законів
України, 59 проектів постанов Верховної Ради України та 124 питання, що
належать до предмета відання Комітету.
21

Верховною Радою за цей період було прийнято Закон України «Про
внесення змін до Закону України “Про комітети Верховної Ради України”
щодо доступу засобів масової інформації до засідань комітетів Верховної
Ради України» (№ 873-VIII від 9 вересня 2015 р.), чотири закони України в
першому читанні (№ 1228, 1591, 1895, 3207) щодо яких Комітет було
визначено головним та 41 постанову Верховної Ради України з питань, що
належать до предмета відання Комітету.
За дорученням Голови Верховної Ради України В. Гойсмана для
попереднього розгляду та підготовки експертних висновків на відповідність
оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради
України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів
опрацьовано 69 законопроектів і проектів інших актів, з яких: 53 проекти
законів, 16 проектів постанов Верховної Ради України, що були внесені
суб’єктами права законодавчої ініціативи до Верховної Ради України:
народними депутатами України – 58, Кабінетом Міністрів України – 11
фіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016.
– 20.01).
***
Комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендує
Верховній Раді направити на доопрацювання проект закону «Про
внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо
вдосконалення адміністративного судочинства».
Законопроектом № 1458 передбачається вдосконалити адміністративний
процес з метою дотримання основних засад судочинства, визначених
Конституцією України, усунути недоліки та прогалини у правовому
регулюванні розгляду адміністративних справ щодо оскарження актів, дій чи
бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради
юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Члени Комітету, розглядаючи законопроект, зазначили, що Конституція
України не передбачає можливості оскарження в апеляційному та
касаційному порядку всіх без винятку судових рішень, ухвалених у порядку
розгляду справи у суді першої інстанції, та допускає можливість
регулювання вказаного питання на законодавчому рівні.
Наведені вимоги стосуються також справ, що розглядаються в порядку
адміністративного судочинства, завданням якого згідно з ч. 1 ст. 2 Кодексу є
захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних
осіб у сфері публічно-правових відносин шляхом справедливого,
неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.
Таким чином, відповідно до п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України
законом може бути визначено окремі категорії адміністративних справ, у
яких не передбачено касаційне оскарження рішення суду.
Водночас члени Комітету звернули увагу на те, що пропозиція
законопроекту щодо виключення ст. 171-1 Кодексу адміністративного
судочинства України може спричинити прогалину в законодавстві через
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відсутність юридичних норм, що регулюватимуть суспільні відносини у
сфері особливостей провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи
бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради
юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційнодисциплінарної комісії прокурорів.
У членів Комітету також спричинили заперечення запропоновані
законопроектом
зміни
щодо
інстанційної
підсудності
розгляду
адміністративних справ з приводу оскарження, рішень, дій чи бездіяльності
Центральної виборчої комісій, крім справ щодо встановлення результатів
виборів і всеукраїнського референдуму, а саме віднесення підвідомчості
таких справ до окружного адміністративного суду територіальна юрисдикція
якого поширюється на м. Київ.
У зв’язку зі стислим строком виборчого процесу чинними положеннями
Кодексу адміністративного судочинства України встановлено порядок
розгляду справ, який є необхідним для швидкого ухвалення судового
рішення та набрання ним законної сили (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 19.01).
***
У Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я
триває доопрацювання проекту закону України «Про засади державної
політики охорони здоров’я».
Проект закону України «Про засади державної політики охорони
здоров’я» № 2409а розроблено народним депутатом України О. Мусієм, з
урахуванням зауважень і пропозицій учасників засідання тематичного
круглого столу, що проводився Комітетом у листопаді 2015 р. за участі
представників державних і місцевих органів влади, провідних наукових
установ і вищих навчальних закладів, медичних асоціацій, профспілок і
громадськості.
Цим законопроектом пропонується визначити основні правові,
економічні, соціальні, гуманітарні та організаційні засади державної політики
у сфері охорони здоров’я, зокрема, її мету, принципи, об’єкти та суб’єкти,
джерела фінансування, порядок здійснення моніторингу в цій сфері тощо.
Документом пропонується визначити інструменти державної політики
охорони здоров’я, сформульовані на основі даних доказового менеджменту, у
т. ч. відображених у документах ВООЗ, відповідні механізми її фінансування
та запропоновано організаційний інструментарій для формування та
реалізації державної політики на національному та регіональному рівнях.
Результатом ухвалення такого закону, на думку Комітету, має стати
запровадження високоефективної державної політики в сфері охорони
здоров’я України, що повинна базуватися на принципі «охорона здоров’я у
всіх політиках держави». Відповідно до цього принципу, управління змінами
в охороні здоров’я, спрямування цих змін на поступове наближення до
кращих світових стандартів повинно стати обов’язком усіх суб’єктів
державної політики охорони здоров’я та їхніх посадових осіб (Офіційний
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портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 19.01).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів зустріч з посланцями
федерального канцлера Німеччини та президента Франції К. Хойсгеном і
Ж. Одібером щодо розвитку домовленостей, досягнутих під час останньої
телефонної розмови між лідерами України, Німеччини та Франції.
Президент подякував представникам Німеччини та Франції за «дуже
важливу роль», яку вони відіграють у деокупації частини Донецької та
Луганської областей, а також продовженні політики невизнання анексії
Криму.
Сторони висловили занепокоєння численними порушеннями режиму
припинення вогню з боку бойовиків і перешкоджанням роботі ОБСЄ.
Співрозмовники також відзначили прогрес, якого досягла Україна у
виконанні мінських домовленостей, і наголосили на важливості координації
спільних дій для їхнього повного виконання. Серед ключових елементів було
названо стале припинення вогню, виведення російських військ і техніки,
відновлення Україною контролю за кордоном і звільнення заручників
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –19.01).
***
Президент України підписав Указ «Питання Представництва
Президента України в Автономній Республіці Крим».
Указом Представництву Президента України в АРК доручено у
взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування активізувати роботу щодо ряду завдань. Так,
Представництво має сприяти додержанню конституційних прав і свобод
громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або
переселилися з неї та перебувають на території України, зокрема, вживати
заходів щодо підтримки та забезпечення політичних, соціальних,
інформаційних, культурних та інших зв’язків з громадянами України, які
проживають на тимчасово окупованій території.
Також Представництво Президента України в АРК має активніше брати
участь у розробці стратегічних програм повернення тимчасово окупованої
території під загальну юрисдикцію України.
Крім того, зазначеним актом визнається за доцільне тимчасове
розміщення Представництва у м. Херсоні, а деяких його структурних
підрозділів – у столиці України.
Указом затверджена оновлена структура Представництва, у якій
передбачені, серед інших, служба по роботі з громадянами, які переселилися
з тимчасово окупованої території, служба міжнародних зв’язків і служба з
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питань реінтеграції та деокупації Автономної Республіки Крим.
Гранична чисельність працівників Представництва Президента України
в АР Крим визначена у кількості 28 штатних одиниць, що на сім одиниць
менше раніше встановленої (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –20.01).
***
Президент П. Порошенко звільнив з посад ряд суддів за неправові
рішення, ухвалені щодо лідера «Батьківщини» Ю. Тимошенко та
активістів Євромайдану. Відповідний указ із формулюванням «у зв’язку з
порушенням присяги судді» глава держави підписав 18 січня.
Зокрема, звільнено суддю Печерського районного суду м. Києва
Р. Кірєєва, який, за висновком Вищої ради юстиції, під час розгляду
кримінальної справи за обвинуваченням колишнього Прем’єр-міністра
Ю. Тимошенко безпідставно змінив запобіжний захід з підписки про невиїзд
на тримання під вартою, чим допустив свавільне та незаконне позбавлення її
волі. Ці дії судді Р. Кірєєва призвели до порушення основоположного права
людини на свободу та служили підставою для винесення Європейським
судом рішення проти України, що зашкодило авторитету судової влади та
держави Україна. Указане рішення спричинило значний суспільний резонанс.
До Вищої кваліфікаційної комісії суддів надійшло понад 800 скарг від
громадян.
Також звільнено суддю Червонозаводського районного суду м. Харкова
О. Васильєву, за рішеннями якої було притягнуто до адміністративної
відповідальності учасників акцій протесту 19 лютого 2014 р. у Харкові. Тоді
активісти-майданівці Голубєв і Воронцов, які брали участь у блокуванні
воріт Академії внутрішніх військ, отримали по 15 діб адміністративного
арешту кожен.
В. Літвінова звільнено з посади судді Оболонського районного суду м.
Києва за необґрунтоване рішення щодо активіста Євромайдану у січні 2014 р.
О. Кравцов неправомірно утримувався під вартою з 23 січня по 23 березня
2014 р. Крім того, за інформацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за
період березень – серпень 2014 р. щодо судді В. Літвінова відкрито три
дисциплінарні справи за зверненнями щодо його рішень відносно учасників
масових акцій у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р.
Серед звільнених – суддя Ленінського районного суду м. Луганська
О. Золотарьов, який у лютому 2013 р. прийняв чотири неправові рішення
щодо права власності на трубопроводи, що перебувають на землях
Слов’яносербського, Сватівського та Білокуракінського районів Луганської
області. Унаслідок часткового демонтажу трубопроводів відбулося
руйнування меліоративної системи. Загальна довжина трубопроводів, які
вибули з державної власності та власності третіх осіб на підставі незаконних
судових рішень судді Золотарьова, становить 37,7 км.
