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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Президента П. Порошенка до українського народу
у зв’язку з Міжнародним днем пам’яті жертв Голокосту
Шановні співвітчизники!
Сьогодні Україна разом з усім цивілізованим світом вшановує жертв
Голокосту – однієї з найбільших гуманітарних катастроф XX ст., масового
позбавлення життя людей за національною ознакою.
Для громадян нашої держави це не просто скорботна сторінка історії. Це
наш спільний біль і незагоєна рана людської пам’яті.
Життя невинно загублених людей – молодих і старих, жінок і чоловіків
– було кинуто на кривавий олтар нелюдської ідеології задля задоволення
імперських амбіцій режиму, метою якого було встановлення нового світового
порядку на засадах тоталітаризму, мілітаризму та расизму.
Світла пам’ять жертвам нацизму.
Цей скорботний день має нагадати нам просту істину – тільки спільними
зусиллями вільних націй, усіх небайдужих людей можливо не допустити у
майбутньому страшних злочинів проти людства, убезпечити світ від
рецидивів нацизму, проявів імперіалістичної агресії, поширення шовінізму та
нетерпимості на етнічному чи релігійному ґрунті.
Запевняю, що наша держава й надалі залишатиметься на позиціях, які
сповідує все цивілізоване людство, та забезпечуватиме підтримку миру,
свободи та демократії.
Слава Україні! (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 27.01).

Рада національної безпеки і оборони України розглянула
питання, пов’язані з гібридною війною з боку Росії
Рада національної безпеки і оборони України під головуванням
Президента України розглянула три питання, які пов’язані з гібридною
війною з боку Росії, а саме: проект Державного оборонного замовлення на
2016 р., нове військово-адміністративне районування України та Стратегію
кібербезпеки України.
Президент П. Порошенко на засіданні РНБО наголосив на необхідності
затвердження нового військово-адміністративного поділу. Глава держави
зазначив, що в цьому питанні наша країна виходить з того, що «у тривалій
історичній перспективі головною військовою загрозою є і, на жаль, буде
залишатися країна-агресор Російська Федерація».
Президент зазначив, що нове військово-адміністративне районування
дасть змогу підвищити ефективність виконання завдань з мобілізаційної
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підготовки, оптимізувати систему територіальної оборони держави з
урахуванням досвіду, якого ми набули за останні два роки.
«До сих пір це районування було побудовано на тому, що левова частина
підрозділів Збройних сил України, інших військових формувань
концентрувалися на нашому західному кордоні, де були створені всі умови
для розташування військ», – сказав глава держави та зазначив, що при цьому
східний кордон не лише не був демаркований, а ми фактично не мали
вибудованої лінії оборони на східному кордоні, за що країна заплатила
надзвичайно високу ціну.
Також П. Порошенко на засіданні РНБО наголосив на тому, що розвиток
підприємств «Укроборонпрому» та виконання державного замовлення має
стати стимулом інноваційного розвитку української економіки. «Державне
оборонне замовлення повинно не тільки забезпечити підвищення бойового
потенціалу Збройних сил та інших військових формувань, а й має стати
потужним стимулом, поштовхом інноваційного розвитку вітчизняної
економіки», – заявив глава держави.
П. Порошенко звернув увагу на те, що нині здійснюється середньо- та
довгострокове планування роботи підприємств ВПК і переозброєння війська.
«Це важливо як для підприємств, так і для держави», – підкреслив він.
Президент доручив прискорити розробку та ухвалення Державної
цільової оборонної програми розвитку озброєння та військової техніки на
період до 2020 р. «Це необхідно для того, щоб ми на чотири роки вперед
чітко знали, які види озброєнь, у якому році будуть поставлені у серійне
виробництво і надійдуть до Збройних сил», – зазначив П. Порошенко.
Говорячи про Державне оборонне замовлення на 2016 р., глава держави
звернув увагу на його збільшення у гривневому еквіваленті на 34 %.
«Минулого та позаминулого року вітчизняний ВПК в основному приводив до
боєздатного стану наявне озброєння та техніку, ремонтував пошкоджене в
боях, а також ставив до озброєння модернізовані зразки військової техніки.
Сьогодні, відповідно до завдань, маємо забезпечити Збройні сили України
новою технікою, яка відповідає найвищим вимогам сучасних бойових дій», –
наголосив П. Порошенко, зауваживши, що при цьому буде враховано досвід
сучасних бойових дій.
Глава держави підкреслив, що нині держава орієнтується на
виробництво та закупівлю нових озброєнь і техніки, розроблених за останні
два роки вітчизняними конструкторськими бюро. П. Порошенко також
наголосив, що вже цього року мають бути не лише представлені дослідні
зразки, а й запущено їхнє серійне виробництво. «Ми нарощуємо
фінансування дослідно-конструкторських робіт, щоб значно розширити
номенклатуру військової продукції, яка виробляється вітчизняним ВПК», –
сказав Верховний головнокомандувач.
Президент висловив переконання, що Україні важливо передбачити
поступове створення виробництва імпортної продукції, яку вона сьогодні
змушена закуповувати. Ідеться про новітню електроніку, засоби зв’язку,
засоби контрбатарейної боротьби, новітні радари, засоби радіоелектронної
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боротьби на підприємствах оборонно-промислового комплексу.
Глава держави повідомив, що під час міжнародних візитів його, членів
уряду досягнуто домовленості про відкриття спільних виробництв на
території України на базі підприємств оборонпрому найякісніших і
найсучасніших зразків зброї.
Окремо глава держави звернув увагу присутніх на необхідність
проведення найближчим часом аналізу та уточнення існуючих державних
проектів. Ідеться про Загальнодержавну програму створення військовотранспортного літака Ан-70, Державну цільову оборонну програму
будівництва кораблів класу «корвет» і Державну
цільову програму
створення багатофункціонального ракетного комплексу «Сапсан».
Президент також нагадав, що раніше Рада національної безпеки і
оборони України ухвалила рішення щодо створення нового ракетного
озброєння в рамках проекту «Вільха». Він констатував, що роботи ведуться
досить інтенсивно, і висловив сподівання, що перші результати будуть уже
найближчим часом.
Глава держави також наголосив на необхідності створення в Україні
виробництва ракет і боєприпасів. «Це мають бути не лише лозунги, заклики,
а конкретний термін з необхідним фінансуванням, замовленням виробництва
найбільш дефіцитних видів боєприпасів», – сказав глава держави, доручивши
прискорити реалізацію цього проекту.
Президент також доручив державним замовникам разом з Державним
концерном «Укроборонпром» під час планування Державного оборонного
замовлення у 2016 р. забезпечити розробку та закупівлю в інтересах
Сухопутних військ ЗСУ ракетного озброєння в рамках проекту «Вільха»,
комплексів крилатих ракет на основі технічних рішень проекту «Нептун»,
нових зразків артилерійських систем, високоточних ракет і боєприпасів,
протитанкових ракетних комплексів, нових засобів автоматизації
артилерійських підрозділів, автоматизованих комплексів розвідки. Окрему
увагу П. Порошенко звернув на безпілотні літальні апарати, у тому числі
ударні, бронетранспортери нового покоління, засоби зв’язку та управління,
навігаційну апаратуру, технології та матеріали космічної розвідки.
Крім того, повідомив глава держави, для Повітряних і Збройних сил
планується розробка та закупівля модернізованих літаків, вертольотів,
створення зенітного ракетного комплексу середньої дальності, модернізація
наявних зенітних ракетних комплексів, засобів радіолокації, станцій
оптоелектронного придушення. Для Військово-Морських сил, за його
словами, будуть закуплені морські засоби ураження та проаналізовано
закупівлю бойових кораблів і броньованих артилерійських катерів.
Окрему увагу під час засідання РНБО було приділено питанню
національної системи кібербезпеки.
Глава держави зазначив: «Очевидною є необхідність створення
національної системи кібербезпеки, коли нею будуть займатися відповідні
підрозділи СБУ, кіберзахистом – відповідні підрозділи ДСТСЗІ, а боротьбою
з кіберзлочинністю – відповідні підрозділи МВС. Координацію та ефективну
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взаємодію буде забезпечувати відповідний підрозділ РНБО».
Президент наголосив, що така модель взаємодії має бути негайно
відпрацьована, у тому числі із залученням передбачених коштів спеціальних
трастових фондів НАТО. П. Порошенко додав, що під час роботи над
Стратегією було максимально враховано рекомендації експертів багатьох
консалтингових компаній.
«Кіберпростір зараз перетворився на ще одне поле протистояння і
боротьби за незалежність держави. Різноманітні спроби порушення штатного
режиму функціонування національних ресурсів, використання кіберпростору
для шпигунства, несанкціонованого доступу до інформації, спроби
використати кібератаки для досягнення політичних цілей – це лише одна
невеличка частина того, з чим вже зіткнулась Україна від самого початку
російської агресії», – сказав глава держави. Зокрема, Президент нагадав про
атаки хакерів на енергетичні об’єкти, зокрема на Прикарпаттяобленерго та
інші підприємства, унаслідок чого без електроенергії залишилося 80 тис.
споживачів. Причиною аварії стало втручання сторонніх осіб у роботу
автоматичної системи контролю та управління енергообладнанням (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 27.01).

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

Перспективи угоди «Мінськ-2»
в оцінках політиків та експертів
Мінські угоди до кінця 2015 р. не були виконані та залишається
відкритим питання що буде далі, адже ці угоди не мають чітких термінів
виконання. Крім того кожна із сторін трактує положення «Мінська-2» посвоєму і звинувачує іншу сторону в невиконанні угод.
Експерти запевняють, що відповідно до Мінських угод, одразу після
повного припинення вогню та відведення озброєнь, згідно з п. 4, повинен
початися діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до
українського законодавства та Закону України «Про тимчасовий порядок
місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської
областей». І такий діалог у рамках тристоронньої контактної групи вже
ведеться. Враховуючи те, що вказаний Закон «Про тимчасовий порядок...»
Верховна Рада прийняла ще у 2014 р. з відстрочкою набрання чинності,
згадавши його п. 18 проекту змін до Конституції, тепер справа знову за
українським парламентом.
Проте проведення конституційної реформи, як і початок дії закону про
особливий статус, у документі записано в п. 11. Тобто, поправки в Основний
закон з п. 18 перехідних положень Рада повинна і може проголосувати після
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проведення виборів на окупованому Донбасі, які записані в Мінських угодах
у п. 9. Але має бути виконано і п. 11: «Відновлення повного контролю над
державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке
повинно початися в перший день після місцевих виборів і завершитися після
всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах
Донецької та Луганської областей на підставі Закону України конституційна
реформа) за умови виконання п. 11».
Станом на початок 2016 р. не виконані навіть пункти про припинення
вогню і Україна наполягає на повному припинення вогню, відведення
озброєння, виведення російських найманців, встановлення контролю над
кордоном і відновлення дії українського суверенітету та законів на
окупованому Донбасі до проведення місцевих виборів.
Росія та підтримувані нею бойовики трактують букву Мінських угод посвоєму. Спочатку вони вимагають від Верховної Ради прийняття у другому
читанні змін до Конституції з особливим статусом Донбасу, потім – амністію
та окремий закон про проведення там місцевих виборів. Як зазначив другий
президент України та керівник делегації на Мінських переговорах Л. Кучма,
так сталося, що в Мінських домовленостях не розставлені пріоритети, і Росія
на цьому спекулює. «Адже спочатку записано провести вибори, а потім –
вивести війська. Але, які вибори, якщо там знаходяться незаконні збройні
формування?» – заявив Л. Кучма.
Варто відзначити, що трактування Росії підтримує Захід. Під час свого
візиту в Україну віце-президент США Дж. Байден зазначив, що Україна
повинна прийняти поправки до Конституції з особливим статусом. Україна,
за словами Дж. Байдена, узяла на себе таке зобов’язання, підписавши
«Мінськ-2».
У свою чергу, голова представництва ЄС в Україні Я. Томбінський
також зазначив, що Верховна Рада повинна проголосувати за поправки до
Конституції до кінця поточної сесії.
Президент Франції Ф. Олланд пояснив кінцеву мету «Мінська-2»:
спочатку відновлення Україною контролю над східними кордонами, а вже
потім зняття європейських санкцій з Росії. Про це він заявив, виступаючи
перед дипломатичним корпусом у Єлисейському палаці. «Франція наполягає
на повному виконанні всіма сторонами Мінських домовленостей. І ми маємо
рухатись до кінцевої мети – відновлення контролю України над українськоросійським кордоном і зняття європейських санкцій проти Росії», – зазначив
Ф. Олланд.
За його словами, від Росії очікується здійснення тиску на сепаратистів
для проведення «незаперечних» виборів на Сході України.
Проте, щоб провести вибори на окупованих територіях потрібно не
лише прийняти закон, за яким ці вибори будуть проводитись, а й внести
зміни до Конституції.
Але, як зазначила член гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної
групи І. Геращенко, друге читання конституційних змін може відбутися
виключно на тлі прогресу в здійсненні безпеки та гуманітарних пунктів
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Мінських домовленостей. «Друге читання конституційних змін може
відбуватися виключно на фоні очевидного та вирішального прогресу у
здійснені безпекових і гуманітарних пунктів Мінських домовленостей, які, до
речі, мали б бути виконані ще до кінця минулого року», – підкреслила вона.
За її словами, без повного та сталого режиму тиші, відведення зброї,
верифікації місць відведення ОБСЄ, допуску місії на всю окуповану
територію, без виводу чужих військ і техніки, роззброєння та відновлення
контролю над українським кордоном не можна переходити до політичних
пунктів. «І щоб ініціювати постановку остаточного голосування змін до
Конституції на порядок денний, конче необхідно, аби Росія та бойовики
продемонстрували реальний прогрес у виконанні Мінських угод. І тиснути
потрібно на країну – порушника та окупанта: РФ», – зазначила І. Геращенко
та наголосила, що Україна виконує всі пункти Мінських угод.