Із пропозиціями про звільнення з посад суддів до Президента звернулася
Вища рада юстиції за підсумками перевірок, що проводилася відповідно до
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Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні»
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –19.01).
***
18 січня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з франконімецькою делегацією на чолі з дипломатичним радником федерального
канцлера Німеччини К. Хойсгеном і дипломатичним радником
президента Франції Ж. Одібером.
Під час бесіди обговорювалися актуальні питання мирного
врегулювання в окремих районах Донецької та Луганської областей та
відновлення територіальної цілісності України.
Співрозмовники також обговорили окремі аспекти співробітництва між
Україною та Європейським Союзом і завдання найбільшої ваги в контексті
європейської
інтеграції
нашої
держави
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 18.01).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк виступає за ліквідацію
податкової міліції і створення демілітаризованої Державної служби
фінансових розслідувань. Про це він заявив на нараді щодо антикорупційних
розслідувань у четвер, 21 січня.
Глава уряду зазначив, що проект закону про створення Служби
фінансових розслідувань вже розроблений. За цим законопроектом
формування служби й набір нових детективів проходитиме за тим самим
принципом, що в Національному антикорупційному бюро.
А. Яценюк також звернувся до присутніх на нараді «спільно провести
роботу по викоріненню корупції в Державній фіскальній службі».
Він підкреслив, що завдання Голови ДФС Р. Насірова - «реформа
Державної фіскальної служби по кількості і якості»: «А за нами всіма реальна боротьба із зловживаннями, в першу чергу на митниці і серед
податкових інспекторів» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016.
– 21.01).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до антикорупційних
органів та органів прокуратури довести до завершення кримінальні
провадження за результатами перевірок діяльності ключових державних
компаній: «Жодна посадова особа в жодному міністерстві, відомстві чи
державній компанії не має імунітету і у випадку скоєння злочину повинна іти
під суд», - підкреслив глава уряду на нараді щодо антикорупційних
розслідувань у четвер, 21 січня.
«Обраних не існує, ким би хто не був - від найвищих посадових осіб
виконавчої влади і закінчуючи керівництвом будь-якої державної компанії чи
державної агенції», - наголосив А. Яценюк.
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Глава уряду нагадав, що протягом року направив до Держфінінспекції
низку доручень про перевірку державних компаній. Було складено 65 актів
перевірок по ключових державних компаніях, що стосуються як
попереднього періоду їх діяльності, так і 2014-2015 рр.
Він також нагадав про випадок, коли через проведений тендер
480 млн грн, виділених в рамках Кіотського протоколу, «хотіли вивести на
одноденну компанію»: «Таких фактів є десятки».
А. Яценюк звернувся до присутніх на нараді спільними зусиллями із
залученням Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Державної
фіскальної служби і Державної служби фінансового моніторингу та всієї
правоохоронної системи «довести до завершення кримінальні провадження
щодо керівників державних компаній по кожному факту, де були фактичні
зловживання як посадових осіб, так і керівників компаній».
У нараді взяли участь міністр внутрішніх справ України А. Аваков,
міністр юстиції України П. Петренко, керівництво Генеральної прокуратури
України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро
України, Національної поліції України, Державної фіскальної служби
України, Державної служби фінансового моніторингу, Державної
аудиторської служби (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
21.01).
***
А. Яценюк вимагає завершити справу щодо конфіскації 1,5 млрд дол.
В. Януковича.
Конфіскація 1,5 млрд дол. активів колишнього режиму В. Януковича –
це 40 млрд грн у державному бюджеті, за рахунок яких можна збільшити
соціальні стандарти, збільшити пенсії й зарплати, - наголосив Прем’єрміністр України А. Яценюк на нараді щодо антикорупційних розслідувань у
четвер, 21 січня.
А. Яценюк підкреслив, що він особисто та уряд України зверталися до
органів прокуратури і правоохоронних органів щодо необхідності
завершення справи про конфіскацію близько 1,5 млрд дол. активів
колишнього режиму В. Януковича, які арештовані рішенням
Держфінмоніторингу і судовим рішенням.
Ці кошти, зазначив глава уряду, зараз знаходяться в Україні і розміщені
в державних цінних паперах.
«Мова йде про практично 40 мільярдів гривень, які можна відправити до
державного бюджету, збільшити соціальні стандарти, збільшити пенсії й
зарплати. І нам необхідно спільно поставити ключове завдання – це
доведення до суду і конфіскація 1,5 мільярда доларів, які вже арештовані», наголосив він.
Уряд і Держфінмоніторинг, наголосив А. Яценюк, повністю відкриті для
надання будь-якої додаткової інформації, щоб протягом 2016 р. ці кошти
були конфісковані.
Глава уряду додав, що відповідний обсяг коштів у 1,5 млрд дол. «вже
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фактично є частиною Закону України про державний бюджет»: «Тобто, це
кошти, які ідуть від конфіскату безпосередньо в доходи державного
бюджету».
А. Яценюк також наголосив на необхідності довести до кінця справу
щодо коштів, які були виведені колишнім режимом і видавалися під державні
гарантії. Зокрема, було порушено низку кримінальних проваджень щодо
Державної продовольчої зернової компанії України: «Наше спільне завдання
- довести цю справу до кінця і притягнути винних осіб до відповідальності»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 21.01).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк звернувся до міністра юстиції
України та міністра закордонних справ України організувати засідання
санкційного комітету для підготовки пропозицій на засідання Ради
національної безпеки і оборони від Кабінету Міністрів України щодо
розширення переліку фізичних та юридичних осіб, стосовно яких
українська держава введе санкції. Про це він заявив на засіданні уряду в
середу, 20 січня.
На засіданні уряду виступив народний депутат фракції «Народного
фронту» С. Висоцький із пропозицією розширити список фізичних та
юридичних осіб РФ, щодо яких застосовуються санкції з боку України та
включити до цього списку, зокрема, російського олігарха К. Григоришина.
А. Яценюк нагадав, що в минулому році уряд України вніс до
парламенту закон про санкції, «і вперше за історію незалежної України у нас
з’явився механізм введення санкцій»: «Тодішній парламент проголосував за
цей законопроект. Уряд підготував свої пропозиції Раді національної безпеки
і оборони, яка є органом, який відповідно до закону має право щодо введення
санкцій, проти російських фізичних і юридичних осіб».
«Частина пропозицій пряду була підтримана, частина ні. Та цей список
далі треба розширювати», – підкреслив він.
А. Яценюк також повідомив, що стосовно окремих осіб РФ вже
порушені кримінальні провадження: «Тому може статися так, що їм
прийдеться надовго затриматися в Україні. І зараз це лежить виключно в
компетенції
правоохоронних
органів.
Там
реальні
кримінальні
правопорушення. Вони крадуть гроші з бюджету, а потім фінансують у
першу чергу антиукраїнські політичні сили та звітуються в ФСБ. Як,
наприклад, робить громадянин Російської Федерації К. Григоришин, який
“пасеться” на українському енергетичному секторі останні десять років».
Глава уряду також заявив, що Кабінет Міністрів призупиняє закупівлю
трансформаторів для «Укренерго» і «Центренерго» до моменту з’ясування
відповідності тендерних процедур вимогам чинного законодавства та
принципам прозорих державних закупівель.
Він підкреслив, що до уряду надійшла інформація від ряду іноземних
компаній щодо цього питання. А. Яценюк наголосив на необхідності
з’ясувати, чому тендерні умови формувалися з очевидними преференціями
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для компанії К. Григоришина «Запорізький трансформатор» і проти
іноземних компаній.
Глава уряду звернувся до міністра енергетики та вугільної
промисловості: «Це ваша відповідальність, ви призначаєте “Укренерго” і
“Укрінтеренерго”.
Закривайте
цю
лавку»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.01).
***
Кабінет Міністрів України ухвалює рішення про розширення переліку
товарів, що заборонені до ввезення з Російської Федерації: «Ідеться про
додатковий список із більш ніж 70 товарних позицій. Це контрзаходи на
економічну агресію Російської Федерації», – наголосив Прем’єр-міністр
України А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 20 січня.
«Ми далі будемо захищати свій внутрішній ринок. Так само як
українські Збройні сили захищають територію незалежної, суверенної
держави, так само уряд буде захищати нашу економічну територію та наші
економічні інтереси», – наголосив він.
«На додаток до першого переліку продукції походженням з Російської
Федерації, забороненої до ввезення в Україну, сьогодні додається більше
70 товарних позицій. Купуємо українське», – додав А. Яценюк (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.01).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк ініціює засідання Ради
фінансової і економічної стабільності для обговорення питання
валютно-курсової ситуації: «Я не допущу, щоб було так, як у минулому
році, коли нам треба було переривати засідання Кабінету Міністрів,
щоби приймати оперативні рішення для стабілізації валютно-курсового
сектору», – заявив він на засіданні уряду в середу, 20 січня.
А. Яценюк звернувся до присутнього на засіданні уряду першого
заступника голови Національного банку організувати відповідне засідання
після повернення української делегації з Всесвітнього економічного форуму
в Давосі: «Щоб ми невідкладно провели це засідання разом із міністром
фінансів, головою Національного банку, усім економічним блоком.
І проінформували Президента про те, які кроки необхідно здійснити».