Натомість народний депутат і координатор групи «Інформаційний
спротив» Д. Тимчук вважає, що умови «Мінськ-2» виконати повністю дуже
важко, адже угоди складені в інтересах Кремля і не відповідають
українським інтересам. «“Мінськ-2” не працює. Навіщо намагатися
воскресити мертвонароджене дитя?» – наголосив народний депутат.
Він вважає, що найголовніша проблема «Мінська-2» – це відсутність
усілякої відповідальності за зрив домовленостей. Тому вони й не діють.
«Потрібно врахувати, на які граблі ми вже стали, і намагатися не наступити
на них ще один раз. Треба складати нові домовленості, де повинна бути чітко
прописана відповідальність сторін..», – зазначив Д. Тимчук.
За його словами, на папері Донбас є частиною України, але в реальності
Україна його дотує, а сам регіон контролюється Москвою. «Змусити Росію
переписати ці угоди так, щоб вони відповідали українським інтересам, буде
дуже складно. Але я думаю, що під тиском Заходу Росія б на це пішла.
Іншого виходу у неї не буде», – зазначив Д. Тимчук.
Деякі політики та експерти вважають, що після завершення терміну дії
Мінської угоди-2 події на Сході України розвиватимуться за одним із трьох
сценаріїв. Зокрема, один із варіантів розвитку ситуації передбачатиме
автоматичне продовження нинішньої угоди, оскільки нові переговори щодо
врегулювання конфлікту на Донбасі не проводилися. Як зазначила голова
парламентського комітету із закордонних справ А. Гопко, у зв’язку з тим, що
Росія зі своєї сторони практично не виконує Мінських домовленостей, дія
«Мінську-2» буде продовжуватися.
При цьому Г. Гопко вважає, що час не на користь Росії, беручи до уваги
падіння світових цін на нафту. Крім того, будуть продовжені антиросійські
санкції.
Аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва В. Горбач також
вважає, що Україні нині немає сенсу шукати альтернативу Мінській угоді-2.
У свою чергу, директор Департаменту політики та комунікацій
українського МЗС О. Макєєв переконаний, що Мінські угоди будуть мати
силу і у 2016 р. «Вони будуть діяти, поки Росія не виконає всі 13 пунктів у
повному обсязі. До цих пір будуть діяти і введені санкції проти Росії», –
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пояснив О. Макєєв.
На його думку, головне завдання української дипломатії на 2016 р. –
домогтися повного припинення вогню, вивести всі іноземні збройні
формування і техніку, встановивши контроль над кордоном.
Проте в ЄС стверджують, що головне – це провести вибори на
окупованому Донбасі. Так, зокрема, заявив глава німецького МЗС
Ф.-В. Штайнмайер.
Ще одним, другим, варіантом подій на Донбасі може стати зрив
перемир’я. Експерти переконані, що вийти із Мінських домовленостей
можна лише шляхом загострення боїв. У новій реальності одна зі сторін
пропонуватиме вже новий формат переговорів.
У групі «Інформаційний спротив» переконані, що бойовики готуються
саме до такого сценарію. «З початком 2016 р. вони хочуть продовжити
“мирний діалог” на умовах Москви, тобто провести “місцеві вибори” на
Донбасі, легалізувавши бандформування під виглядом “народної міліції”», –
вважають експерти з «ІС».
На думку військового експерта С. Стеценка, для Росії головною метою
переговорів у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі був намір
виграти час для обох сторін. Наразі, за його словами, можливість військового
вторгнення РФ все ще залишається реальною.
Разом з тим політики та експерти не виключають й інший сценарій
розвитку подій – це перехід з «нормандського формату» переговорів на
женевський, який включатиме Україну, Росію, Францію, Німеччину, США, а
також Велику Британію. А дехто вважає, що мають бути затверджені угоди
«Мінськ-3».
На думку колишнього першого заступника секретаря РНБО С. Гавриша,
такий формат для України вигідний, оскільки відповідний міжнародний тиск
змусить Росію зменшити напруження на Донбасі. «Переговори на базі
Радбезу ООН, де Росія займає місце однієї зі сторін, а США та Велика
Британія – іншої, можуть стати альтернативним варіантом», – заявив
С. Гавриш.
Натомість колишній віце-прем’єр-міністр України з питань європейської
інтеграції О. Рибачук переконаний, що Україна та Росія сьогодні знаходяться
вже не в тій ситуації, що рік тому. «Рік тому росіяни чекали колапсу України,
а про санкції тільки жартували. Однак ціна на нафту вдарила по російській
економіці болючіше, ніж санкції. Тепер ізоляція вже хвороблива. Ще треба
пам’ятати про міжнародні суди, 50 млрд Ходорковського та справу
Литвиненка в Лондоні. Усе це тисне на Росію», – запевнив О. Рибачук.
Він підкреслив, що дії України у сфері енергетики зміцнили позицію
Києва. «Ми знайшли інші джерела поставок газу, а росіянам нікуди подіти
свій. Тепер споживач диктує ціну та умови», – наголосив О. Рибачук.
Разом з тим він відзначив, що Україні вигідно відкладати внесення змін
до Конституції. «Для української влади відкладання змін до Конституції
через тлумачення Конституційного суду щодо поняття “наступна сесія”
вигідно. Тут, як мовиться, на війні як на війні. Ми ж не чесні піонери, у нас
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гібридна війна. Конституційний Суд України – теж її непрямий учасник», –
підкреслив О. Рибачук.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, народні депутати звернулися до
Конституційного Суду з проханням пояснити, чи зможуть вони
проголосувати за децентралізацію та особливий статус Донбасу вже після
2 лютого. Зокрема, народні депутати просять роз’яснити, чи означають слова
«наступна сесія» ту сесію, яка безпосередньо випливає за попередньою, і яка
в цьому випадку закінчується в кінці січня, або ж іншу «чергову сесію», яка
розпочнеться 2 лютого і закінчиться 2 вересня поточного року.
Сенс такого звернення полягає в тому, щоб надати українській владі
кілька додаткових місяців для внесення змін до Конституції щодо
децентралізації та особливого статусу Донбасу, які на сьогодні мають бути
проголосовані до початку лютого. Ця ініціатива була розроблена юристами
Адміністрації Президента та узгоджена з керівництвом Кабінету Міністрів і
Ради нацбезпеки і оборони, а позитивний вердикт КС очікується найближчим
часом.
Президент України П. Порошенко підтримує таку ідею і вважає, що у
депутатів буде час для внесення змін до Конституції. Крім того він заявляє,
що не допустить «заморожування» конфлікту на сході країни, адже в такому
випадку повернути окуповані території буде надзвичайно важко. Про це
глава держави заявив на загальних зборах Асоціації міст України 23 січня в
Києві. «Як Президент і головнокомандувач буду битися за кожен шматочок
української землі, і робити все, щоб повернути територіальну цілісність,
суверенітет України – спочатку на Донбас, потім до Криму. І “заморозити”
цей конфлікт не дам. Тому що успішних прикладів повернення заморожених
територій до складу країни немає», – наголосив П. Порошенко.
Трохи раніше Президент України зазначив, що проблеми окупованих
територій варто вирішувати в рамках угоди «Мінськ-2» і наголосив, що
Мінським домовленостям нині потрібна нова дорожня карта. «Давайте ми
припинимо будь-які інсинуації щодо “Мінська-3”. Його не існує, і я
сподіваюсь – не буде існувати. Єдине, що нині потребують Мінські
домовленості – це нової дорожньої карти, нових дат, коли сторони беруть на
себе зобов’язання імплементувати всі без виключення пункти Мінських угод
до конкретної дати, і у відповідній послідовності», – підкреслив
П. Порошенко.
Щодо західних партнерів та їхньої реакції на відтермінування внесення
змін до Конституції, то, як зазначив заступник директора Інституту світової
політики С. Солодкий, Україна не втратить довіру західних партнерів у разі
перенесення ухвалення змін до Конституції, що передбачають «особливий
статус Донбасу».
Експерт нагадує, що Україна неодноразово показувала зацікавленість у
мирному врегулюванні конфлікту з самого початку російської агресії, але
одностороннім поступкам прийшов час покласти край. «На Заході у частини
політиків, які піддалися пропаганді Росії, чомусь склалося враження, що
ключ до вирішення конфлікту лежить у Києві», – зазначив С. Солодкий.
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На його думку, імовірно Україна нечітко артикулювала свої аргументи,
чи то це наївність західних партнерів – складно сказати. «Тому нам треба на
всіх рівнях пояснювати партнерам логіку своїх рішень. Звичайно, на Заході
хочуть швидше вирішити конфлікт, але точно так само розуміють, що
Україна змушена йти на цей крок. Не думаю, що ми втратимо довіру наших
партнерів, якщо все їм правильно пояснимо, правда – на нашому боці», –
наголосив експерт.
Він також зазначив, що найбільше європейці бояться нового витка
агресії на Донбасі. «Конституційні зміни все одно не могли б стати гарантією
того, чи почне РФ наступ чи ні. Але під пресингом цього чинника Україну і
далі спонукали б виконувати Мінські домовленості – рано чи пізно нам треба
було сказати “стоп”», – заявив С. Солодкий.
Виходячи із ситуації, що склалась, варто очікувати активізації
переговорного процесу. Щоправда, спрогнозувати дії Росії щодо Донбасу
доволі важко, тим більше щодо Криму. Росіяни зазначають, що Крим не
обговорюватиметься, адже це вже територія РФ, а проблему Донбасу готові
обговорювати.
При цьому вони наполягають на виконанні Мінських угод Україною та
запевняють, що Росія поверне контроль за кордоном Україні після надання
особливого статусу окупованому Донбасу та зняття економічної блокади. Це,
зокрема, випливає із заяви постійного представника РФ при ОБСЄ
О. Лукашевича на засіданні постійної ради організації про ситуацію в
Україні. «Потрібна ясність з наданням Донбасу постійного особливого
статусу через введення в дію відповідного закону та внесення змін до
Конституції. Конституційна реформа, яка не узгоджена з представниками
Донбасу, не може розглядатися як виконання відповідних положень
Мінських угод», – заявив він.
О. Лукашевич також заявив, що питання про повернення Києвом
контролю над кордоном безпосередньо залежить від досягнення всеосяжного
політичного врегулювання.
Але деякі експерти вважають, що Росія вже не в тій ситуації, щоб
повністю диктувати умови і вимушена буде вести нові переговори. Сигналом
до нового переговорного процесу послужило призначення Б. Гризлова
керівником делегації на переговорах щодо вирішення конфлікту на Донбасі.
Як зазначив директор Центру політичного аналізу «Пента» В. Фесенко,
Російська Федерація зацікавлена у прискоренні Мінського процесу, оскільки
перебуває в скрутному економічному становищі. «Візит Б. Гризлова до Києва
і така активність Москви, вона говорить про те, що Москві нині, скажімо,
трошки незручно, некомфортно. Дуже складна економічна ситуація, і вони
намагаються прискорити Мінський процес, а ми можемо погратися часом», –
переконаний він.
В. Фесенко підкреслив, що в Мінському переговорному процесі сьогодні
Україна діє контрзаходами.
У свою чергу, директор Департаменту політики і комунікацій
Міністерства закордонних справ України О. Макеєв заявив, що Б. Гризлов
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приїжджав в Україну не на двосторонні переговори. «Він приїхав не як
представник Російської Федерації на двосторонні переговори, він приїхав як
частина цього тристороннього формату, який є важливим механізмом для
врегулювання ситуації на Донбасі. Відповідно, цей візит ми розцінюємо
виключно як його участь у тристоронній контактній групі», – наголосив
О. Макєєв.
Він також висловив сподівання, що участь такого високопоставленого
представника РФ у тристоронній контактній групі означатиме, що російська
сторона припинить саботувати виконання Мінських домовленостей та почне
їх виконувати.
Натомість російські експерти відзначають, що призначенням
Б. Гризлова влада РФ одночасно натякає Заходу про свою прихильність ідеї
врегулювання конфлікту в Україні. «Кремль прагне домогтися виконання
Мінських домовленостей щодо врегулювання на Донбасі – як їх бачить
Москва, звичайно, – що дало б змогу створити умови для пом’якшення або
зняття санкцій Євросоюзу», – пояснює директор Московського центру
Карнегі Д. Тренін.
Проте, на його думку, якщо мирні переговори проваляться і В. Путін
зможе довести своїм західним партнерам, що це сталося «не з вини Москви»,
це зміцнить позиції Росії. «Думаю, що Б. Гризлов їздив до Києва, щоб
обговорити всі ці аспекти», – припустив експерт.
Щоправда, українські експерти та політики цього оптимізму не
поділяють – вони бачать у призначенні Б. Гризлова перехід до прямого
контролю російською стороною окупованої частини Донбасу. Росія не
планує миритися з Україною та йде на загострення ситуації. Як зазначив
Р. Безсмертний, приїзд в Україну представника Росії Б. Гризлова – це
помилка, яка може зіпсувати багато напрацьованого українською
переговорною групою в Мінську. «Цей візит не допоміг вирішенню поточних
проблем, навпаки, він спричнв бурю емоцій та обурення в суспільстві. Це
прояв совкової, позапротокольної дипломатії, яка вбиває будь-які
дипломатичні зусилля та компроміси», – зазначив Р. Безсмертний.
Заступник голови Верховної Ради О. Сироїд назвала візит Б. Гризлова до
Києва «перлиною гібридної дипломатії» РФ та висловила думку, що запит
МЗС на його приліт є демонстрацією зневаги до українських громадян та
Євросоюзу. Прізвище Гризлова, зокрема, значиться у списку політиків з РФ,
проти яких ЄС запровадив санкції. «“Гібридна війна” з Росією отримала
черговий вимір у вигляді “гібридної дипломатії”, перлиною якої є візит
російського урядовця Гризлова… Україна принизливо приймає черговий
“гібрид” Кремля – офіційний візит без перетину кордону “невиїзного”
політика, демонструючи зневагу не тільки до власних громадян, які загинули,
були поранені та продовжують ризикувати життям у війні з Росією, але й до
Європейського Союзу. Ми вимагатимемо пояснень від міністра закордонних
справ», – заявила О. Сироїд.
Політолог О. Палій також вважає, що приліт Б. Гризлова до української
столиці є спробою РФ вдатися до закликів щодо зняття антиросійських
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санкцій країн Заходу. На його думку, авантюрна політика В. Путіна призвела
до загроз у самій РФ, тому тепер російські політики, зокрема і Б. Гризлов,
намагаються вирішити ці питання. «Мета візиту Б. Гризлова – хоч якимось
чином зрушити з мертвої точки нинішню ситуацію з Донбасом, щоб Росія
змогла говорити про зняття санкцій та про послаблення тиску з боку Заходу.
Російське керівництво усвідомило, що в лоб Україну воно не візьме, що
необхідно виходити з-під тиску Заходу, але бажано залишити це вогнище
нестабільності в Україні», – зазначив експерт.
Колишній міністр закордонних справ України В. Огризко заявив про те,
що приліт представника РФ у тристоронній групі до Києва може бути
сигналом до того, що російський президент В. Путін готовий до початку
діалогу.
За словами політика, Москва офіційно погодилася направити в Київ
свого високого представника – до цього вона таких кроків не робила. «І тому,
на мою думку, приїзд Б. Гризлова – це сигнал: ну ми, мовляв, готові
починати якийсь діалог. Звичайно, розмови будуть спочатку в такому ж
ключі, як це зробив В. Путін, даючи інтерв’ю німецьким журналістам, але ця
імперська пиха, на мою думку, швидко зійде на прагматичні основи», –
переконаний В. Огризко.
У свою чергу, директор Інституту євроатлантичного співробітництва
О. Сушко вважає, що приліт Б. Гризлова є елементом дипломатичної гри
Росії, що розрахована на виведення опонента, тобто України, з рівноваги.
«Очевидно, що ініціатива приїзду до Києва Б. Гризлова має психологічний
зміст», – наголосив експерт і зазначив, що це викликало збурення спокою в
українському середовищі, бо вже тривалий час говорять навіть не про зміст
переговорного процесу, а виключно про його зовнішню сторону: чому
прилетів, хто дозволив, з ким зустрічався тощо. «Тобто це елемент
дипломатичної гри, розрахованої, у тому числі, на виведення опонента з
рівноваги», – вважає О. Сушко.
Проте, на думку експерта, не варто переоцінювати факт появи
Б. Гризлова у переговорному форматі. «Його значущість двозначна: з одного
боку, це колишній високопосадовець, довірена особа В. Путіна, принаймні в
минулому, але з іншого – це не та людина, яка приносить якісь проривні
рішення», – заявив О. Сушко.
Подібну точку зору висловив політолог Є. Магда, назвавши приліт
Б. Гризлова черговою спробою РФ розхитати ситуацію і додав, що В. Путін
буде вдаватися до військових механізмів в останню чергу. «Переконаний, що
в Кремлі можуть бути цілком задоволені візитом Б. Гризлова: навіть якщо він
прилітав з чистим аркушем, українське суспільство вже все продумало та
придумало. Їм, власне, цього і треба було. Проблема насправді складається з
кількох складових: хронічної недовіри до влади, відсутності ефективної
комунікації по лінії “влада – суспільство” та вміння РФ це використовувати у
власних інтересах», – наголосив експерт.
За його словами, у підсумку маємо те, що маємо. В. Путін нині загнаний
в куток цінами на нафту. Він буде розгойдувати ситуацію, використовуючи
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різні механізми, військові – в останню чергу, бо на них у Європи та США
вже випрацюваний рефлекс.
Своєрідне бачення ситуації оприлюднив журналіст Д. Казанський, який
заявив, що візит Б. Гризлова до Києва говорить про те, що Росія шукає шляхи
повернення Донбасу до складу України на своїх умовах. «Одночасно з
візитом Б. Гризлова відбуваються цікаві події на Донбасі. Тобто, ми знаємо,
що там були ліквідовані кілька польових командирів за останні дні – це
колишній комендант Горлівки Бойцман, а також Є. Конанов, на прізвисько
“Кот”, який був убитий у Донецьку снайпером. Відбувається зачистка, яку
визнають і російські експерти, і там деякі батальйони оточені нині, тобто,
нині зачищають тих, хто погано керовані, які погано підпорядковуються
Захарченку – це що стосується Донецька. Такий процес відбувається і в
Луганську», – вважає Д. Казанський.
Експерти висловлюють різні точки зору, розглядають різні варіанти
ймовірних подій, але крім невирішеності проблеми окупованих територій
існує проблема закритості влади. Адже було б значно менше недостовірної
інформації, а часто неправди, якби представники влади своєчасно та
достовірно інформували суспільство про перебіг подій, особливо це
стосується змісту переговорів. Залишається втаємниченою інформація про
переговори керівників держави з зарубіжними партнерами щодо окупованих
територій (зустрічі з представники ОБСЄ, ЄС, США тощо), а також з
представниками РФ. У таких умовах експертам і політикам доволі важко
спрогнозувати ймовірний подальший розвиток ситуації (Роботу написано з
використанням інформації таких джерел: Експерти назвали три
сценарії розвитку ситуації на Донбасі після закінчення Мінська-2 //
http://uapress.info/uk/news/show/110854. – 2015. – 22.12; Без прогресу по
Мінську-2 змін до Конституції не буде, – Ірина Геращенко //
http://zik.ua/news/2016/01/21/bez_progresu_po_minsku2_zmin_do_konstytutsii_
ne_bude__iryna_gerashchenko_664488. – 2016. – 21.01; Олланд розповів про
кінцеву
мету
Мінська-2
//
http://zik.ua/news/2016/01/21/olland_okreslyv_kintsevu_metu_minska2_664848.
– 2016. – 21.01; Експерт назвав Мінські домовленості мертвонародженим
дитям // http://gazeta.ua/articles/politics/_ekspert-nazvav-minski-domovlenostimertvonarodzhenim-dityam/673189. – 2016. – 22.01; «Геморой на все
життя»: Експерт пояснив значення путінського трактування «Мінська2»
//
http://patrioty.org.ua/politic/hemoroi-na-vse-zhyttia-ekspert-poiasnyvznachennia-putinskoho-traktuvannia-minska-2-106378.html. – 2016. – 21.01;
«Мінськ-3»:
мир
із
незручними
умовами?
//
http://www.slovoidilo.ua/2016/01/13/kolonka/aleksandr-radchuk/polityka/minsk3-myr-iz-nezruchnymy-umovamy. – 2016. – 13.01; Порошенко назвав
найгірший
сценарій
для
повернення
Донбасу
//
http://24tv.ua/poroshenko_nazvav_naygirshiy_stsenariy_dlya_povernennya_don
basu_n651208. – 2016. – 23.01; Росія намагається прискорити «мінський
процес», а ми можемо погратися часом – експерт // http://www.5.ua/atona-shodi/Rosiia-namahaietsia-pryskoryty-minskyi-protses-a-my-mozhemo13

pohratysia-chasom--ekspert--104259.html. – 2016. – 23.01; Экспертмеждународник считает, что Запад простит Киеву непринятие
«особого статуса Донбасса» // http://glavcom.ua/news/356484.html. – 2016. –
23.01; Візит Гризлова до Києва був помилкою – український переговорник
у Мінську // https://tsn.ua/politika/vizit-grizlova-do-kiyeva-buv-pomilkoyuukrayinskiy-peregovornik-u-minsku-570190.html. – 2016. – 13.01; Порошенко
в Києві зустрівся з Гризловим – ЗМІ // http://tsn.ua/politika/poroshenko-vkiyevi-zustrivsya-z-grizlovim-zmi-570127.html. – 2016. – 12.01; У МЗС
розповіли, як розцінили візит Гризлова // http://tsn.ua/politika/u-mzsrozpovili-yak-rozcinili-vizit-grizlova-569428.html. – 2016. – 11.01; Візит
Гризлова свідчить про те, що Росія намагається повернути Донбас у
склад України – Казанський // http://www.5.ua/polityka/Vizyt-Hryzlovasvidchyt-pro-te-shcho-Rosiia-namahaietsia-povernuty-Donbas-u-sklad-Ukrainy-Kazanskyi-103249.html. – 2016. – 12.01; «Гібридна дипломатія» Путіна чи
готовність до діалогу. Думки експертів щодо візиту Гризлова у Київ //
http://tsn.ua/politika/dumki-ekspertiv-i-politikiv-schodo-vizitu-grizlova-u-kiyiv570364.html. – 2016. – 13.01).

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про включення до
порядку денного третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання
законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо
правосуддя) і про його направлення до Конституційного Суду України».
Відповідно до статей 146, 148 Регламенту Верховна Рада України
включила до порядку денного третьої сесії проект Закону про внесення змін
до Конституції України (щодо правосуддя) (реєстр. № 3524), поданий
Президентом України як невідкладний.
Згідно з Постановою доопрацьований законопроект буде направлено до
Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності
його вимогам статей 157 і 158 Конституції України.
Проект Постанови зареєстровано за №3524/П1 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/123792.html). –
2016. – 28.01).
***
Зміни до Конституції України в частині правосуддя зроблять
невідворотною зміну системи правосуддя. Про це заявив Голова Верховної
Ради України В. Гройсман, відкриваючи пленарне засідання у четвер,
28 січня.
Проектом змін передбачається, зокрема, повернення Верховній Раді
права висловлювати недовіру Генеральному прокурору України. «Тобто
підсилюється саме парламентський контроль. І я вважаю, що це є абсолютно
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об'єктивно», – зауважив В. Гройсман (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/123780.html). – 2016.
– 28.01).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до статті
149 Регламенту Верховної Ради України».
Законом внесено зміни до ст. 149 Регламенту Верховної Ради України
щодо процедури внесення змін до Конституції України.
Закон ухвалено в редакції Комітету з питань Регламенту та організації
роботи Верховної Ради України.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 3812 (Офіційний вебпортал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/123784.html). – 2016. – 28.01).
***
Ухвалення змін до ст. 149 Регламенту Верховної Ради України, за
словами Голови Верховної Ради В. Гройсмана, дає можливість
продовжити дискусії щодо конституційних змін. «Сьогодні ініціативою
депутатів і розглядом питання про зміни до Регламенту дається можливість
на додатковий час 5-6 місяців на дискусію, жодним чином не має значення до
змін Конституції, переворотів і всього іншого», – заявив він.
«Наша позиція – в тому, щоби продовжити дискусію над цим питанням,
визначитися з подальшими діями стосовно всіх положень Конституції по
децентралізації, не зупиняючи і не провалюючи цей процес – це і є
відповідальна позиція українських політиків», – наголосив спікер
Парламенту.
В. Гройсман запевнив, що даний Закон дозволить не звести нанівець усі
досягнення реформи з децентралізації. «Нічого крім позитивного не
відбудеться у зв'язку із прийняттям цього Закону у жодному з питань», –
підкреслив він (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/123788.html). – 2016. – 28.01).
***
Наприкінці лютого – на початку березня в Європарламенті у
Брюсселі відбудеться Український тиждень, на якому буде презентована
реформа українського парламенту. Про це заявив Голова Верховної Ради
України В. Гройсман, відкриваючи пленарне засідання у четвер, 28 січня.
За його словами, до участі в Українському тижні запрошені керівники
фракцій та груп Верховної Ради, а також усі керівники комітетів парламенту.
«Це буде дуже важлива подія, на якій ми з вами презентуємо ряд
важливих рішень, в тому числі внутрішньої реформи парламенту», – заявив
він.
Окрім того, в рамках Українського тижня у Брюсселі відбудеться
підсумковий звіт П. Кокса, який очолює групу підтримки Європарламенту
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щодо реформи Верховної Ради, зазначив її Голова.
«Переконаний в тому, що ця реформа є безпрецедентною і посправжньому втілення в життя цієї реформи дасть можливість змінити якість
українського парламенту, повернути довіру до парламентаризму і підвищити
роль українського парламенту в житті нашої країни», – наголосив
В. Гройсман (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/123767.html). – 2016. – 28.01).
***
На запрошення Голови Верховної Ради України В. Гройсмана
16–18 лютого в Україні з візитом перебуватиме спікер палати громад
парламенту Великої Британії Д. Беркоу.
Голова Верховної Ради України В. Гройсман та Надзвичайний і
Повноважний Посол Великої Британії в Україні Д. Гоф на зустрічі 27 січня
обговорили підготовку до запланованого на 16–18 лютого візиту в Україну
спікера палати громад парламенту Великої Британії Д. Беркоу.
Керівник українського парламенту привітав готовність британського
колеги відвідати Україну та висловив переконання, що цей візит стане
важливим внеском у всебічне посилення зв’язків між законодавчими
органами двох держав у розвиток стратегічного партнерства між Україною та
Великою Британією (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 27.01).
***
В Україні потрібно покласти край зловживанням монополістів у
сфері надання житлово-комунальних послуг. Про це заявив Голова
Верховної Ради України В. Гройсман під час розгляду закону про житлово комунальні послуги на пленарному засіданні в середу, 27 січня.
За його словам, громадяни часто скаржаться, що за підключення до
електроенергії чи інших мереж мають здійснювати здирницькі платежі. «Нам
потрібно з вами визначитися, як це регулюється сьогодні законодавством, і
один раз назавжди “дати їм по рукам”, щоб вони сприймали тих, хто
підключається до електроенергії, газу, водопостачання і всього іншого, як
клієнта, а не як раба», – заявив він.