«Ми спільні в цілях з Національним банком. Ціль – це низька інфляція
та стабільна національна грошова одиниця. У кожного є своя міра
відповідальності. Але ми всі відповідальні перед українським народом за те,
щоб платилися пенсії, заробітні платні, щоб створювалися робочі місця,
щоби інфляція не була такою, яка була в минулому році та викликана
об’єктивними економічними причинами, і щоби валютний курс відповідав
тим економічним реаліям, які є сьогодні в країні», – підкреслив глава уряду.
«Серед основних кроків – продовження співпраці з Міжнародним
валютним фондом як основним і ключовим кредитором України і тією
установою, яка оцінює, є реформи чи немає. Гроші вони дають тільки тоді,
29

коли реформи є, і тому їх потрібно продовжувати», – додав А. Яценюк
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.01).
***
Україна піднялася на 17 пунктів у Global Services Location Index та
ввійшла до 50 країн із найбільш інноваційною економікою, – підкреслив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 20 січня.
Україна практично вперше піднялася на 17 пунктів у глобальному
індексі розміщення трудових і бізнес-ресурсів (Global Services Location Index)
і посіла 24 місце. Приблизно на таких самих позиціях у цьому рейтингу
Німеччина: «Незважаючи на війну, на складну ситуацію, ми піднялися на
17 пунктів».
Глава уряду також підкреслив, що агентство Bloomberg повідомило про
те, що Україна – серед перших 50 країн світу з найбільш інноваційною
економікою.
Він також нагадав, що Верховний представник ЄС із закордонних справ
та політики безпеки, віце-президент Європейської Комісії Ф. Могеріні
заявила, «що в Україні дійсно проходить процес реформ»: «Це визнає
Європейський Союз». Так само про процес реформ в Україні висловилася
Єврокомісар з питань торгівлі С. Мальмстрьом.
«Дуже багато речей зроблено. І треба усвідомити, що ці речі потребують
часу. Оцінку реформ дають не ті, які рвуться до влади, а в першу чергу –
міжнародні фінансові інститути, Європейський Союз, наші західні
партнери», – наголосив він.
«Для того, щоб рух продовжувався, нам, звичайно, треба мати політичну
єдність, і далі продовжувати програму співпраці з Міжнародним валютним
фондом. Тому що саме програма співпраці з Міжнародним валютним фондом
є ще одним засадничим принципом для економічної стабільності в країні», –
підкреслив глава уряду (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
20.01).
***
«Ми напрацювали меню, яке дасть можливість і Україні, і
Європейському Союзу, з одного боку, збільшити двосторонню економічну
співпрацю і торговельний оборот, а з іншого – дасть можливість Україні
додатково отримати ринки, які би скомпенсували суттєві втрати через
російську економічну агресію. Ми сподіваємось на підтримку наших
європейських партнерів», – наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк
на засіданні уряду в середу, 20 січня.
Глава уряду зазначив, що українська сторона вже провела ряд технічних
консультацій з цього питання із європейськими партнерами.
А. Яценюк наголосив, що Російська Федерація «порушувала, порушує і
буде порушувати всі міжнародні договори, починаючи з великого договору з
Україною і закінчуючи всіма економічними угодами, які були підписані як в
багатосторонньому, так і двосторонньому форматі». Він наголосив, що
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Україна позивається проти Росії в судах за незаконну анексію Криму, за
військову агресію «і за порушення базових правил і принципів економічного
співіснування».
Він підкреслив, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі та
Торговий представник України отримали відповідне доручення та розпочали
процеси щодо розгляду торговельних суперечок у Світовій організації
торгівлі: «Щиро сподіваюся, що наші європейські партнери, з якими у нас
підписана Угода про зону вільної торгівлі, так само разом спільно з Україною
будуть боротися за економічні інтереси України та Європейського Союзу
проти неадекватної російської економічної агресії».
А. Яценюк наголосив, що Росія «порушила один із базових принципів
світової глобальної торгівлі»: «Фактично вони зупинили нам транзит».
Потяг маршрутом Україна – Грузія – Азербайджан – Казахстан,
підкреслив глава уряду, – це перший етап до того, «щоб обійти Росію і
сформувати альтернативні шляхи постачання українських товарів»: «На
першому етапі це дорожче, ніж постачання по класичному шляху, який був
раніше. Але у тому випадку, якщо ми завантажимо цей потяг і далі будемо
підвищувати обсяги перевезень, ми отримаємо ту саму собівартість
перевезення, яку ми мали до введення транзитного ембарго Російською
Федерацією».
Він також підкреслив, що уряд України вдячний білоруським партнерам
«за те, що нам вдається транзитувати українські товари через територію
Білорусі» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.01).
***
Уряд звертається до НАБ притягнути до кримінальної
відповідальності посадових осіб Міністерства екології та природних
ресурсів і всіх чиновників, які брали участь у схемі щодо виграшу тендера
фіктивною компанією, «щоби вкрасти з державного бюджету 480 млн
грн», – заявив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні уряду в
середу, 20 січня.
А. Яценюк нагадав, що за минулого режиму сотні мільйонів гривень,
виділені в рамках так званого Кіотського протоколу, «пішли в нікуди»:
«По цих фактах порушені кримінальні провадження».
Уряд, підкреслив він, активно працює з японськими партнерами, і
«доволі тривалий час приймалося рішення про те, як прозоро та чесно
освоїти кошти Кіотського протоколу»: «У кінці поточного року прийняли
рішення, що треба провести чесний, прозорий та публічний тендер, щоби
придбати елементи зовнішнього вуличного освітлення та зменшити
енергоспоживання в країні. Для того, щоби в школах, лікарнях, на вулицях
по всій країні було нове якісне освітлення».
Після цього державна компанія з назвою «Українські екологічні
інвестиції» проводить тендер на освоєння 480 млн грн бюджетних коштів, у
якому перемогла компанія «Агротехбуд». А. Яценюк підкреслив, що
30 грудня минулого року на розгляд уряду було внесено постанову, яка
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передбачала попередню оплату переможцю тендера. Глава уряду підкреслив,
що не підписав відповідну постанову, оскільки стало відомо, що компанія
«Агротехбуд» «зареєстрована в квартирі, ніколи не займалася жодним видом
діяльності, заявленим при поданні тендерної документації»: «Директор і
власник компанії змінився буквально за декілька днів перед проведенням
тендера, і він з реєстрацією у м. Донецьк».
А. Яценюк повідомив, що дав вказівку ДФС перевірити проведення
тендера: «Державна фіскальна служба України доповідає мені про те, що
суб’єкт підприємницької діяльності фіктивний, директор фіктивний,
засновники, які начебто підписували протокол, щоб брати участь у цьому
тендері, дають покази, що вони ніякого протоколу ніколи не підписували».
Сотні мільйонів гривень, наголосив він, «просто хотіли вкрасти»: «І
вкрали би, якби ми оперативно не зреагували».
Державна фіскальна служба, наголосив глава уряду, порушила
відповідне кримінальне провадження. Кабінет Міністрів розпочав службове
розслідування: «Боротьба з корупцією – це не політичне шоу, а реальні
кримінальні провадження та посадки».
З огляду на матеріали, які підготовлені Державною фіскальною
службою, та матеріали службового розслідування, «уряд звертається до
Національного антикорупційного бюро порушити кримінальне провадження
та притягнути до кримінальної відповідальності всіх, починаючи з посадових
осіб Міністерства екології і природних ресурсів і закінчуючи кожним
чиновником, який брав участь у схемі щодо виграшу тендера фіктивною
компанією з тією метою, щоби вкрасти з державного бюджету 480 млн грн»,
– підкреслив глава уряду.
«Ми як уряд України надамо не просто все сприяння, усі матеріали,
документи, протоколи засідань, а ще й відправимо всіх чиновників у
Національне антикорупційне бюро з тією метою, щоб вони давали покази та
свідчення. І я сподіваюся, що нові антикорупційні органи візьмуть це як одну
з основних справ реальної боротьби з корупцією», – наголосив він (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.01).
***
Міністерство охорони здоров’я України досягнуло домовленостей з
виробниками лікарських засобів «Таміфлю» – Компанією ТОВ «Рош
Україна» та «Реленца» (Zanamivir) – компанією ТОВ «ГлаксоСмітКляйн
Фармаюсьтікалс Україна» щодо термінових поставок в Україну цих
необхідних проти грипу препаратів.
За інформацією ТОВ «Рош Україна», компанія готова здійснити
постачання 5000 упаковок «Таміфлю» протягом двох тижнів у міжнародній
упаковці, та протягом восьми-дев’яти тижнів у дозволеній україномовній
упаковці. За інформацією ТОВ «Глаксо Сміт Кляйн Фармаюсьтікалс
Україна», лікарський засіб «Реленца» буде в аптечній мережі та на складах
дистриб’юторів з 18 січня 2016 р. у кількості 1124 упаковок.
Крім того, МОЗ України проведено перемовини із урядом Литви щодо
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надання Україні як гуманітарної допомоги 2 тис. 443 упаковки препарату
«Таміфлю» та 27 тис. 645 упаковок «Реленци», що мають надійти також
впродовж двох-трьох тижнів.
МОЗ України будуть вжиті всі необхідні заходи щодо забезпечення
зазначеними лікарськими засобами як медичних закладів, так і аптечної
мережі (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 19.01).
***
20 січня 2016 р., під час засідання Кабінету Міністрів України,
Міністерство інформаційної політики України презентувало концепцію
реформи урядових комунікацій.