В. Гройсман зауважив, що дасть доручення створити робочу групу з
фахівців для розв’язання цієї проблеми. «Ми зараз опитаємо на місцях, яка
ситуація, систематизуємо цю інформацію та створимо групу з фахівців з
різних фракцій…» – зазначив він.
При цьому Голова парламенту допустив можливість звернення до
Антимонопольного комітету з цього питання (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 27.01).
***
Зупинити реформу децентралізації в Україні вже неможливо. Про це
заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман в ефірі телеканалу
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«Перший національний».
«Ми будемо йти далі. Ми будемо розвивати громади, утворювати більш
досконалі механізми об’єднання територіальних громад, ми будемо
підсилювати їхню фінансову забезпеченість», – заявив В. Гройсман,
відповідаючи на запитання, чи є план децентралізації, якщо Верховна Рада не
підтримає відповідних змін до Конституції.
Керівник парламенту наголосив, що зміни до Конституції передбачають
ряд позитивних положень, зокрема повсюдність місцевого самоврядування,
обрані виконкоми на рівні районів і областей, а також збільшення
фінансового забезпечення місцевих територіальних громад. «Ці зміни
однозначно затвердять можливість подальшого розвитку громад в Україні», –
підкреслив він.
В. Гройсман наголосив, що вже вдалося «зробити дуже реальні кроки
для того, щоби наповнювати змістом реформу місцевого самоврядування»,
зокрема розпочати деузурпацію влади та передачу повноважень на місця.
Також, за його словами, показала свій успіх розпочата фінансова
децентралізація. «Місцеві бюджети зросли достатньо серйозно. Це дає
можливість розвитку чи вирішувати питання, що виникають на місцях», –
зазначив Голова парламенту.
Разом з тим В. Гройсман зауважив, що реформа місцевого
самоврядування – комплексна та потребує тривалого часу та внесення змін
до сотень законів. У зв’язку з цим Голова Верховної Ради закликав політиків
об’єднатися навколо ідеї децентралізації та шукати порозуміння щодо
суперечливих питань (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 26.01).
***
Верховна Ради України не підтримала проект постанови щодо
скасування результатів голосування за закон про вибори міського голови
Кривого Рогу, що забороняла голові парламенту підписати цей закон.
У свою чергу керівник Верховної Ради В. Гройсман заявив про готовність
підписати закон про вибори у Кривому Розі.
«Постанова набрала 40 голосів. Це означає, що Голова Верховної Ради
має юридичне право на підписання закону України, що я і зроблю, як і
обіцяв. А тим, хто лякав людей різними страхами, змушував їх до
голодування, хай буде соромно, коли вони дивляться на себе в дзеркало», –
заявив В. Гройсман, коментуючи голосування за постанову.
Раніше Голова парламенту нагадав, що в день голосування за закон щодо
виборів міського голови Кривого Рогу була зареєстрована постанова, яка
унеможливлювала підписання цього закону Головою Верховної Ради. «Я
жодного закону за всю свою каденцію не підписав, коли є постанова про
скасування результатів голосування», – зазначив він.
Він також нагадав, що обіцяв підписати закон про вибори у Кривому
Розі одразу після того, як Верховна Рада розгляне постанову по скасування
результатів голосування за цей закон.
17

В. Гройсман піддав критиці заклики окремих народних депутатів
підписати закон до прийняття рішення щодо цієї постанови, оскільки це
суперечить законодавству. «Підштовхувати Голову Верховної Ради до дій,
які можуть бути підставою для скасування закону про вибори у Кривому
Розі, вважаю аморальним», – прокоментував він звинувачення у затягуванні
підписання закону (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 26.01).
***
Спикер парламента В. Гройсман подписал закон о проведении
внеочередных выборов мэра Кривого Рога. Об этом он сообщал на своей
странице в Facebook.
«Итак, я сдержал слово. Постановление об отмене результатов
голосования за закон о выборах в Кривом Роге сегодня рассмотрели первым
вопросом, и нужного количества голосов оно не набрало, – написал
В. Гройсман. – После этого я получил законное право подписать этот закон,
что безотлагательно и сделал».
При этом спикер отметил, что должно быть стыдно тем, кто
спекулировал этим вопросом и обманывал людей. В частности, В. Гройсман
сказал о двойных стандартах нардепа, главы Комитета по предотвращению и
противодействию
коррупции
Е.
Соболева
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/ukraine/3620390-hroisman-podpysal-zakon-ovyborakh-mera-kryvoho-roha). – 2016. – 26.01).
***
В. Гройсман вважає маніпуляцією ідею про референдум щодо
«особливого статусу Донбасу».
Виносити питання особливого статусу Донбасу на всеукраїнський
референдум недоцільно, оскільки зміни до Конституції України в частині
децентралізації не передбачають подібних положень. Про це заявив Голова
Верховної Ради України В. Гройсман на брифінгу після погоджувальної ради
у понеділок, 25 січня.
«Якби в змінах до Конституції було записано, щоби дати Донбасу
спеціальний статус, це було би схоже на федералізацію. Оскільки цього там
немає, то і запитувати про це непотрібно, оскільки це буде така певна
маніпуляція», – підкреслив В. Гройсман.
Голова парламенту висловив переконання, що «в унітарній країні
жодного особливого статусу однієї з областей або її частини не може бути».
«Україна – унітарна країна, жодних спеціальних статусів не передбачено
Конституцією. І порушувати це питання навіщо?» – підкреслив керівник
Верховної Ради (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 26.01).
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***
Отчет Премьер-министра А. Яценюка по работе правительства
состоится 16 февраля. Об этом заявил лидер фракции Радикальной партии
О. Ляшко (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3621228-yatsenuik-vystupyts-otchetom-v-rade-16-fevralia-liashko).
«На совещании лидеров фракции при участии Президента было
согласовано, и Премьер согласился, что отчет правительства запланирован на
16 февраля», – сообщил О. Ляшко после совещания лидеров фракций
Верховной Рады с Президентом и Премьер-министром в среду вечером.
В соответствии с законом о регламенте, правительство должно подать в
парламент письменный отчет о своей работе до конца этой недели.
По словам О. Ляшко, на следующей неделе этот вопрос должен быть
обсужден в комитетах.
Напомним, накануне лидеры фракций коалиции провели срочное
совещание по вопросу отставки Премьера А. Яценюка. Три из четырех
фракций коалиции требуют отставки правительства и Премьера
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 27.01).
***
Парламентская коалиция
договорилась
до
конца недели
определиться с кандидатурами в министры. Об этом заявил лидер
фракции «Блок Петра Порошенко» Ю. Луценко, передает «РБК-Украина»
(http://korrespondent.net/ukraine/3621091-novyi-kabmyn-podberut-do-kontsanedely-lutsenko).
«Мы говорили о подготовке к кадровым изменениям в правительстве.
Поставили для себя такую задачу: до конца недели каждая фракция должна
определиться с возможными своими представителями в правительстве», –
сказал Ю. Луценко. По его словам, фракция БПП должна будет определиться
с фамилиями чиновников в Кабмине, которым не доверяет.
Также он добавил, что «Самопоміч» и «Батьківщина» выразили желание
провести изменения в правительстве, сменив Премьер-министра Украины А.
Яценюка. «Две другие фракции (БПП и “Народный фронт”) плюс О. Ляшко
склоняются к тому, что Премьер может остаться, но необходимы
радикальные изменения в правительственной команде... Если он не сможет
договориться с фракциями коалиции, то может ставиться вопрос об отставке
самого Премьера», – сказал председатель БПП.
Ю. Луценко отметил, что на совете коалиции был и лидер Радикальной
партии О. Ляшко, который не является членом коалиции. «Мы не исключаем,
что Олег Валерьевич может стать полноценным членом коалиции», –
подытожил он (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
27.01).
***
Ю. Луценко назвал условие для отставки А. Яценюка.
Лидер фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) в Верховной Раде
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Украины (ВРУ) Ю. Луценко не исключает отставки Премьер-министра
А. Яценюка, хотя и считает ее «нежелательной» и «досадной». Об этом
политик заявил после заседания совета коалиции, сообщает пресс-служба
БПП (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3621204-lutsenko-nazval-uslovyedlia-otstavky-yatsenuika).
Также он назвал условие, при котором А. Яценюк может быть
отправлен в отставку с поста главы правительства. «Отставку Премьера я
допускаю лишь в том случае, когда он не найдет общий язык с фракциями
коалиции касательно персонального состава правительства. Такой шаг был
бы крайне нежелательным, но он возможен. Вопрос же не в том, чтобы
появились “новые лица”. Вопрос в том, чтобы не было проваленных
направлений работы», – сказал Ю. Луценко.
В то же время, по его словам, сохранить А. Яценюка на посту Премьера
было бы целесообразно для «видимой стабильности власти» и обеспечения
экономического роста.
«Мы могли объяснять войной падение производства в 2014 г., но в
прошлом году мы снова имели падение, которое уже нельзя было оправдать
только войной. Правительство должно, наконец, заняться этими вопросами –
экономический рост, благосостояние людей. Три фракции считают, что
Премьер может остаться на посту для выполнения этих задач», – подчеркнул
Ю. Луценко.
«Вопрос в том, что Премьер должен согласиться не только на новые
лица. Он должен по-новому работать. На сегодняшний день системной
работы Кабмина нет, и мы об этом только что спокойно говорили. Мы не
можем согласиться с тем, что вместо системной работы мы имеем
ежедневный пиар и отсутствие конкретных результатов работы. Лес
вывозится, потому что нет постановления правительства о порядке
применения закона. Лекарства не купили у международных специалистов,
потому что правительство не разработало порядок. В конце концов,
пострадавшие на Майдане два года не могут получить компенсацию, потому
что нет порядка ее выплаты», – заявил лидер БПП.
Как отметил Ю. Луценко, страна нуждается в системной работе, а не
правительственных
отчетах
о
событиях,
которые
произошли
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 27.01).
***
Глава фракции «Народный фронт» Верховной Рады М. Бурбак
сообщил, что Премьер-министр Украины А. Яценюк потребовал от
парламентских фракций определиться с доверием к правительству.
«Прозвучало категорическое требование – Премьер-министр, обращаясь
к фракциям коалиции, чтобы они наконец-то определились, работают ли они
в реальной коалиции, или они вместе с Оппоблоком находятся в оппозиции»,
– сказал М. Бурбак после совещания лидеров фракций Верховной Рады с
президентом
и
Премьер-министром
в
среду,
27
января
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3621246-yatsenuik-potreboval-ot20

fraktsyi-opredelytsia-s-doveryem-k-kabmynu-burbak).
По его словам, А. Яценюк озвучил категорическое требование
действовать согласно предусмотренной в Конституции норме о наличии
150 голосов для внесения в зал вопроса по выражению вотума доверия к
правительству. «Если не будет 226 голосов (за отставку правительства. –
Ред.) – то давайте работать плодотворно в коалиции», – сказал М. Бурбак,
добавив, что участники собрания согласились создать рабочую группу по
доработке
коалиционного
соглашения
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 28.01).
***
Из Кабмина отозвали министра АПК.
Фракция «Самопоміч» поддержала решение политсовета партии
отозвать из Кабмина своего представителя – министра аграрной политики
А. Павленко. Об этом сообщает пресс-служба партии в четверг, 28 января
(http://korrespondent.net/ukraine/3621385-yz-kabmyna-otozvaly-mynystra-apk).
«Фракция настаивает на том, что необходимо сформировать новое
правительство и подписать новое соглашение между членами действующей
коалиции», – сказано в сообщении.
В партии отметили, что вечером 27 января депутаты от «Самопомічі»
провели встречу с министром АПК А. Павленко.
«Депутаты поблагодарили министра за его усилия по дерегуляции и
развитию аграрного сектора. Фракция поддержала решение политсовета
партии отозвать своего представителя из правительства в сложившихся
условиях», – сообщили в партии.
Напомним, ранее неоднократно заявлялось о том, что «Самопоміч»
обсудит переход в оппозицию (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2016. – 28.01).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких
законів України щодо забезпечення розрахунків в паливно-енергетичному
комплексі щодо державного підприємства “Національна атомна
енергогенеруюча компанія “Енергоатом”».
Законом продовжено визначену Законом України «Про заходи,
спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливноенергетичного комплексу» процедуру погашення заборгованості для
ДП «НАЕК “Енергоатом”» до 1 січня 2017 р. замість 1 січня 2016 р., як це
передбачено чинною нормою зазначеного Закону для ДП «НАЕК
“Енергоатом”». Відповідний законопроект зареєстровано за № 3097
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 28.01).
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***
У середу, 27 січня, Верховна Рада України восьмого скликання
продовжила роботу в пленарному режимі.
Голова Верховної Ради В. Гройсман повідомив, що у зв’язку з обранням
і призначенням суддів Конституційного Суду відповідно до Конституції,
законів України Верховна Рада має привести до присяги суддів
Конституційного Суду України.
У роботі сесії Верховної Ради також узяли участь Президент України
П. Порошенко, Прем’єр-міністр України А. Яценюк, члени Кабінету
Міністрів, Голова Конституційного Суду Ю. Баулін, Голова Верховного
Суду України Я. Романюк, судді Конституційного Суду, які були призначені
відповідно до Конституції України.
Судді Конституційного Суду України В. Кривенко, В. Колесник,
В. Мойсик склали присягу перед Верховною Радою (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 27.01).
***
Верховная Рада не смогла преодолеть вето Президента на
законопроект № 1558-1 «О реструктуризации обязательств по кредитам
в иностранной валюте», сообщает «РБК-Украина».
За преодоление вето Президента проголосовали лишь 54 нардепа при
минимально необходимых 300.
Документом устанавливалось, что кредиторы по письменному
заявлению заемщиков, имеющих действующие невыполненные (на момент
вступления в силу этого закона) обязательства по потребительским кредитам,
обязаны провести реструктуризацию обязательств по таким потребительским
кредитам.
Кредиторам запрещалось устанавливать для заемщиков дополнительные
обязательства по уплате любых платежей, сборов, комиссий и тому подобное
в свою пользу за проведение реструктуризации обязательств по кредитным
договорам.
Законом определялось, что «реструктуризация невыплаченной суммы
кредита и начисленных, но не уплаченных процентов (остаток
задолженности по потребительскому кредиту) заемщика, осуществляется
путем изменения валюты исполнения обязательств на национальную валюту
по официальному курсу Национального банка на дату подписания
кредитного договора».
Законом также был установлен мораторий на взыскание имущества и
срок его действия в течение двух лет.
2 июля Верховная Рада поддержала в третьем чтении и в целом
законопроект № 1558-1 «О реструктуризации обязательств по кредитам в
иностранной валюте».
18 декабря Президент Украины П. Порошенко наложил вето на Закон
«О реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте»
(№ 1558-1) и вернул его с предложениями (Минфин.com.ua
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(http://minfin.com.ua). – 2016. – 27.01).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної
Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і
2011 року) “Муніципальна програма захисту клімату” (проект “Проект
муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1”)» (назва – з
першоджерела).
Угода між Кабінетом Міністрів України та урядом Федеративної
Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і
2011 року) “Муніципальна програма захисту клімату II” (проект “Проект
муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1”)» укладена
6 лютого 2015 р. у Києві.
Ратифікація Угоди дасть змогу Україні забезпечити підвищення
продуктивності та ефективності роботи системи видобутку, подачі та
розподілу води, використання електроенергії, зменшення фізичних втрат і
експлуатаційних витрат питної води, підвищення якості питної води та
надання послуг з водопостачання, оптимізацію системи водопостачання.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0074 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 27.01).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Угоди між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону
інформації з обмеженим доступом».
Угода між Україною та Королівством Іспанія, що підписана 10 лютого
2015 р. у Києві, встановлює правові засади для захисту інформації з
обмеженим доступом, обмін якою може здійснюватися між двома державами
під час співробітництва.
Зокрема, Угодою визначаються відповідна термінологія, порядок
взаємного обміну та поводження з інформацією з обмеженим доступом,
еквівалентність національних грифів обмеження доступу до інформації,
компетентні органи сторін, відповідальні за реалізацію положень Угоди,
процедурні та контрольні питання тощо.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0072 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 27.01).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Протоколу про застосування Договору про зону вільної торгівлі від
18 жовтня 2011 року між його Сторонами та Республікою Узбекистан»
(назва – за першоджерелом).
Протокол про застосування Договору про зону вільної торгівлі від
18 жовтня 2011 р. між його Сторонами та Республікою Узбекистан вчинений
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31 травня 2013 р. у Мінську.
Протокол спрямований на забезпечення застосування положень
Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 р. у відносинах між
Республікою Узбекистан і сторонами Договору з урахуванням умов,
передбачених цим Протоколом, і розширення зони вільної торгівлі в рамках
СНД.
Відповідно до положень Протоколу:
– дія Угоди між урядом України та урядом Республіки Узбекистан про
вільну торгівлю від 29 грудня 1994 р. не відміняється;
– дія Правил визначення країни походження товарів від 24 вересня
1993 р. не відміняється, що передбачено також ст. 1 Угоди між Урядом
України та Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю від 29 грудня
1994 р.
Згідно з положеннями Протоколу, Республіка Узбекистан не застосовує
по відношенню до України імпортних та експортних мит. Відповідний
законопроект зареєстровано за № 0060 (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 27.01).
***
Оппоблок требует проведения местных выборов на подконтрольной
территории Донбасса.
Верховная Рада должна защитить конституционные права украинцев и
назначить выборы на подконтрольной территории Донбасса. Об этом заявил
народный депутат от Оппозиционного блока В. Гусак на заседании
парламента в среду, 27 января (http://korrespondent.net/ukraine/3621000oppoblok-trebuet-mestnye-vybory-na-podkontrolnoi-terrytoryy-donbassa).
«Мы подали в Верховную Раду постановление о назначении на
24 апреля 2016 г. местных выборов в более чем 100 населенных пунктах
Луганской и Донецкой областей. Мы понимаем, что безопасность людей
превыше всего и ситуация с безопасностью постоянно меняется. Поэтому в
этом перечне сегодня нет Марьинки, Красногоровки, Широкино и
нескольких других городов. Мы готовы к конструктивному диалогу по
конкретному перечню населенных пунктов, где пройдут выборы», – отметил
В. Гусак.
По его словам, постановление предусматривает назначение очередных
выборов на тех территориях Донецкой и Луганской областей, которые не
признаны временно оккупированными и где не были проведены очередные
выборы 25 октября 2015 г.
«Украина пока не провела выборы с участием украинских политических
партий и украинских СМИ на 1/5 части подконтрольной Украине территории
Донбасса. Это такие крупные города, как Константиновка, Волноваха,
Артемовск, Дзержинск и многие другие. Всего более 100 населенных
пунктов, где проживает 350 000 человек. На этих территориях
конституционные полномочия органов местной власти, как и на остальной
территории Украины, завершились 25 октября 2015 г.», – отметил депутат.
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Ранее представитель РФ в контактной группе по Украине Б. Грызлов
заявил, что Донбасс должен получить особый статус на постоянной основе
по формуле, предложенной главой МИД Германии Ф.-В. Штайнмайером
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 27.01).
***
Верховная Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс, которые
позволяют предоставлять государственные гарантии для закупки
НАК «Нефтегаз Украины» природного газа у европейских компаний.
Законопроект № 3388 поддержали 228 депутатов.
Закон дополняет Бюджетный кодекс нормой, которая позволяет
предоставлять исключительно в пределах госбюджета государственные
гарантии
для
формирования
стабилизационного
(резервного)
энергетического фонда.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, «Нефтегаз
Украини» провел переговори и заключил договора купли-продажи
природного газу с европейскими поставщиками, в частности с компаниями
E.ON Global Commodities SE, GDF SUEZ Foldgazkereskedelmi Hungaria Kft,
RWE Supply & Trading GmbH, Trailstone GmbH, Statoil ASA и др. Однако
европейские компании требуют у «Нефтегаза» 100-процентной предоплаты
за газ.
Закон позволит привлечь 700 млн дол. у Всемирного банка под
государственные гарантии (Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2016. –
27.01).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про державне оборонне замовлення”».
Законодавчим актом удосконалено механізм формування основних
показників державного оборонного замовлення.
Законом встановлено, що «під час планування оборонного замовлення
державні замовники виходять з того, що закупівлі (постачання) продукції,
робіт і послуг оборонного призначення здійснюються виключно за
оборонним замовленням.
У виняткових випадках, в умовах особливого періоду, у разі введення
надзвичайного стану, проведення антитерористичної операції чи виникнення
кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України, у разі
нагальної потреби закупівля (постачання) продукції, робіт і послуг
оборонного призначення здійснюється поза межами оборонного
замовлення».
Законом встановлено, що «порядок формування ціни на продукцію,
роботи, послуги оборонного призначення у разі, якщо відбір виконавців з
постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без
застосування конкурентних процедур, визначається Кабінетом Міністрів
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України».
Згідно із Законом, «в умовах особливого періоду, у разі введення
надзвичайного стану та в період проведення антитерористичної операції до
основних показників оборонного замовлення може включатися інше
військове майно, що забезпечує життєдіяльність і функціонування Збройних
сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до
законів України, якщо його закупівля становить державну таємницю».
Законом також передбачено, що «в умовах особливого періоду, у разі
введення надзвичайного стану, у період проведення антитерористичної
операції закупівля (постачання) продукції, робіт і послуг оборонного
призначення за імпортом здійснюється виконавцями, співвиконавцями
державного оборонного замовлення за державними контрактами з
оборонного замовлення та договорами на постачання (про закупівлю)
продукції оборонного призначення».
Згідно із Законом, «порядок формування ціни на продукцію, роботи,
послуги оборонного призначення у разі, якщо відбір виконавців з постачання
(закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування
конкурентних процедур, визначається Кабінетом Міністрів України».
Відповідні зміни внесено до Закону України «Про державне оборонне
замовлення». Законопроект зареєстровано за № 2090а (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 26.01).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Закону України “Про захист економічної конкуренції” (щодо підвищення
ефективності системи контролю за економічними концентраціями)».
Законом, зокрема, встановлюється, що концентрація може бути
здійснена
лише
за
умови
попереднього
одержання
дозволу
Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії
Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених ч. 2 ст. 22
цього Закону та іншими нормативно-правовими актами:
– якщо «сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів
учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній
фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну
30 млн євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим
Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року,
при цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг)
реалізації товарів в Україні не менше як у двох учасників концентрації, з
урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 4 млн євро,
визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним
банком України, що діяв в останній день фінансового року, у кожного»;
– або якщо «сукупна вартість активів або обсяг реалізації товарів в
Україні суб’єкта господарювання, щодо якого набувається контроль, або
суб’єкта, активи, частки (акції, паї) яких набуваються у власність чи
одержуються в управління та користування, або хоча б одного із засновників
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створюваного суб’єкта господарювання, з урахуванням відносин контролю,
за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 8 млн євро,
визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним
банком України, що діяв в останній день фінансового року, і при цьому обсяг
реалізації товарів хоча б одного іншого учасника концентрації, з
урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за
кордоном, перевищує суму, еквівалентну 150 млн євро, визначену за
офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України,
що діяв в останній день фінансового року».
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2168а (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 26.01).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про
внесення змін до деяких законів України щодо діяльності військовоцивільних адміністрацій».
Законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації» та
«Про військово-цивільні адміністрації» в частині: виконання повноважень
органів місцевого самоврядування відповідними військово-цивільними
адміністраціями на період проведення антитерористичної операції на
території Донецької та Луганської областей; дострокового припинення
повноважень відповідних рад, сільських, селищних, міських голів; уточнення
положень щодо статусу і призначення військово-цивільних адміністрацій, їх
організації та повноважень, порядку призначення керівника військовоцивільної адміністрації.
Проектом пропонується передбачити, що «військово-цивільні
адміністрації є юридичними особами публічного права. Військово-цивільні
адміністрації населених пунктів набувають прав та обов'язків з дня внесення
запису про їх державну реєстрацію як юридичних осіб до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».
Законопроектом також пропонується встановити, що районні та обласні
державні адміністрації, які набули статусу військово-цивільних
адміністрацій, не потребують перереєстрації як юридичні особи публічного
права. В офіційній назві цих органів може застосовуватися поряд з назвою у
відповідності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців додаткова назва «військово-цивільна адміністрація», що
вказує на їх тимчасовий статус із додатковими повноваженнями.
Згідно із законопроектом, «фінансування діяльності військово-цивільних
адміністрацій населених пунктів здійснюється за рахунок коштів відповідних
місцевих бюджетів, а районних і обласних військово-цивільних адміністрацій
– за рахунок коштів Державного бюджету України та відповідних районних і
обласних бюджетів». Законопроект зареєстровано за № 3177-д (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/123765.html). – 2016. – 28.01).
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***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей та
підтримки сімей з дітьми».
Законом визначено обов’язки місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування щодо захисту прав переміщених дітей,
запроваджена нова форма влаштування дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах, у сім’ю патронатного вихователя.
До Закону України «Про охорону дитинства» додаються положення
щодо визначення терміна «забезпечення найкращих інтересів дитини» як дій
та рішень, що спрямовані на задоволення індивідуальних потреб дитини
відповідно до її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку, життєвого
досвіду, родинної, культурної та етнічної належності та враховують думку
дитини, якщо вона досягла такого віку й рівня розвитку, що може її
висловити.
Закон ухвалено з поправками, обговореними під час розгляду.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2254 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 26.01).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про загальну
чисельність Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України» з урахуванням пропозицій Президента України.
Закон прийнятий Верховною Радою України 12 травня 2015 р.
Законом передбачається затвердити загальну чисельність Державної
служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в кількості 7 тис.
595 осіб, у тому числі 6 тис. 095 військовослужбовців.
Глава держави у своїх пропозиціях звернув увагу на те, що загальна
чисельність особового складу служби, що була визначена Кабінетом
Міністрів України ще у 2011 р., становить 7 тис. 227 осіб (Постанова
Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 р. № 869 «Деякі питання
організації діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації», з наступними змінами).
Прийнятим Законом загальна чисельність Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України збільшується.
У Законі враховано пропозицію Президента України щодо визначення
загальної чисельності Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України, виходячи з фінансових можливостей держави та з
урахуванням існуючих пріоритетів забезпечення національної безпеки.
Законом затверджено загальну чисельність Державної служби
спеціального зв’язку та захисту інформації України в кількості
7 тис. 500 осіб, у тому числі 6 тис. 095 військовослужбовців.
Закон зареєстровано за № 2461 (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 26.01).
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***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення зміни
до статті 5 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без
громадянства” (щодо підстав для видачі посвідки на тимчасове
проживання представникам іноземних засобів масової інформації)».
Законом уповноважено центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері забезпечення інформаційного
суверенітету України – Міністерство інформаційної політики України, –
оформлювати подання для видачі посвідки на тимчасове проживання для
іноземців та осіб без громадянства, які є представниками засобів масової
інформації.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 3048 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 26.01).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких
законів України щодо вдосконалення системи державного управління в
книговидавничій сфері».