Ю. Стець наголосив: «МІП бере на себе зобов’язання провести реформу
системи урядових комунікацій, впровадження якої дасть змогу покращити
діалог із суспільством і сформувати розуміння та підтримку реформ уряду».
Радник міністра інформаційної політики з питань стратегічних
комунікацій А. Фролова, презентуючи концепцію, відзначила, що
запропонована структура відповідає кращим європейським практикам. Під
час розробки документа було проведено аудит комунікативної діяльності
уряду, опрацьовано понад 500 сторінок даних, розглянуто близько
12 комунікативних систем урядів інших країн і залучено досвід тих, які
найбільше відповідають сучасним викликам. Висновок – комунікативна
система уряду потребує повного перезавантаження.
«Та структура, яка формувалась десятиріччями та яку успадкував уряд, є
застарілою та не виконує свої основні завдання. Її необхідно реформувати,
оскільки ми повинні не тільки інформувати населення, а й будувати діалог,
отримувати зворотний зв’язок», – зауважила радник під час презентації.
Концепція передбачає виведення управління урядовими комунікаціями
на рівень Прем’єр-міністра, визнання комунікації однією зі стратегічних
функцій уряду, створення окремого урядового офісу комунікацій.
«Роль Міністерства інформаційної політики України – створення умов
для формування конкурентного та незалежного інформаційного простору
України, захист інформаційного простору держави. У свою чергу, урядовий
офіс комунікацій має займатися комунікативною підтримкою реформ і
діяльності уряду», – додала радник.
Головним результатом реалізації реформи має стати підвищення рівня
довіри населення до дій уряду, що знизить ризики хвилювання народу за
результати реформ. А сама комунікація уряду стане професійною та
етичною.
Після завершення презентації міністр інформаційної політики Ю. Стець
зауважив, що на реалізацію реформи урядових комунікацій, будуть залучені
кошти донорських організацій та держав-партнерів України.
У свою чергу, Прем’єр-міністр України А. Яценюк відзначив важливість
такої реформи та висловив підтримку її реалізації.
Зазначимо, що концепція реформ урядових комунікацій була розроблена
за ініціативи МІП, за участі Секретаріату Кабінету Міністрів України, групи
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незалежних експертів і за підтримки уряду Великобританії (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 20.01).

ПОЛІТИКА
Представители ОБСЕ зафиксировали рост напряженности на
Донбассе после относительного затишья перед новогодними
праздниками. Об этом заявил замглавы миссии организации в Украине
А.
Хуг
(http://korrespondent.net/ukraine/3617346-obse-zaiavliaet-o-rostenapriazhennosty-v-donbasse).
По его словам, с начала нового года был отмечен рост напряженности в
горячих точках на юге Донецкой области. Речь идет о «треугольнике»
Коминтерново – Октябрь – Павлополь, уточнил А. Хуг. «Также
относительный рост напряженности мы увидели в Зайцево», – добавил он.
Кроме того, по словам А. Хуга, участились инциденты с ограничением
свободы передвижения членов миссии по Донбассу.
В ОБСЕ возмущены обстрелом авто в Марьинке.
«В период с 5 по 11 января мы отметили 22 инцидента, 20 из которых
имели место на территории, неконтролируемой Украиной, и два – на
территории, подконтрольной правительству. В отношении всех этих случаев
Совместный центр по контролю и координации ведет расследование», –
добавил он.
Напомним, на Донбассе началось разминирование участков,
согласованных
на
переговорах
в
Минске
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 19.01).
***
Украина проинформировала Совбез ООН об эскалации конфликта на
Донбассе. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства
Украины в ООН (http://korrespondent.net/ukraine/3617211-ukrayna-soobschylaoon-ob-eskalatsyy-v-donbasse).
«Украина официально проинформировала председателя в Совете
Безопасности ООН об очередных попытках РФ и контролируемых ею
боевиков обострить ситуацию по безопасности на Донбассе», – сказано в
сообщении. Отмечается, что несмотря на достижения в рамках последней
встречи трехсторонней контактной группы договоренности о введении
режима полной тишины, количество вооруженных провокаций против сил
АТО вдоль линии разграничения продолжает расти.
Ранее в Минске стороны договорились о новой попытке прекращения
огня на Донбассе в честь старого Нового года с 00.00 четверга, 14 января.
Однако с тех пор количество обстрелов в зоне АТО лишь увеличилось
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 19.01).
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***
ООН подумает над отправкой миротворцев на Донбасс.
Уже в эту субботу, 23 января, в Украине начнет свою работу оценочная
миссия ООН. Об этом пишет газета «Сегодня».
Напомним, за более активное участие ООН в «умиротворении
российской агрессии» еще 4 января высказался постпред Украины при ООН
В. Ельченко на встрече с Генсеком организации Пан Ги Муном.
«В состав миссии войдут представители Программы развития ООН,
Детского фонда и Службы ООН по вопросам разминирования, – рассказали в
пресс-службе представительства Украины при ООН. – Планируется, что
миссия проведет встречи с чиновниками центральных органов
исполнительной власти в Киеве, а также совершит поездку на Донбасс для
изучения потребностей на местах, в частности в сфере гуманитарного
разминирования».
По словам дипломата, эксперта общественной организации «Майдан
иностранных дел» А. Хары, приезд оценочной миссии ООН может быть
прощупыванием почвы для того, чтобы направить на Донбасс миротворцев.
«Процедура развертывания миротворческих миссий следующая: во-первых, к
ООН с этим вопросом должна обратиться страна, которой это необходимо. У
нас это уже произошло, – поясняет А. Хара. – Во-вторых, должна быть
принята резолюция Совбеза ООН, а для этого генсек организации должен
внести свое предложение. А ему нужна информация оценочной миссии: она
отправляется на место, выясняет военные и социальные аспекты, изучает
ситуацию на месте в зоне конфликта и дает ответ на вопрос, какие силы
потребуются с точки зрения людей и техники». Кроме того, оценочная
миссия должна предоставить генсеку информацию о том, в какую сумму
может вылиться привлечение миротворцев. «В ООН на этот год на
миротворческие миссии предусмотрено почти 8,5 млрд дол.», – говорит
А. Хара.
Также в ООН должны выяснить, готовы ли стороны конфликта
отказаться от применения силы (Минпром (http://minprom.ua). – 2016. –
20.01).
***
Реализации Минска-2 препятствует отсутствие закона о местных
выборах на Донбассе. Об этом заявил журналистам в Берлине глава МИД
ФРГ Ф.-В. Штайнмайер (http://korrespondent.net/world/3617294-frh-v-mynskelomauit-kopia-vokruh-zakona-o-vyborakh).
«То есть, что нам поможет, это создание новой легитимности на Востоке
Украины, которая возможна при проведении выборов, а для этого нам нужен
закон о выборах, который вот уже более шести недель в рамках контактной
группы, в рамках подгруппы политики мы пытаемся согласовать», –
цитирует его слова РИА Новости. По его мнению, если будет закон о
выборах и выборы, то откроется перспектива для долгосрочного
урегулирования.
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Накануне новый переговорщик от РФ по Донбассу Б. Грызлов заявлял,
что закон, в соответствии с которым должны пройти выборы на территории
ДНР и ЛНР, необходимо обязательно согласовать с Донбассом
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 19.01).
***
Киев обвинил ЛДНР в срыве обмена пленными.
Представители ЛДНР на заседании в Минске выдвинули неприемлемые
условия обмена заложниками, вследствие чего освобождение украинских
заложников сорвалось, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в
Трехсторонней
группе
Л.
Кучмы
Д.
Олифер
(http://korrespondent.net/ukraine/3618063-kyev-obvynyl-ldnr-v-sryve-obmenaplennymy).
«Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей не
выполняют рекомендации Трехсторонней контактной группы ни о
соблюдении режима тишины, ни об обмене незаконно удерживаемыми
лицами. Представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей
в последний момент выдвинули совершенно неприемлемые условия такого
обмена. Таким образом, десятки людей, которые много месяцев не видели
свои семьи, снова лишены возможности вернуться к своим родным», –
написала она в Facebook.
Она также сообщила, что стороны снова не смогли договориться о
выборах на Донбассе.
Следующее заседание Трехсторонней контактной группы пройдет в
Минске 27 января (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
19.01).
***
В Украину едут главы МИД трех европейских стран.
Главы МИД Литвы, Польши и Швеции планируют совершить
совместный визит в Украину. Об этом сообщил глава МИД Литвы
Л. Линкявичус в интервью BNS, сообщает Delfi. «Мы договорились со
шведским министром иностранных дел и польским коллегой посетить Киев и
один из украинских регионов», – сказал он. Л. Линкявичус отметил, что
планом поездки предусмотрено посещение не только Киева, чтобы привлечь
внимание к необходимости оказания помощи регионам Украины.
Одновременно он отметил, что дата и конкретное место визита пока не
определены
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3617562-v-ukraynu-edut-hlavy-mydtrekh-evropeiskykh-stran). – 2016. – 19.01).
***
ЕС расширит помощь Украине – еврокомиссар.
Еврокомиссия рассчитывает в скором времени дать положительную
рекомендацию по безвизовому режиму с Украиной и в 2016 г. расширит
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программы по улучшению делового климата в Украине, поддержке развития
малого и среднего бизнеса, поможет этой стране создавать новые рынки. Об
этом на слушаниях в Европарламенте заявил еврокомиссар по политике
партнерства
и
переговорам
о
расширении
Й.