Законом, зокрема, встановлюється, що Кабінет Міністрів України
щороку затверджує програму діяльності центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та
мистецтв, з розвитку культури на відповідний рік (далі – Програма діяльності
з розвитку культури), що визначає стратегічні цілі та пріоритетні завдання
державної політики у сфері культури на певний календарний рік, а також
заходи, що плануються та здійснюватимуться центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах
культури та мистецтв, для досягнення зазначених цілей і реалізації завдань.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сферах культури та мистецтв, щороку не пізніше 1
жовтня розробляє та подає Кабінету Міністрів України проект Програми
діяльності з розвитку культури на наступний календарний рік. До участі у
розробленні Програми діяльності з розвитку культури залучаються інші
центральні органи виконавчої влади, до компетенції яких належать питання
виконання завдань у сфері культури, зокрема центральні органи виконавчої
влади, що забезпечують формування державної політики у сфері освіти і
науки, державної політики економічного і соціального розвитку, та інші.
Програма діяльності з розвитку культури не може суперечити Програмі
діяльності Кабінету Міністрів України, державним цільовим програмам у
сфері культури, іншим законодавчим актам.
Встановлюється також, що Український інститут книги є державною
установою, що належить до сфери управління центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах
культури та мистецтв (далі – орган управління), і здійснює свою діяльність
відповідно до статуту, який затверджується органом управління.
Статут Українського інституту книги розробляється за участю
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громадських організацій
у сфері культури, книговидавців та
книгорозповсюджувачів.
Метою діяльності Українського інституту книги є:
- підтримка книговидавничої справи;
- популяризація читання;
- стимулювання перекладацької діяльності;
- популяризація української літератури у світі.
Український інститут книги здійснює діяльність
на засадах
професійності, прозорості, підзвітності.
Відповідний законопроект
зареєстровано за № 3084 (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/123774.html). – 2016. – 28.01).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо безоплатного забезпечення
підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних
працівників».
Законом встановлюються гарантії з боку держави «на безоплатне
забезпечення підручниками, посібниками, методичною літературою учнів
загальноосвітніх навчальних закладів і педагогічних працівників у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України». При цьому реалізація такого
завдання покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері освіти.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 1857.
Закон прийнято з урахуванням поправок, обговорених під час розгляду
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 26.01).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до
Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо
встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері
підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації,
придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері» з урахуванням
пропозицій Президента України.
Закон прийнятий Верховною Радою України 15 липня 2015 р.
Законом пропонується встановити кримінальну відповідальність за
порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності,
виготовлення, виробництва, реалізації, придбання продукції, робіт і послуг у
військовій сфері (нова ст. 1142 Кримінального кодексу України).
У Законі враховано пропозицію Президента України щодо узгодження
термінів набрання чинності нормами про запровадження кримінальної
відповідальності за порушення законодавства в означеній сфері та
завершення заходів
щодо вдосконалення
національної системи
стандартизації продукції, робіт і послуг оборонного призначення.
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Також враховано пропозицію щодо визначення терміну набрання
чинності розд. І Закону – через один місяць з дня його опублікування та
встановлення терміну виконання Кабінетом Міністрів України доручення
щодо здійснення заходів з удосконалення національної системи
стандартизації продукції, робіт і послуг оборонного призначення – протягом
місяця з дня опублікування Закону.
У цьому зв’язку п. 1 і 2 розд. ІІ «Прикінцеві положення» Закону
викладено в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування,
крім п. 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього
Закону.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця може вжити заходів
щодо вдосконалення національної системи стандартизації продукції
оборонного призначення, а також продукції речового, матеріальнотехнічного забезпечення для військових формувань».
Законопроект зареєстровано за № 1793 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 26.01).
***
Голова підкомітету з питань місцевого самоврядування Комітету з
питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування Ю. Бублик узяв участь у ІХ Форумі «Європа – Україна».
Захід відбувався 24–26 січня у м. Лодзь (Польська Республіка).
За
організаційної
підтримки
Варшавського
інституту
східноєвропейських досліджень цей захід традиційно став платформою для
обговорення ключових питань модернізації та розвитку України як з
використанням власних ресурсів, так і у співпраці з партнерами з Польщі та
Європейського Союзу.
Під час виступу в панельній дискусії на тему: «Після місцевих виборів –
чи зміниться політична мапа України?» голова підкомітету Ю. Бублик
зазначив, що останні вибори, на жаль, не дали очікуваного результату
українському суспільству. Це насамперед пов’язано з тим, що не було
проведено повноцінної люстрації після Революції гідності. Як наслідок, до
влади прийшло чимало поплічників попереднього режиму. Не останню роль
у цьому також зіграв і недосконалий новий закон про місцеві вибори,
унаслідок якого багато округів залишилися без своїх представників в органах
місцевого самоврядуванняю. Також люди, як і раніше, підлягали зомбуванню
через телевізійну агітацію з каналів олігархів.
Окремо Ю. Бублик наголосив на необхідності розв’язання на
державному рівні проблем українців, які проживають на тимчасово
окупованих територіях, і висловив переконання, що говорити про вільні
вибори «під дулами автоматів» неможливо (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 26.01).
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***
Голова Постійної делегації Верховної Ради України в ПАЧЕС
Л. Денісова: Україна не братиме участь у наступній Генеральній асамблеї
ПАЧЕС, яка відбудеться в Росії.
Л. Денісова повідомила, що 27 січня 2016 року на засіданні Комітету у
закордонних справах народні-депутати-члени Комітету одноголосно
підтримали пропозицію керівника Постійної делегації у Парламентській
Асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва щодо відмови від
участі у 47-й Генеральній Асамблеї ПАЧЕС, проведення якої заплановане на
28-30 червня 2016 року у м. Москва (РФ).
«На минулій, 46-й Генасамблеї, яка відбулася у Бухаресті, українська
делегація провела акцію протесту під час виступу голови Держдуми
Наришкіна на знак початку головування Росії в ПАЧЕС. Наша делегація
виступила з вимогою повернути Україні Крим та припинити вторгнення
російських військових на Донбас. Ми ще там попередили, що Україна не
братиме участі у заходах, які проходитимуть на території Росії, і проведення
в Москві наступної Генасамблеї ПАЧЕС Україна бойкотуватиме», –
наголосила Л. Денісова.
Керівник Постійної делегації також повідомила, що вже підготовлено
листа від Голови Верховної Ради України В. Гройсмана до міністра
закордонних справ П. Клімкіна з проханням дати доручення дипломатичним
представництвам України за кордоном провести належну роботу щодо
напрацювання спільного підходу серед держав-членів Організації ЧЕС
відносно відмови від участі у 47-й Генеральній Асамблеї ПАЧЕС.
«Вкрай важливим вбачається проведення роботи українською
дипломатією з метою роз'яснення позиції України щодо неприпустимості
участі представників інших держав у московському заході ПАЧЕС. Адже
така участь може інтерпретуватися як підтримка національними
парламентами агресивної зовнішньої політики РФ, зокрема, анексії Криму та
окупації частини Донбасу», – підкреслила Л. Денісова.
Члени Комітету у закордонних справах підтримали необхідність
проведення такої роботи та вирішили також звернутися до комітетів у
закордонних справах парламентів держав-членів ПАЧЕС з проханням
бойкотувати участь їх національних делегацій у 47-й Генеральній Асамблеї
ПАЧЕС в Москві (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/123757.html). – 2016. – 28.01).
***
Напавшего на А. Яценюка О. Барну исключили из БПП.
Народный депутат О. Барна вышел из фракции «Блок Петра
Порошенко». Об этом сообщил первый вице-спикер А. Парубий на заседании
парламента во вторник, 26 января (http://korrespondent.net/ukraine/3620509napavsheho-na-yatsenuika-barnu-yskluichyly-yz-bpp).
Как сообщал «Корреспондент.net», 11 декабря 2015 г. во время отчета
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Премьер-министра А. Яценюка о работе правительства за минувший год
О. Барна принес ему букет роз, взял А. Яценюка между ног и пытался унести
на руках. После этого в Верховной Раде возникла потасовка между
депутатами партии БПП и «Народный фронт» (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 26.01).
***
Оппозиционный блок настаивает на первоочередном рассмотрении
изменений в Госбюджет и Налоговый кодекс, который он
зарегистрировал в парламенте. Об этом заявил глава парламентской
фракции Ю. Бойко на заседании Верховной Рады во вторник, 26 января
(http://korrespondent.net/ukraine/3620438-oppozytsyonnyi-blok-trebuetrassmotret-yzmenenyia-v-buidzhet).
«Мы считаем, что принятый бюджет не что иное, как практическое
пособие по ограблению граждан путем повышения налогов, тарифов и
максимального сокращения социальных выплат. Мы подготовили изменения
в разрушительный бюджет и Налоговый кодекс и зарегистрировали
соответствующие законопроекты и настаиваем на их первоочередном
рассмотрении», – от метил Ю. Бойко.
Он подчеркнул, что подготовленные изменения в бюджет
предусматривают увеличение доходной части бюджета более чем на 80 млрд
грн без введения новых налогов и сборов. «Учитывая, что все
международные эксперты ожидают инфляцию на уровне 28 %,
соответственно доходы бюджета увеличиваются более чем на 80 млрд грн.
Мы считаем, что эти средства должны быть направлены на индексацию
доходов населения, в первую очередь пенсий и зарплат бюджетников», –
сказал Ю. Бойко.
Он также напомнил, что Оппозиционный блок не голосовал за
правительственный бюджет на 2016 г. «Время показало, что мы были правы.
Не прошел и месяц, как снова падает национальная валюта и это
перечеркивает все прогнозные показатели на этот год», – добавил Ю. Бойко.
Как сообщал «Корреспондент.net», Оппозиционный блок предлагает
проиндексировать соцвыплаты уже в I квартале 2016 г. (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 26.01).
***
Комітет з питань правової політики і правосуддя рекомендує
Верховній Раді включити до порядку денного ІІІ сесії проект закону про
зміни до Конституції (щодо правосуддя) та направити до
Конституційного Суду для одержання висновку щодо його відповідності
вимогам ст. 157 і 158 Конституції України.
Члени комітету розглянули доопрацьований законопроект № 3524,
поданий Президентом України як невідкладний, на засіданні 27 січня.
Метою законопроекту є вдосконалення конституційних основ
правосуддя для практичної реалізації принципу верховенства права й
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забезпечення кожному права на справедливий судовий розгляд справи
незалежним і безстороннім судом.
На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, прийняття
законопроекту забезпечить системність, повноту, чіткість і несуперечливість
конституційного регулювання суспільних відносин.
Члени комітету, попередньо проаналізувавши положення законопроекту,
зазначили, що він є аналогічним до раніше поданого Президентом України
законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)
(реєстр. № 3524 від 25 листопада 2015 р.) за винятком положення, що
стосується надання Верховній Раді України права на висловлення недовіри
Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади (зміни
до п. 25 ч. 1 ст. 85, ч. 5 нової ст. 131-1 Конституції України).
У цьому зв’язку Комітет підтверджує свої висновки, які відповідно до ч.
2 ст. 145 Регламенту Верховної Ради України в межах предмету відання
надано Комітетом 9 грудня 2015 р. (протокол № 38) до попереднього
варіанту законопроекту.
Додатково Комітет зазначає, що Конституційний Суд України у своєму
висновку від 20 січня 2016 р. № 1-в/2016 до попереднього варіанту
законопроекту дійшов узагальненого висновку що законопроект відповідає
вимогам ст. 157 і 158 Конституції України. Також Конституційний Суд
України у своєму висновку не висловив застережень щодо нього (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 27.01).
***
Проект базового закону про освіту виходить на фінішну пряму.
Комітет з питань науки і освіти рекомендував Верховній Раді відвести
30 днів на підготовку до повторного першого читання проекту закону «Про
освіту» № 3491 (доопрацьований).
Таке рішення прийнято на розширеному засіданні Комітету, яке
відбулося 27 січня. Крім народних депутатів, у заході взяли участь науковці
Національної академії педагогічних наук України, керівники відділів освіти
місцевих органів самоврядування, керівники дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів
навчальних закладів, громадські експерти.
Нагадаємо, 25 листопада 2015 р. Комітет на розширеному засіданні
прийняв рішення направити проект закону в Кабінет Міністрів на
доопрацювання. Учасники засідання 27 січня відзначили, що після
доопрацювання законопроект істотно покращився. Зокрема – у частині
доступу до освіти осіб з особливими потребами, національної системи
кваліфікацій,
атестації
та
сертифікації
вчителів,
громадського
самоврядування в системі освіти, структури професійної освіти, визначення
академічної доброчесності, визначені гарантії доступу до позашкільної освіти
та економічної діяльності закладів освіти.
Водночас Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді
направити законопроект на підготовку до повторного першого читання.
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Законопроект має дати чіткі відповіді на важливі виклики реформування
загальної середньої освіти, вважає Л. Гриневич, голова Комітету з питань
науки і освіти.
«На порядку денному кілька ключових питань освітньої реформи.
Зокрема, маємо чітко визначити структуру середньої освіти та її тривалість.
Переконана, має бути 12 років, упродовж яких діти будуть отримувати
компетентності, необхідні в сучасному світі. Водночас маємо відповісти, як
забезпечити необхідну підготовку вчителів. Як змінюватиметься мережа
навчальних закладів, щоб кожна дитина могла вчитися в кращих умовах. Як
забезпечити, щоб кожна людина протягом життя завжди мала змогу вчитися
– за потреби і бажання», – зазначила голова Комітету.
Л. Гриневич наголосила, що «базовий закон про освіту має накреслити
карту освітньої реформи, яка буде прозорою та зрозумілою для всього
суспільства». На підготовку законопроекту до повторного внесення на перше
слухання Комітет рекомендує парламенту відвести 30 днів (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 28.01).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко призначив В. Колісник та
В. Мойсика суддями Конституційного Суду України.
В. Колісник – завідувач відділу конституційно-правових проблем
державного будівництва Науково-дослідного інституту державного
будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових
наук України, член-кореспондент Національної академії правових наук
України, з 2004 р. – професор кафедри конституційного права України
Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. У 2003 р.
захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних
наук. Залучався Радою Європи як експерт з підготовки звіту про
відповідність українського законодавства Європейській конвенції про захист
прав людини та основоположних свобод. Опублікував понад 180 наукових
праць. Член Конституційної Комісії (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 26.01).
***
26 січня Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з прем’єрміністром Естонії Т. Рийвасом.
А. Яценюк висловив вдячність за відчутну допомогу естонських
партнерів у справі внутрішніх національних перетворень і надійну позицію
Естонії на захист територіальної цілісності та безпеки нашої держави.
У час багатьох нових міжнародних викликів і загроз, підкреслив він,
дуже важливо, щоб Україна залишалася на світових радарах. А. Яценюк
також висловив сподівання, що цього року громадяни України отримають
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можливість безвізових поїздок до ЄС: «Україна зробила всі важливі кроки,
необхідні для отримання безвізового режиму. Очікуємо, що Європейська
Комісія ухвалить відповідне рішення якнайшвидше».
Прем’єр-міністр Естонії засвідчив солідарність і тверду підтримку
України, територіальної цілісності та безпеки нашої держави. За його
словами, справа підтримки та допомоги Україні має залишаться пріоритетом
для Європейського Союзу. «Переконаний, що в ЄС усі розуміють це», –
підкреслив він. Т. Рийвас також висловив переконання, що не має бути
жодних перешкод на шляху до безвізового режиму між Україною та ЄС.
Окремо співрозмовники обговорили тематику реалізації Угоди про зону
вільної торгівлі України і ЄС, яка набрала чинності з 1 січня 2016 р.
Звертаючись до естонського колеги, А. Яценюк висловив очікування про
підтримку з боку ЄС української економіки, враховуючи факт торговельного
тиску та ембарго з боку Росії.
Глави українського та естонського урядів обмінялися думками стосовно
головних питань порядку денного співпраці двох держав. Особливу увагу
було звернено на співробітництво у галузі електронного врядування та
застосування передових технологій для спрощення надання державою послуг
українським громадянам.
Також йшлося про актуальні теми регіональної взаємодії. Прем’єрміністри обох країн висловили єдність позиції стосовно недопущення
реалізації проектів, які б могли зашкодити енергетичній безпеці ЄС та
України, зокрема намірів Кремля реалізувати так званий «Північний потік-2»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 26.01).
***
26 січня, Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з видатним
ученим сучасності, всесвітньовідомим фізиком і хіміком, лауреатом
Нобелівської премії з хімії 2011 р., професором Д. Шехтманом (Держава
Ізраїль).
У центрі уваги бесіди були актуальні питання розвитку освіти та науки в
Україні, а також застосування передових освітніх технологій для розвитку
підприємництва та інновацій.
«Освіта – це завдання номер один у кожній країні, яка прагне прогресу»,
– наголосив Д. Шехтман, відзначивши бажання сприяти українським
реформам, популяризації науки серед молоді та поширенню знань про нові
технологічні підходи для розвитку сучасного бізнесу. Професор Шехтман
поділився досвідом з реалізації розробленої ним освітньої програми
викладання точних наук дітям дошкільного віку, яка успішно застосовується
в дитячих навчальних закладах Ізраїлю.
Глава уряду України висловив вдячність Нобелівському лауреату за
відвідування України, виявлену підтримку та зацікавленість у втіленні
спільних задумів і проектів у нашій державі.
А. Яценюк запросив Д. Шехтмана до тісної співпраці та діалогу, який
надасть нових ідей та поштовху у справі організації науки та освіти та
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заохочення нових інтелектуальних пошуків для української молоді та
передових підприємців (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
26.01).
***
Нова структура місцевих адміністрацій має відповідати новим
економічним, соціальним і політичним реаліям, – підкреслив Прем’єрміністр України А. Яценюк на засіданні уряду в середу, 27 січня.
На засіданні уряду віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України Г. Зубко
презентував проект реформування органів місцевих державних
адміністрацій.
А. Яценюк наголосив, що зміни до Конституції щодо децентралізації
змінять систему управління в регіонах у цілому: «Але на даному етапі нам
необхідно, щоби обласні державні адміністрації, районні державні
адміністрації, виконавча влада на місцях була владою, щоб голови
адміністрацій займалися роботою в тих областях, де їх призначили, а не
туристичними поїздками».
Керівники областей та районів повинні працювати безпосередньо з
громадянами країни: «Люди сприймають владу через кожного голову
адміністрації, чи то району, чи то області», – додав глава уряду (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 27.01).
***
Для розвитку економіки, створення нових робочих місць і розвитку
самозайнятості потрібні дешеві довгі кредити в національній валюті, –
наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на зустрічі з представниками
банківського сектору у вівторок, 26 січня.
Завдання для уряду, підкреслив А. Яценюк, – це насамперед створення
робочих місць, у тому числі й через самозайнятість. Іноземні інвестори наразі
вбачають ризики в інвестуванні в Україну через військову невизначеність на
Донбасі: «Це означає, що ми повинні запускати внутрішні механізми
розвитку економіки».
Він зазначив, що за макроекономічними прогнозами на 2016 р., світову
економіку чекає багато викликів: «Загальна економічна ситуація потребує
нестандартних рішень».
Глава уряду звернувся до представників банківського сектору
поділитися своїми думками, «як забезпечити в 2016 р. широку програму
кредитування як для бізнесу, так і для населення, у першу чергу на
самозайнятість, створення робочих місць і підприємництво».
Наразі, зазначив глава уряду, кредитується в основному не виробництво,
а видаються переважно короткострокові кредити на споживання.
Він наголосив на необхідності «дешевих довгих кредитів у національній
валюті».
А. Яценюк нагадав, що коли він перебував на посаді керівника
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Національного банку України у 2004 р., запускалася програма довгого
рефінансування: «Ці гроші йшли безпосередньо на індустрію,
машинобудування – на те, щоби розвивати економіку», – звернувся він до
представників банківського сектору.
«Потрібні кредити на те, щоби люди могли створювати бізнес і
розвивати самозайнятість у країні», – наголосив глава уряду (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 26.01).
***
«Аграрний сектор був, є і залишається одним з ключових двигунів
української економіки», – підкреслив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на
засіданні уряду в середу, 27 січня.
Під час засідання міністр аграрної політики та продовольства України
О. Павленко презентував програму залучення додаткових інвестицій в
аграрний сектор і підвищення його ефективності в 2016 р.
А. Яценюк зазначив, що 26 січня він і члени уряду провели зустріч із
представниками українського банківського сектору.
Керівництво одного з банків, який активно кредитує аграріїв, під час
зустрічі зазначало, що бачить зміни в аграрному секторі: «Якщо раніше
аграрники мусили платити хабарі за довідки, сертифікати, то за рік ситуація
змінилася. Прибрали ряд адміністративних рішень, багато ліцензій,
сертифікатів, забрали повноваження у різних сільськогосподарських і
ветеринарних інспекцій, які їм були непотрібні».
«Клієнти цих комерційних банків кажуть, що в аграрному секторі дуже
суттєво зменшилася корупція та адміністративні перепони», – сказав глава
уряду, відзначивши проведену роботу та активну позицію міністра аграрної
політики та продовольства України О. Павленка (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 27.01).
***
Кабінет Міністрів України приймає рішення про докапіталізацію
двох державних банків – Укрексімбанку та Ощадбанку: «Це забезпечить
обсяги кредитування та дасть можливість розвиватися українській
економіці», – підкреслив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні
уряду в середу, 27 січня.
Глава уряду повідомив, що уряд додатково вносить до статутного фонду
Укрексімбанку майже 10 млрд грн, до статутного фонду Ощадного банку –
майже 5 млрд грн.
«Це забезпечить стабільність двох основних державних банків, це
забезпечить обсяги кредитування і також дасть можливість розвиватися
українській економіці», – підкреслив А. Яценюк (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 27.01).
***
Європейська Бізнес Асоціація висловила вдячність Мінагрополітики
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за прискорення процесів дерегуляції та значне сприяння спрощенню умов
ведення бізнесу в Україні. Про це йдеться у листі-підтримці, який
підписаний Виконавчим директором ЄБА Г. Дерев’янко.
Зокрема, протягом 2015 р. Асоціація займалась розробкою комплексних
змін до чинної нормативно-правової бази в аграрному секторі, які
передбачають покращення умов ведення бізнесу та гармонізацію ряду
положень національного законодавства з нормами Європейського Союзу.
«Цим листом ми дякуємо О. Павленку за підтримку деяких наших
ініціатив. У тому числі наголошуємо на позитивних змінах, які мають
важливе значення для розвитку бізнесу в Україні. ЄБА висловлює вдячність
за сприяння експорту української сільськогосподарської продукції до
Китайської Народної Республіки. Протягом останніх років спостерігається
тенденція до збільшення продажів сільськогосподарських культур на ринки
Азії. Просування зернових та олійних культур у цих напрямках є стратегічно
важливим. Адже саме вони вважаються найбільш перспективними», –
йдеться у листі-повідомленні ЄБА.
На думку Асоціації, спрощено експорт зерна. «У 2015 р. Україна
експортувала 35 млн т зернових. Це втричі більше, ніж, наприклад, у 2011 р.
15 липня цього року ВР прийняла Закон України про карантин рослин щодо
зменшення адміністративного навантаження. Відтак істотно спрощується
перевезення та експорт зерна. Також збережено позитивну тенденцію
співробітництва між представниками бізнесу та Мінагрополітики.
Меморандум між Мінагрополітики та провідними гравцями зернового ринку
є ефективним способом встановлення системного діалогу між владою та
представниками бізнес-спільноти зернового сектору», – повідомляється у
листі-підтримці.
Позитивним зрушенням у напрямі дерегуляції є розробка
Мінагрополітики проекту закону України щодо вдосконалення відносин у
сфері дитячого харчування. «Ним пропонується скасувати вимогу щодо
використання при виробництві дитячого харчування сировини, яка
виробляється у спеціальних сировинних зонах, натомість встановлюючи ті
вимоги, які визначені законодавством ЄС. Не менш важливим є скасування
карантинного дозволу на імпорт і транзит. Адже раніше в Україні процедура
отримання карантинного дозволу була складною та забюрократизованою», –
наголосили у ЄБА.
Відтак Європейська Бізнес Асоціація сподівається на продовження
позитивної тенденції та очікує на нові рішучі кроки влади у цьому напрямі
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 26.01).
***
Міненерговугілля заздалегідь готується до проходження весняного
паводку підприємствами ПЕК.
Відповідний План основних заходів щодо підготовки та пропуску
льодоходу, повені та паводків у 2016 р. підприємствами паливноенергетичного комплексу затверджено 14 січня.
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План розроблено згідно з дорученням Кабінету Міністрів України з
метою забезпечення готовності органів урядування, сил і засобів
Міненерговугілля до оперативного реагування при загрозі та виникненні
надзвичайних ситуацій, пов’язаних із пропуском льодоходу, повені та
паводків у 2016 р.
Серед основних завдань Плану – готовність об’єктів ПЕК до дій у разі
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу,
повені та паводків, координація дій на об’єктах щодо запобігання
надзвичайним ситуаціям, здійснення контролю за станом готовності органів
урядування, сил і засобів до оперативного реагування при загрозі та
виникненні надзвичайних ситуацій.
Відповідно до Плану підприємства до середини лютого мають
розробити плани організаційних і практичних заходів щодо пропуску
льодоходу, весняної повені та паводків у 2016 р., визначити об’єкти, що
можуть зазнати негативного впливу природних явищ, розробити заходи щодо
забезпечення їхнього сталого функціонування під час пропуску льодоходу,
повені та паводків, а також створити оперативні штаби та оперативні
(мобільні) групи для керівництва роботами з пропуску льодоходу, повені та
паводків.
Згідно з Планом поставлено завдання перевірити стан гідроспоруд,
водосховищ, ставків та об’єктів, які розташовані у зоні впливу шкідливої дії
льодоходу, повені та паводків, та вжити заходів для забезпечення їхньої
готовності до паводку, пропуску льодоходу та повені.
Передбачено й ряд заходів безпосередньо на період пропуску льодоходу,
повені та паводків. Особливу увагу Міненерговугілля звертає на
забезпечення сталого функціонування протипаводкових комплексів у
басейнах річок Карпатського регіону та додержання режимів роботи
водосховищ Дніпровського каскаду та в басейнах річок Дністер, Дунай,
Південний Буг, Сіверський Донець.
До 15 лютого підприємства мають відзвітувати Міненерговугілля про
виконання заходів і готовність об’єктів ПЕК до пропуску льодоходу, повені
та паводків у 2016 р. (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
27.01).

ПОЛІТИКА
Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской
народных республик игнорируют предложения украинской стороны по
многим вопросам. Об этом сообщил представитель Украины в
трехсторонней контактной группе Л. Кучма на встрече с координатором
подгруппы по гуманитарным вопросам ОБСЕ Т. Фришем, передает прессслужба Л. Кучмы.
«По многим вопросам наше сотрудничество с представителями
отдельных районов Донецкой и Луганской области является дорогой с
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односторонним движением. Мы не получаем ответы на наши предложения.
Считаю, что ситуация должна быть исправлена», – отметил Л. Кучма.
Также сообщается, что на встрече стороны подчеркнули необходимость
призвать представителей ДНР/ЛНР активизировать процесс обмена
заложниками; допустить специалистов международной организации «Врачи
без границ» и экспертов Международного Комитета Красного Креста к
местам содержания украинских заложников, так и заключенных,
находящихся в местах лишения свободы на неподконтрольной Украине
части Донбасса; а также принять меры для открытия перехода через линию
соприкосновения в Луганской области.
Ранее Д. Кучма заявил, что в России и на Донбассе не хотят вести
переговоров по возвращению контроля над границей, а без нее «это не наша
территория» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 26.01).