Хан
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3618108-es-rasshyryt-pomosch-ukrayneevrokomyssar).
«Мы должны помогать Украине в создании необходимых условий для
развития новых торговых и инвестиционных отношений с ЕС», – заявил он.
Й. Хан отметил, что вступившее в силу с началом года соглашение о зоне
свободной торговли между ЕС и Украиной дало украинскому бизнесу
«привилегированный и предсказуемый доступ на крупнейший рынок мира, а
предприятия ЕС могут воспользоваться облегченным доступом на
украинский рынок».
Еврокомиссар напомнил, что в прошлом году было проведено около
20 трехсторонних встреч, чтобы учесть российские озабоченности в связи с
реализацией этого соглашения, тем не менее Украине пришлось столкнуться
с рядом ограничительных мер, установленных Россией. ЕС, подчеркнул он,
должен помочь Украине справиться с этими трудностями.
По его оценке, несмотря на очень трудные обстоятельства украинское
правительство добилось прогресса в выполнении Соглашения об ассоциации
с ЕС. Начали работать национальное антикоррупционное бюро, новая
национальная полиция, принят закон о газовом рынке, призванный привести
украинскую газовую отрасль в соответствие с Третьим энергетическим
пакетом ЕС. «Но мы не должны недооценивать проблемы, которые стоят
перед страной. Борьба с коррупцией, судебная реформа, реформа
государственной администрации, принятие поправок в конституцию,
особенно второе чтение поправки о децентрализации, потребуют смелости и
политической воли», – подчеркнул Й. Хан (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 20.01).
***
Израиль считает санкции против России малоэффективным
инструментом для урегулирования конфликта в Украине, отмечая, что
дипломатический подход в отношении России еще не исчерпан. Об этом
заявил во вторник посол Израиля в Украине Э. Белоцерковский
(http://korrespondent.net/world/3617409-yzrayl-vystupyl-protyv-antyrossyiskykhsanktsyi).
«Мы не считаем, что санкции – это та мера, которая может привести к
решению конфликта», – цитируют его «Українські Новини».
Посол добавил, что Израиль старается поддерживать отношения с
Россией. «Мы не можем ставить отношения с Россией под угрозу», – добавил
посол. При этом Э. Белоцерковский сообщил, что Израиль поддерживает
территориальную целостность Украины.
Израиль не присоединился к международным санкциям против РФ,
которая осуществляет оккупацию части территории Украины. Отвечая на
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вопрос, нет ли здесь двойственного подхода, посол сообщил, что в Израиле
считают, что «с Россией дипломатический путь еще не исчерпан, а с Ираном,
к сожалению, исчерпан», сообщает Интерфакс-Украина. При этом
Э. Белоцерковский признал, что санкции – «это действенный путь, если все
другие пути будут исчерпаны».
В то же время Израиль будет реагировать на факты поставок вооружения
своим противникам со стороны России, сказал дипломат. «Если эта ситуация
будет происходить (или происходит), то этот вопрос будет подниматься в
соответствующих инстанциях», – сказал посол. При этом дипломат отказался
озвучивать информацию о существовании таких фактов.
Напомним, ранее министр иностранных дел Израиля заявлял, что его
страна готова быть посредником между Украиной и Россией для
урегулирования
конфликта
на
Донбассе
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 19.01).
***
Киев о референдуме в Нидерландах: Это вызов ЕС.
Назначенный на апрель референдум по Украине в Нидерландах может
привести к созданию неблагоприятного политического фона, считает посол
по особым поручениям МИД Д. Кулеба. Об этом он заявил в эфире
телеканала 112 Украина (http://korrespondent.net/ukraine/3617530-kyev-oreferendume-v-nyderlandakh-eto-vyzov-es).
«Голландия сейчас председательствует в Европейском Союзе и для
председательствующего государства завалить соглашение об ассоциации –
это, конечно, тоже общеевропейский вызов», – считает Д. Кулеба.
Референдум по Украине обойдется Голландии в 30 млн евро. При этом
он отметил, что любой исход референдума «не убьет» ассоциацию Украина –
ЕС, поскольку ее положения продолжат применяться в том порядке, в каком
применяются сейчас.
Посол также подчеркнул, что Киев надеется на положительный
результат голосования на референдуме. «Мы не настраиваемся на поражение,
мы настраиваемся на положительный для нас результат», – заявил Д. Кулеба.
Напомним, власти Нидерланды назначили референдум после того, как в
его поддержку набралось более 450 тыс. подписей. Ранее данные опроса
показали, что большинство голландцев против ассоциации Украина – ЕС
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 19.01).
***
Молдова обвинила Украину в блокировании транзита.
В Республике Молдове заявили, что сотни грузовиков, которые везут в
страну товар из РФ, не могут пересечь Украину и заблокированы на
российско-украинском пограничном пункте. Об этом пишет «Апостроф» со
ссылкой на издание publika.md.
Около сотни грузовиков, которые везут в Молдову товар российского
происхождения, оказались заблокированы на российско-украинском
38

пограничном пункте Троебортное – Бачевск после решения Киева о запрете
ввоза российских товаров. Молдавские власти считают, что таким образом
Украина нарушает таможенные условия о международной перевозке грузов.
Почти неделю грузовики не впускают на территорию Украины.
Водители говорят, что с каждым днем им приходится все труднее. «Солярка
на исходе, она замерзает на морозе, метель, снега намело с полметра.
Питаемся за свой счет, не знаю, как домой доберемся. Если простоим еще
два-три дня, деньги закончатся. Придется бросить здесь машины и ехать
домой», – рассказал журналистам один из водителей.
Заложниками ситуации водители грузовиков оказались после того, как
10 января Киев принял решение запретить ввоз российских товаров на
территорию Украины. «К запрету на ввоз они приравнивают и транзит. То
есть они не видят разницу, в этом и проблема, которую пока украинское
правительство не разъяснило», – сказал и. о. замминистра транспорта
Молдовы С. Букэтару.
О запрете на транзит российских товаров по территории Украины не
знали и владельцы транспортных компаний.
«Если бы нас проинформировали, к примеру на сайте национального
агентства транспорта или на сайте министерства, что с 10 января транзит
запрещен, так мы бы даже и не загружали этот товар», – сообщил один из
молдавских бизнесменов, владеющий транспортной компанией.
Молдавские компании, товар которых застрял на украинской таможне,
говорят, что несут огромные потери. Кишиневские власти в свою очередь
считают, что Украина своими действиями нарушает условия международных
грузоперевозок (Минпром (http://minprom.ua). – 2016. – 20.01).
***
Украина не рассматривает введение запрета транзита российских
товаров по своей территории. Об этом журналистам сообщила заместитель
министра экономического развития и торговли Н. Микольская
(http://korrespondent.net/ukraine/3617400-kyev-ne-budet-zapreschat-tranzyttovarov-yz-rf).
«Украина является добропорядочным членом ВТО. И сейчас у нас нет
намерений блокировать транзит по территории Украины», – сказала
Н. Микольская.
«Я говорю о том, что есть сегодня. Какими будут следующие действия
Российской Федерации, мы не знаем», – добавила она (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 19.01).
***
Л. Кучма объяснил, почему не меняют Конституцию.
Украина не может согласовать изменения в Конституцию, поскольку в
стране нет «карманного» парламента, который бы принимал решения по
указке сверху. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в
Трехсторонней группе Л. Кучмы Д. Олифер, цитируя бывшего президента
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страны
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3618069-kuchma-obiasnylpochemu-ne-meniauit-konstytutsyui).
Сообщая о результатах очередных переговоров в Минске, в которых
снова стороны не смогли договориться ни по одному из пунктов минских
соглашений, она отметила, что без выполнения всех пунктов соглашений
Украина не может пройти соответствующие процедуры законодательных
изменений в Верховной Раде.
«И потом: Украина – демократическое государство. У нас нет
карманного парламента, который бы принимал решения по указке сверху», –
отметил Л. Кучма.
Напомним, согласно минским договоренностям Украина должна внести
в Конституцию пункт о спецстатусе Донбасса.
Ранее стало известно, что народные депутаты решили притормозить
процесс принятия поправок в Конституцию, попросив Конституционный суд
растолковать голосование по изменениям в Конституцию в части
децентрализации (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
20.01).

ЕКОНОМІКА
Центральний банк Польщі прийняв рішення надати технічну
допомогу НБУ.
Згідно з прийнятою в грудні 2015 р. Центробанком Польщі «Програмою
технічного співробітництва 2016+», Центральний банк Польщі надасть
технічну допомогу Нацбанку України, передає УНН з посиланням на пресслужбу НБУ.
За даними Нацбанку, відповідно до «Програми технічного
співробітництва 2016+», Україна має доступ до розширеного формату
співпраці у вигляді тематичних пакетів технічної допомоги та
горизонтального співробітництва з Польщею.
Зокрема, «Програма технічного співробітництва 2016+» містить такі
напрями надання технічної допомоги для країн-партнерів Центробанку
Польщі як – монетарна політика та її інструменти, фінансова стабільність,
платіжні системи, статистика, грошовий обіг і випуск валюти, управління
резервами в іноземній валюті, управління фінансовими ризиками.
Нагадаємо, 12 січня місія технічної допомоги експертів Міжнародного
валютного фонду розпочала роботу в Національній комісії з цінних паперів і
фондового ринку (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2016. – 19.01).
***
Н. Яресько у Давосі обговорила наступні кроки для отримання
гарантій США на 1 млрд дол.
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Міністр фінансів України Н. Яресько у Давосі зустрілась із заступником
міністра фінансів США Н. Шитсом і обговорила з ним наступні кроки для
одержання третьої кредитної гарантії США на 1 млрд дол., передає УНН.
«Мала задоволення зустрітися із заступником МФ США Н. Шитсом.
Обговорили наступні кроки для отримання гарантій США на 1млрд дол.», –
написала Н. Яресько у Twitter.
Крім того міністр додала, що також обговорила із заступником міністра
фінансів США «програму МВФ, продовження підтримки України з боку
@USTreasury, у т. ч. технічної підтримки реформ фінсектору».
Нагадаємо, у листопаді 2015 р. міністри фінансів України та США
Н. Яресько та Д. Лью обговорили умови надання Україні нових кредитних
гарантій на суму 1 млрд дол.
Як повідомляв УНН, уряд США вже надав Україні кредитні гарантії
обсягом 2 млрд дол., з них 1 млрд дол. у 2014 р., і 1 млрд дол. у поточному
році. Надання третьої кредитної гарантії ще на 1 млрд дол. залежатиме від
подальшого поступу у процесі реформування та, як наслідок, продовження
співпраці
України
з
МВФ
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 20.01).
***
Украина повысит транзитный тариф для «Газпрома» на 50 %.
Новая методика ценообразования на транзит газа через Украину,
которую ввела Национальная комиссия, осуществляющая государственное
регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 2016
г., увеличит тариф на транзит российского газа примерно на 50 %. Об этом
сегодня во время брифинга сообщил министр энергетики и угольной
промышленности Украины В. Демчишин.
«Он (тариф. – Ред.) будет в соответствии с новыми расчетами
регулятора. Это примерно, если я помню, 4,5 дол. за 100 км (за 100 куб. м).
Это где-то на 50 % больше, чем раньше», – сказал он.
Однако переговоры с «Газпромом», как отметил В. Демчишин, будут
сложными. При этом министр напомнил, что до последнего времени тариф
регулировался двусторонними договорами между «Нефтегазом» и
«Газпромом».
Напомним, ранее сообщалось, что 19 января ПАО «Газпром» направил
НАК «Нефтегаз Украины» счет на оплату газа, не выбранного украинской
компанией в ІІІ квартале 2015 г. по условию «бери или плати» (Минпром
(http://minprom.ua). – 2016. – 20.01).
***
Украинские производители потеряли от введения Россией эмбарго 98
млн дол. Об этом во время брифинга заявил глава Министерства
экономического развития и торговли (МЭРТ) А. Абромавичус, передает
агентство «РБК-Украина».
Он отметил, что общие потери Украины от введения эмбарго со стороны
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РФ, по оценкам правительства, составят в 2016 г. 420–600 млн дол.
Министр также выразил надежду, что украинский объем экспорта в
Азию не сократится после введения Россией запрета на транзит через ее
территорию. «В целом в эти страны через РФ направлялось товаров на сумму
около 1,8 млрд дол. Мы не ожидаем негативных последствий для всего
объема, потому что некоторые из производителей уже направляют товары
другими способами, и надеемся, что наши партнеры все-таки эти
ограничения скоро снимут», – сказал глава МЭРТ.
Напомним, Россия с 1 января 2016 г. ввела санкции против Украины,
которые включают таможенные пошлины и продуктовое эмбарго,
аналогичное действующему в отношении стран, поддержавших санкции
против РФ. В свою очередь Украина утвердила ответные санкции против РФ,
которые вступили в силу 10 января 2016 г. Эмбарго действует по 5 августа
2016 г. или до отмены запрета на ввоз в РФ товаров сельскохозяйственного
назначения, продукции и сырья из Украины.
Министер экономического развития и торговли А. Абромавичус также
дал оценку ущерба украинской экономики из-за запрета транзита украинских
товаров через территорию Российской Федерации, заявив, что транспортные
расходы возросли до 50 %. «Транспортное плечо увеличилось до около 500
км. Соответственно транспортные расходы растут примерно на 23–50 % в
зависимости от вида товара», – сказал А. Абромавичус.
В связи с увеличением транспортных расходов соответственно возрастет
стоимость товаров, поставляемых в страны Азии. «Наш товар в результате
становится дороже на тех рынках, куда мы его поставляем», – добавил
министр (Минпром (http://minprom.ua). – 2016. – 19.01).
***
Налоговая сообщила, сколько «упрощенцы» заплатили единого налога
за прошлый год.
Украинские предприниматели, использующие упрошенную систему
налогообложения и уплачивающие единый налог, в 2015 г. перечислили в
бюджет 10,9 млрд грн (http://news.eizvestia.com/news_economy/full/656nalogovaya-soobshhila-skolko-uproshhency-zaplatili-edinogo-naloga-za-proshlyjgod).
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы
Украины, информирует еizvestia.com.
«Только в декабре объем платежей составил 0,7 млрд грн», – отметили в
ГФС. Основной массив платежей, как сообщили в ведомстве, обеспечили
физлица-предприниматели. Они уплатили 6,7 млрд грн, что на 1,4 млрд грн
больше показателя 2014 г.
«Юридические лица-упрощенцы, включая плательщиков третьей и
четвертой групп, с начала года уплатили в бюджет 4,2 млрд грн единого
налога», – сообщили в ГФС (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 19.01).
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***
Украина перешла на европейские правила по транспортировке газа,
которыми исключается термин «транзит».
В Украине введена система отношений и тарификации в сфере
транспортировки газа, что соответствует правилам Евросоюза. Об этом
Укринформу в Брюсселе заявил глава «Нефтегаза» А. Коболев
(http://korrespondent.net/business/companies/3617425-ukrayna-uprazdniaethazovyi-tranzyt).
«В Украине введена новая система отношений в транспортировке газа.
Она касается не только “Газпрома”, но и любой компании, которая желает
транспортировать газ по украинской территории. И эта транспортировка
будет происходить по европейским правилам», – сказал он.
Новая система, по словам А. Коболева, исключает понятие «транзит»,
который заменен на термин «экспорт через систему “вход-выход”». Тарифы
на эту транспортировку рассчитывает национальный регулятор, исходя из
подходов ЕС.
«И любая компания должна привести свои контракты по
транспортировке газа через территорию Украины к этим европейским
правилам», – подчеркнул глава «Нефтегаза».
А. Коболев отметил, что новая система отношений по транспортировке
газа по украинской территории предусматривает повышение тарифов.
В то же время он отметил, что некоторые сообщения в прессе о
повышении
тарифов
в
три
раза
являются
некорректными
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 19.01).
***
Україна з початку січня на 42 % збільшила транзит газу в Європу.
З 1 по 18 січня поточного року через українську газотранспортну
систему для європейських споживачів протранспортовано 3,7 млрд куб. м
природного газу, що на 42 % або 1,1 млрд куб. м більше за аналогічний
період минулого року, повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та пресою
ПАТ «Укртрансгаз», передає УНН.
За
оперативною
інформацією
Центрального
диспетчерського
департаменту, добовий режим транспортування газу через територію України
становить 217 млн куб. м, що на 60 % більше за показники аналогічної дати
2015 р. Як повідомляв УНН, у 2015 р. з території Європи для потреб України
надійшло 10,3 млрд куб. м природного газу, що у два рази більше ніж у
2014 р. (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. –
20.01).
***
«Укртрансгаз» уперше отримав тарифи на виробництво,
транспортування та постачання теплоенергії.
Оператор вітчизняної газотранспортної системи вперше отримав тарифи,
встановлені НКРЕКП, на теплову енергію, її виробництво, транспортування,
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постачання для потреб бюджетних установ та інших споживачів (крім
населення), повідомляє відділ зв’язків з громадськістю та пресою
ПАТ «Укртрансгаз», передає УНН.
Таке рішення закріплено постановою НКРЕКП № 3236 від 29 грудня
2015 р.
За даними відомства, на сьогодні ПАТ «Укртрансгаз» здійснює
теплопостачання для бюджетних організацій, сторонніх споживачів і
населення.
«Теплова енергія виробляється на шести котельнях філії УМГ
“Київтрансгаз”, одній котельні філії УМГ “Харківтрансгаз”, одній котельні
УМГ
“Львівтрансгаз”
та
утилізаційних
установках
УМГ
“Прикарпаттрансгаз”
(Долинське
ЛВУМГ),
УМГ
“Київтрансгаз”
(Бердичівське ЛВУМГ), УМГ “Львівтрансгаз” (Бібрське ЛВУМГ)», – йдеться
у повідомленні.
Нагадаємо, відповідно до статуту ПАТ «Укртрансгаз» до допоміжних
видів діяльності Товариства відноситься:
– діяльність з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях,
когенераційних установках з використанням нетрадиційних або
поновлювальних
джерел
енергії
(теплоутилізаційних
установок)
(ліцензований вид діяльності);
– виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової
енергії на
теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях,
атомних
електростанціях і когенераційних установках з використанням нетрадиційних
або поновлювальних джерел енергії) (ліцензований вид діяльності);
– транспортування теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими ) тепловими мережами (ліцензований вид діяльності);
– постачання теплової енергії (ліцензований вид діяльності) (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 20.01).
***
Bloomberg оцінив прибутковість широкого спектру активів у 2015 р. і
визнав найприбутковішою інвестицією єврооблігації «Укрзалізниці». Про
це пише «Центр транспортних стратегій».
«Саме в сегменті junk bonds (викидні, високоприбуткові облігації)
визначився самий високоприбутковий актив минулого року – єврооблігації
“Укрзалізниці” з погашенням у травні 2018 р. Інвестиції в цей борг могли за
рік принести практично 90 % прибутковості, перевищивши навіть
прибутковість Ямайського фондового індексу, який показав за рік +83 %
(лідера в сегменті акцій) і найприбутковішою валюти 2015 р. – сомалійського
шилінга (+18 % за рік)», – йдеться у публікації.
На жаль, пише видання, пишатися такою динамікою не доводиться, адже
вона «відображає скоріше не висоту зльоту, а глибину падіння вартості на
початок минулого року, з якої паперів вдалося відновитися».
«Багато в чому зростанню вартості своїх облігацій УЗ повинна бути
вдячна макроекономічній стабілізації в країні та виходу України з
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переддефолтного стану, що відображає і зростання прибутковості
суверенного боргу України, який був успішно реструктуризований.
Наприклад, випуск держбондів з погашенням у вересні 2020 р. показав
50-відсоткову прибутковість, багато в чому ставлячи тренд вартості інших
квазідержавних торгованих боргових паперів, найбільш яскравим з яких є
УЗ», – пише ЦТС (Вголос (http://vgolos.com.ua). – 2016. – 20.01).
***
У період 2015 р. Україна імпортувала чай на суму 76,3 млн дол.,
експорт становив 2,8 млн дол. Про це йдеться у даних Державної
фіскальної служби.
Так за офіційними підрахунками у грудні 2015 р. Україна імпортувала
чай на загальну суму 5,75 млн дол., тоді як експорт становив 0,45 млн дол.
Поставки чаю у грудні Україна, головним чином, здійснювала зі
Шрі-Ланки. На загальну суму 1,5 млн дол.
Нагадаємо, за 2014 р. Україна імпортувала чай на суму 123,8 млн дол.,
поряд з тим експорт становив 3,4 млн дол. (Agravery (http://agravery.com). –
2016. – 19.01).
***
«Укргазбанк» досрочно погасил кредит НБУ.
«Укргазбанк» досрочно погасил кредиты рефинансирования НБУ на
общую сумму 1 млрд 320 млн 900 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении
банка.
Эим обязательства возникли в 2008–2009 гг. по стабилизационным
кредитам, полученным «Укргазбанком» в Нацбанке для поддержания
ликвидности в рамках программы финансового оздоровления.
Досрочное погашение кредита свидетельствует о высокой ликвидности и
платежеспособности «Укргазбанка».
«В 2015 г. прирост привлеченных “Укргазбанком” денег составил болем
15 млрд грн, из них более 4 млрд грн – деньги физлиц, 10 млрд грн – деньги
корпоративных клиентов. Позитивный финансовый результат банка в 2015 г.
составил 250 млн грн», – заявил глава правления «Укргазбанка» К. Шевченко
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 20.01).
***
Україна зупинила експорт бджолиного меду до країн Євросоюзу. Про
це повідомив перший заступник голови Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів В. Лапа, передає пресслужба АПК.
Експорт припинено на період розслідування щодо виявлення
недозволених речовин (протимікробних речовин) в українському меді, який
експортувався до Чехії.
В. Лапа зазначив, що українська сторона дуже зацікавлена у розвитку
співробітництва з країнами ЄС, тому зробить усе можливе для того, аби у
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стислі терміни вирішити всі питання. Він висловив сподівання, що
розслідування такі спірні моменти зніме (Вголос (http://vgolos.com.ua). –
2016. – 19.01).
***
Україна та Ізраїль можуть підписати угоду про створення зони
вільної торгівлі між країнами до кінця цього року, адже після візиту
Президента переговори активізувалися. Про це під час бесіди сказав посол
Держави Ізраїль в Україні Е. Бєлоцерковськи, передає кореспондент УНН.
«Наш білатеральний порядок денний дуже насичений і одне з
найважливіших питань – це створення ЗВТ, і переговори почали. Візит
Президента – це вже другий раунд переговорів... Ми сподіваємося, що до
кінця цього року ми зможемо підписати угоду про ЗВТ між Ізраїлем та
Україною», – повідомив дипломат.
Він зауважив, що товарообіг між країнами за останній рік був на рівні
800 млн дол., що менше, ніж у попередньому році.
Спад обумовлений ізраїльським експортом, водночас як український
експорт до Ізраїлю зріс на 4 %.
Раніше Президент П. Порошенко зазначав, що запровадження ЗВТ між
Україною та Ізраїлем має відбутися у першій половині 2016 р. (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 19.01).
***
Ощадбанк начал арбитражный процесс против России.
Ощадбанк подал Сообщение об арбитражном разбирательстве против
Российской Федерации в соответствии с Арбитражным регламентом
Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной
торговли в 1976 г. Банк действует как инвестор и как юридическое лицо
частного права с целью экономической защиты и восстановления своих
потерянных в Крыму инвестиций. Об этом говорится в сообщении банка.
В первой половине июля 2015 г. Ощадбанк направил письменное
уведомление уполномоченным представителям России по претензиям,
которые следуют из незаконного обращения с инвестициями, которые
принадлежат Ощадбанку в Крыму, в нарушение многочисленных положений
Соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом
Министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от
27 ноября 1998 г., а также международного права. Этим сообщением
Ощадбанк информировал Российскую Федерацию о существовании спора и
настаивает на урегулировании разногласия с Российской Федерацией с
целью компенсации Ощадбанку нанесенного ущерба.
«Исходя из того, что Российская Федерация не предоставила никакого
ответа на обращение Ощадбанка по урегулированию спора путем
переговоров, последний на текущий момент воспользовался своим правом
продолжить рассмотрение с использованием доступных в соответствии с
соглашением от 27 ноября 1998 г. инструментов международной судебной
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защиты против Российской Федерации и, соответственно, подал Сообщение
об арбитражном разбирательстве, которым официально начал арбитражный
процесс против Российской Федерации», – говорится в сообщении.
В начале июля 2015 г. ПриватБанк инициировал иск к РФ в
международный арбитраж в Гааге с требованием возместить ущерб от потери
активов в Крыму (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 19.01).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Україна опустилася з 33 на 41 місце в рейтингу інноваційних
економік.
У рейтингу найбільш інноваційних економік світу за версією Bloomberg
Україна посіла 41 місце. Відповідний рейтинг агентство оприлюднило у
вівторок.
Загальний показник України становив 56,77 пункту проти 64,68 станом
на початок 2015 р. Тоді Україна зайняла 33 місце.
Цьогоріч перше місце з показником 91,31 пункту зайняла Південна
Корея, за нею розмістилися Німеччина, Швеція, Японія та Швейцарія.
Порівняно з минулим роком, з першої п’ятірки випали Фінляндія
(опустилася з 4 місця на 7) та Ізраїль (опустився з 5 на 11 місце), натомість
увійшли Швеція (прогрес із 7 на 3 місце) та Швейцарія (піднялася з 16 на
5 місце).
США зайняли восьме місце в рейтингу, Росія – 12, Китай – 21.
«Поява в будь-якому місці списку топ-50 має дати економіці привід для
радості, оскільки це може означати поштовх для тривалішої перспективи
росту», – йдеться в матеріалі агентства. Видання зазначає, що рейтинг
формували з 200 економік, з яких ті, які не надали дані про шість-сім
категорій, було виключено, що зменшило список до 84. Bloomberg
оприлюднив перші 50 з них (Вголос (http://vgolos.com.ua). – 2016. – 19.01).
***
Російське ПАТ «Газпром» направило НАК «Нафтогаз України»
рахунок на оплату газу, невибраного українською компанією в ІІІ кварталі
2015 р. за умови «бери або плати». «Нафтогазу» виставлено рахунок на
суму 2,549 млрд дол., оплата якого очікується протягом 10 днів, передає УНН
з посиланням на прес-службу російської компанії.
«Сьогодні ПАТ “Газпром” направило НАК “Нафтогаз України” рахунок
на оплату газу, невибраного українською компанією в ІІІ кварталі 2015 р. за
умови “бери або плати”», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідно до чинного між «Газпромом» і «Нафтогазом
України» контракту купівлі-продажу газу, покупець зобов’язаний щорічно
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оплачувати мінімальну річну кількість (МРК) газу.
«Виходячи з умов контракту, МРК в ІІІ кварталі 2015 р. становитиме
10,485 млрд куб. м газу. Враховуючи це, а також обсяг газу, поставлений
“Газпромом” в Україну в ІІІ кварталі 2015 р., “Нафтогазу України”
виставлено рахунок на суму 2,549 млрд дол. “Газпром” чекає оплати рахунку
протягом 10 днів», – додали у «Газпромі».
«Україна в 2015 р. фактично відмовилася від закупівель російського газу
в ІІІ кварталі, таким чином, жодних домовленостей про незастосування
правила “бери або плати” в цьому періоді не було», – зазначив голова
правління ПАТ «Газпром» О. Міллер (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 19.01).
***
Киев отказался платить Газпрому 2,5 млрд дол.
Украина отказывается оплачивать счет в 2,5 млрд дол. за газ,
невыбранного Киевом в ІІІ квартале 2015 г. по условию «бери или плати». Об
этом
сообщает
пресс-служба
«Нефтегаза»
(http://korrespondent.net/business/companies/3617457-kyev-otkazalsia-platythazpromu-25-myllyarda).
В украинской компании считают, что положение «бери или плати» в
виде, изложенном в контракте с «Газпромом», нерыночным, неправомерным
и недействительным. Поэтому Киев оспаривает применение этого положения
в суде при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.
«Правомерность претензий “Газпрома”, основанных на положении “бери или
плати”, определит суд», – заявили в «Нефтегазе».
Напомним, 26 сентября Россия, Украина и Еврокомиссия договорились о
цене на газ для Киева в 232 дол. Кроме того, «Газпром» заявил, что не будет
требовать от «Нефтегаза» соблюдения обременительного правила «бери или
плати»
вплоть
до
31
марта
2016
г.
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 19.01).
***
В Украине резко подскочил наличный курс доллара.
19 января курс валют в Украине пережил очередной скачок.
Неофициальный курс гривни продолжает падение. Доллары на черном рынке
продают по 27,5, евро – по 29,8–29,5. В банковских обменных пунктах
средний курс доллара составляет – 26,5 грн. Максимальная цена за
американскую валюту – 27, минимальная – 26,2 грн.
Курс доллара на межбанке достиг 25 грн. «Торги по доллару проходят
достаточно напряженно. Курс растет на фоне того, что спрос, по-прежнему,
значительно
превышает
предложение»
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/business/financial/3617404-v-ukrayne-rezkopodskochyl-nalychnyi-kurs-dollara). – 2016. – 19.01).

48

***
Обіг роздрібної торгівлі в Україні в 2015 р. зменшився на 20,7 %.
Оборот роздрібної торгівлі у 2015 р. порівняно з 2014 р. у порівнянних
цінах зменшився на 20,7 % – до 1 трлн 18,8 млрд грн, передає УНН з
посиланням на Держстатистики.
За даними Держстатистики, у 2015 р. порівняно з 2014 р., найбільше
обсяг роздрібної торгівлі зменшився в Донецькій області – на 66,4 % до
31 млрд 163,5 млн грн, у Запорізькій області – на 21 % до
47 млрд 998,7 млн грн та в Полтавській області – на 20,5 % до
29 млрд 747,1 млн грн.
Додамо, що дані наведені без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції.
Як повідомляв УНН, у столиці протягом січня – листопада 2015 р.
загальний оборот роздрібної торгівлі скоротився порівняно з аналогічним
періодом 2014 р. на 15 % – до 141 млрд 216,5 млн грн (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 20.01).
***
Украина на пороге молочного кризиса.
Госстат подвел итоги 2015 г. по производству молока в Украине.
Согласно официальным данным, выпуск сырья за 2015 г. составил 10,7 млн т,
что на 450,4 тыс. т меньше (–4 %), чем в 2014 г.
(http://news.eizvestia.com/news-markets/full/823-ukraina-na-poroge-molochnogokrizisa).
Производство молока в сельхозпредприятиях по итогам года составляет
2,67 млн т, что на 0,8 % больше прошлого периода, а в хозяйствах населения
– 8,01 млн т, что на 5,5 % меньше 2014 г., информирует еizvestia.com.
В целом во втором полугодии динамика удоев молока оставалась
стабильной, поэтому итоговые цифры не изменили ситуацию – снижение
производства произошло за счет сокращения объемов в хозяйствах
населения, отмечают рыночные эксперты.
В то же время скот в 2015 г. вырезался во всех категориях. Численность
поголовья коров в Украине на 1 января составила 2,17 млн голов, что на 4 %
меньше прошлого года (аналогия с производством). Но сокращение в
сельхозпредприятиях почти не уступает домохозяйствам – (–4,7 %) и
(–5,8 %), соответственно.
«Статистические итоги года дают понимание об изменении структуры
производства молока в Украине, которая была достаточно стабильной
последние 10 лет. В 2015 г. произошло резкое сокращение в населенческом
секторе, а также в категории и экономически неэффективных
сельхозпредприятий. В то же время фермы с большим поголовьем и
успешным
менеджерским
подходом
продолжили
наращивать
продуктивность скота, а некоторые даже поголовье», – отмечают эксперты.
Такая динамика будет характерна и для 2016 г., при этом производство
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молока еще больше сократится, прогнозируют специалисты (Экономические
известия (http://news.eizvestia.com). – 2016. – 19.01).
***
Украину ждет резкое подорожание сигарет.
Как передает ряд экономических изданий, в ближайшее время в Украине
подорожают сигареты. После увеличения акцизных сборов, продавцы
заявили, что пытаются удерживать цены, но это не может продолжаться
долго (http://news.eizvestia.com/news_economy/full/412-ukrainu-zhdet-rezkoepodorozhanie-sigaret).
Эксперты отмечают, что многим украинцам придется отказаться от этой
вредной привычки, так как власти повысили акцизы на табачные изделия
почти на 50 %. Поэтому пачка сигарет подорожает на 3 грн, однако одними
акцизами рост цен может не ограничиться, поскольку чиновники с
табачными бизнесменами обсуждали минимальные цены для розничных
продаж, которые могут установить выше, чем ожидалось ранее, информирует
еizvestia.com.
Эксперты считают установку минимальных цен неправильной,
поскольку
это
противоречит
требованиям
Европейского
Союза
(Экономические известия (http://news.eizvestia.com). – 2016. – 20.01).
***
МВФ назвал основные риски мировой экономики.
Вслед за ухудшением прогноза роста мировой экономики в 2016 г. с
3,6 до 3,4 % эксперты Международного валютного фонда (МВФ) назвали
риски, которые могут застопорить увеличение глобального ВВП, передает
«Укринформ».
«Если не удастся успешно пройти важнейшие переходные процессы,
происходящие в мировой экономике, мировой рост может застопориться», –
говорится в январском выпуске «Перспектив развития мировой экономики»
МВФ.
Среди рисков мировой экономики, в частности, называется возможность
более резкого, чем ожидается, замедления роста в Китае. Это может повлечь
за собой существенные «международные вторичные эффекты» в сфере
торговли, образования цен на биржевые товары и воздействия на мировые
финансовые рынки.
Еще один существенный риск – дальнейшее укрепление доллара и
ужесточение условий финансирования. Не исключается резкое снижение
валютных курсов в странах с формирующимся рынком, что может привести
к финансовой напряженности в них.
В Фонде также упомянули о воздействии конфликтов на мировой
экономический рост. Указывается на риск эскалации в ряде регионов. По
убеждению представителей МВФ, это дестабилизирует мировые торговые,
финансовые и туристические потоки.
А вот понижение цен на нефть эксперты Фонда, напротив, считают
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стимулом для роста. Как указывается в документе, это может привести к
большему повышению спроса в странах-импортерах нефти, чем
предполагается сейчас (Минпром (http://minprom.ua). – 2016. – 19.01).
***
Зростання ВВП Китаю знизилося до показника в 6,9 % за минулий
рік відповідно до прогнозів, передає УНН з посиланням на Синьхуа.
Цифра в 6,9 % порівняно з 7,3 % росту в минулому році є найгіршим
показником з 1990 р. За попередніми даними, ВВП КНР за 2015 р. становив
67,67 трлн юанів (близько 10,3 трлн дол.). У І та ІІ кварталах зростання
становило 7 %, потім знизився до 6,9 і 6,8 %. Аналітики Єврокомісії раніше
прогнозували зростання в 6,8 % в 2015 р., і в 6,5 і 6,2 % в 2016 і 2017 рр.
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 19.01).
***
Олигархи России потеряли за 10 дней 11 млрд дол. из-за обвала цен на
нефть, – The Telegraph.
Из-за обвала мировых цен на сырье самые богатые люди России теряют
колоссальные деньги. Об этом пишет The Telegraph, добавляя, что только за
последние 10 дней торгов на биржах российские олигархи потеряли
11 млрд дол., в то время, как стоимость барреля опустилась ниже 30 дол. и
российская экономика переживает серьезное напряжение, информирует
еizvestia.com (http://news.eizvestia.com/news_economy/full/662-oligarhi-rossiipoteryali-za-10-dnej-11-mlrd-iz-za-obvala-cen-na-neft-the-telegraph).
Р. Абрамович, который накопил свои миллиарды благодаря продаже
нефти компании «Сибнефть», потерял за этот короткий период 820 млн.
Металлургический олигарх А. Усманов начал год, потеряв 910 млн дол.
Индустриальный сектор: от стали до добычи полезных ископаемых –
был в авангарде распродажи российских ценных бумаг, которые на
протяжении последних дней стремительно теряли свою ценность. Это стало
болезненным ударом для российских богачей.
В. Потанин, который стал одним из самых богатых граждан России
благодаря добывающим компаниям, потерял 1,3 млрд дол. А состояние
исполнительного директора российского газового гиганта «Новатэк»
Л. Михельсона сократилось на 1,5 млрд дол.
Всего 13 самых богатых россиян, общие состояние которых составляет
130 млрд дол., в сумме за 10 дней понесли потери на 11,1 млрд
(Экономические известия (http://news.eizvestia.com). – 2016. – 19.01).
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