***
В Минске прошло заседание трехсторонней контактной группы.
На заседании в Минске трехсторонняя контактная группа по
урегулированию ситуации на Донбассе договорилась об открытии
автомобильного пункта пропуска в Луганской области. Об этом в Facebook
сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе
Л. Кучмы Д. Олифер (http://korrespondent.net/ukraine/3621173-kontaktnaiahruppa-sohlasovala-otkrytye-novoho-kpp-na-luhanschyne).
«Участники встречи договорились, что к середине февраля будет
открыт автомобильный пункт пропуска в Луганской области (Лисичанск –
Золотое – Горское – Первомайск – Стаханов)», – сообщила Д. Олифер. По ее
словам, также согласованы вопросы разминирования для восстановления
газопровода на подконтрольной Украине части Луганской области в селах
Крымское и Трехизбенка. «Вопрос освобождения пленных по-прежнему
заблокирован со стороны представителей отдельных районов Донецкой и
Луганской области», – сообщила Д. Олифер.
По словам представителя ОБСЕ в контактной группе М. Сайдика, пункт
для гражданского транспорта и гуманитарных грузов откроют 12 февраля к
годовщине минских соглашений, передает Белта (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 27.01).
***
Во время заседания трехсторонней контактной группы по
урегулированию ситуации на Донбассе с участием представителей
отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)
представители ДНР выдвинули в Минске собственные условия реформы
Конституции Украины, сообщает интернет -издание «Цензор.НЕТ» из
столицы Беларуси.
«1. Закрепление на конституционном уровне квоты представителей ДНР
в парламенте Украины;
2. Предоставления права согласования всех принимаемых законов и
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право вето на решения в области внешней политики;
3. Полной амнистии всех участвующий в конфликте, включая
освобождение из плена военнослужащих ДНР и оперативников
ДРГ арестованных в Одессе, Харькове, Киеве и других городах;
4. Предоставления широкой экономической (право торговать с Россией),
политической (право избирать свой парламент, правительство и Президента)
и культурной автономии (защита русского языка) региона Донбасс;
5. Предоставления права ДНР самостоятельно формировать штат
полиции, служб безопасности, судебных органов, прокуратуры, погранвойск
и других учреждений без согласования с Киевской властью», – говорится в
обнародованном в среду сообщении.
Вместе с тем, отмечает издание, насколько удалось выяснить,
«украинская сторона на данный момент отвергла все притязания
сепаратистов, но переговоры продолжаются».
Источник агентства «Интерфакс-Украина», близкий к украинской
делегации в Минске, подтвердил, что эта информация соответствует
действительности (InfoResist (https://inforesist.org/stali-izvestnyi-trebovaniyaterroristov-k-reforme-konstitutsii-ukrainyi/). – 2016. – 27.01).
***
Донбасс должен получить особый статус на постоянной основе по
формуле, предложенной главой МИД Германии Ф.-В. Штайнмайером,
заявил представитель РФ в контактной группе по Украине Б. Грызлов
(http://korrespondent.net/ukraine/3620975-hryzlov-donbassu-nuzhen-osobyistatus-po-formule-shtainmaiera).
«Голосование по Конституции Украины должно быть жестко увязано с
одновременным принятием поправок в ст. 1 и 10 закона об особом статусе
для придания особому статусу постоянной основы по “формуле
Штайнмайера”. Редакция этих поправок в закон об особом статусе должна
быть согласована на Контактной группе», – отметил Б. Грызлов.
При этом, по его словам, в Конституции нужно юридически закрепить,
что «полномочия избранных на выборах на Донбассе по отдельному закону
лиц не будут прекращены в 2017 г., как это предусмотрено конституционной
реформой для всей Украины».
Он также отметил необходимость поиска юридической формулы,
гарантирующей, что переходные положения украинской Конституции будут
«отсылать именно к действующей редакции ст. 2–9 закона об особом статусе
и к заново согласованным на Контактной группе редакциям ст. 1 и 10».
«Эту формулу следует закрепить в Конституции Украины», – заключил
Б. Грызлов (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 27.01).
***
Саммит Украина – ЕС запланирован на май, сообщает «УНИАН» со
ссылкой на главу подразделения по вопросам «Восточного партнерства»
Внешней службы Европейского Союза Д. Шубеля.
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Это заявление Д. Шубель сделал во время заседания комитета
Ассоциации Украина – ЕС в Брюсселе. «Следующее крупное мероприятие –
это саммит Украина – ЕС, который предварительно запланирован на май», –
цитирует
Д.
Шубеля
агентство
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3620637-sammyt-ukrayna-eszaplanyrovan-na-mai).
При этом, говоря о повестке, дипломат отметил приоритет выполнения
углубленной зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.
«Это был очень важный шаг по открытию рынков, но и включающий
очень комплексные программы для проведения реформ, связанных с
экономикой и торговлей. Если они будут выполнены, а это будет,
несомненно, тяжелой работой, это даст больше безопасности и стабильности
для инвесторов», – подчеркнул он.
Напомним, ЗСТ между Украиной и ЕС вступила в силу с 1 января
текущего года в рамках имплементации соглашения об Ассоциации
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 26.01).
***
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в
которой признала законной практику введения санкций против
депутатов, которые посещают оккупированные территории, в том
числе Крым. Об этом сообщает издание «Европейская правда».
За эту резолюцию проголосовали 68 депутатов при восьми голосах
против.
Ассамблея выразила «сожаление» по поводу существования «черных
списков» парламентариев, но заявила, что считает допустимым запрет на
въезд для парламентариев, которые перед тем «нарушили законодательство
государства в части въезда на его территорию».
Стоит отметить, что первоначальный проект документа предлагал
принципиальное другую формулировку: он категорически осуждал и
признать незаконной практику «черных списков» и запретов на въезд.
Однако эту норму откорректировали по предложению грузинского
депутата Ч. Тактакишвили, которую поддержал ряд других депутатов.
Поправку Ч. Тактакишвили, которая, среди других, полностью изменила
тон резолюции, ПАСЕ поддержала с небольшим перевесом – 49 против
35 голосов (Минпром (http://minprom.ua). – 2016. – 26.01).
***
Глава МИД РФ С. Лавров назвал примерную дату переговоров
«нормандской четверки».
Новая встреча министров иностранных дел «нормандской четверки»
(Украина, Германия, Франция, Россия) может состояться 8 февраля, сообщил
во вторник С. Лавров (http://korrespondent.net/world/3620371-lavrov-nazvalprymernuui-datu-perehovorov-normandskoi-chetverky).
«В ближайшее время, может быть, даже 8 февраля в китайский новый
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год планируется министерская встреча (“нормандской четверки”)», – сказал
он на пресс-конференции в Москве. С. Лавров добавил, что точная дата
встречи пока не определена.
Напомним, на минувшей неделе глава МИД Украины П. Климкин
сообщил, что следующая встреча министров иностранных дел стран
«нормандского формата» может состояться в начале февраля в Париже.
Последняя встреча глав МИД «четверки» состоялась в Берлине 6 ноября
2015 г. (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 26.01).
***
Оппозиционный блок обратится в суд с представлением о
незаконности решения Верховной Рады, которая отказалась
проголосовать за отмену постановления по отмене перевыборов в
Кривом Роге.
В Оппоблоке выразили уверенность, что закон о перевыборах в Кривом
Роге – верх политической слепоты и человеческой глупости. «Верховная
Рада не просто создала прецедент, когда парламентское большинство, не
считаясь с мнением избирателей, сможет убрать любого неугодного ей мэра,
любой неугодный местный совет. Нарушив Конституцию, она создала
основание для того, чтобы быть распущенной в любой момент. И мы не
сомневаемся, что никто в стране не будет жалеть о ее роспуске», –
отмечается в сообщении.
«Оппозиционный блок не признает и никогда не признает решение
Верховной Рады по перевыборам в Кривом Роге. Но мы не оставим
криворожских избирателей один на один с нынешней властью, которая
сделала жителей огромного города заложниками своих политических
торгов», – обещает ОБ.
В то же время Оппоблок намерен бороться за право криворожан
выбирать своего мэра, а не получать назначенного из Киева коалицией
войны. «Уверены, что если в стране еще действует Конституция, суд
остановит попытку свержения законно избранной власти Кривого Рога», –
подчеркивается в сообщении (Минпром (http://minprom.ua). – 2016. – 27.01).
***
Военная прокуратура расследует дело о незаконном получении
воинского звания депутатом от «Самопомічі» и экс-комбатом Донбасса
С. Семенченко. Об этом говорится в определении Печерского райсуда Киева
от
21
января
(http://korrespondent.net/ukraine/3620536-semenchenkopodozrevauit-v-poddelke-voynskoho-zvanyia)
В частности, досудебное расследование установило, что 13 августа
2013 г. Вышгородский районный военный комиссариата выдал
С. Семенченко «заведомо ложное» временное удостоверение офицера запаса.
В текстах судебных решений указано, что Главной военной
прокуратурой проводится досудебное расследование в уголовном
производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2
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ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 358
(подделка документов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК.
Прокуратура заявляет, что С. Семенченко в августе 2014 г. использовал
этот поддельный документ для принятия его на военную службу в резерве в
воинской части № 3027 в батальон Донбасс.
Генштаб предоставил следствию данные, что С. Семенченко до
назначения его на должность в батальон не состоял на учете офицеров ВСУ и
первичного воинского звания никогда не получал.
Суд разрешил прокуратуре доступ к документам с образцами подписи С.
Семенченко
в
Центризбиркоме
и
аппарате
Верховной
Рады
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 26.01).

ЕКОНОМІКА
Глава Минфина Н. Яресько считает коренное реформирование
Государственной фискальной службы ключевой
задачей
для
министерства на 2016 г. Об этом она заявила на брифинге в Кабмине,
передает Укринформ (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3620359-yareskonazvala-hlavnuui-zadachu-mynfyna-v-etom-hodu).
«Наиболее важным направлением на сегодня является улучшение
администрирования налогов, поэтому ключевой задачей для министерства на
этот год и моей личной целью является коренное реформирование ГФС», –
сказала Н. Яресько.
По ее словам, фискальная служба должна превратиться в прозрачную
сервисную службу для обслуживания граждан.
«Необходимо минимизировать любые возможности для субъективизма
и коррупции», – сказала министр.
Отметим, в прошлом году по результатам проверки Минюста в ГФС по
люстрации было уволено 42 % руководящего состава центрального аппарата
и
15
%
руководителей
в
областях
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 26.01).
***
Национальный банк открыл доступ к реестру представителей
банков. В нем можно получить сведения о коммерческих агентах банков.
Они принимают наличность в гривнах для последующего ее перевода,
работают с электронными деньгами и проводят валютно-обменные операции.
По информации НБУ, реестр заполняется автоматически. НБУ получает
данные от коммерческих банков и сразу же публикует их.
НБУ полагает, что предоставление свободного доступа к реестру
поможет увеличить доверие к банковской системе.
8 октября НБУ назвал 48 банков с непрозрачной структурой
собственности (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 26.01).
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***
Правление Нацбанка утвердило изменения в положение о
применении регулятором санкций за нарушения объектами надсмотра
(оверсайта) законодательства Украины по вопросам деятельности
платежных систем. Об этом говорится в постановлении № 30, сообщает
пресс-служба регулятора.
Постановление принято с целью усовершенствования порядка
применения методов влияния за нарушения законодательства к платежным
организациям платежных систем, клиринговым и процессинговым
учреждениям, участникам платежных систем.
Санкции Нацбанком применяются к объектам надзора (оверсайта) с
целью предотвращения рисковой деятельности, которая угрожает интересам
пользователей.
Постановлением предусмотрено: отнесение к компетенции Комитета по
вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора
(овверсайта) платежных систем исключение из реестра платежных систем и
запрет осуществления деятельности. А также регулирование вопроса
ответственности объектов надзора (оверсайта) за невыполнение решения
Комитета.
Документ вступает в силу с 28 января 2016 г. (Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2016. – 27.01).
***
В. Гонтарева назвала валютные ограничения, которые собирается
отменить НБУ.
Национальный банк Украины планирует отменить временные
административные ограничения, введенные в 2014–2015 гг. для
предотвращения непродуктивного оттока капитала. Об этом на встрече с
представителями Министерства экономического развития и торговли
Украины, в том числе и министром А. Абромавичусом рассказала глава НБУ
В. Гонтарева, передает пресс-служба регулятора, информирует еizvestia.com.
(http://news.eizvestia.com/news-finance/full/148-gontareva-nazvala-valyutnyeogranicheniya-kotorye-sobiraetsya-otmenit-nbu).
Среди ограничений, которые Нацбанку в первую очередь нужно
отменить для улучшения делового климата в стране, чиновники обоих
ведомств назвали снижение требования относительно обязательной продажи
валюты и отмены запрета на покупку иностранной валюты для
последующего вывода дивидендов за границу. Их отмена будет происходить
постепенно.
«НБУ разработал соответствующий план вместе с МВФ, который
отталкивается от выполнения определенных условий и не является
привязанным к конкретным срокам», – рассказала В. Гонтарева.
В частности, по ее словам, предпосылками является продолжение
сотрудничества с МВФ, стабилизация макрофинансовой ситуации и рост
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международных резервов НБУ.
Напомним, В. Гонтарева заявила, что дата снятия административных
ограничений на валютном рынке откладывается: их снимут позже, чем в
апреле 2016 г. в связи с тем, что Украина не успела получить третий и
четвертый
транши
от
МВФ
(Экономические
известия
(http://news.eizvestia.com). – 2016. – 27.01).
***
НБУ и МЭРТ создадут условия для выхода PayPal в Украину.
Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство экономического
развития и торговли Украины (МЭРТ) договорились объединить усилия и
создать условия для выхода на украинский рынок таких ведущих
международных компаний, как международная система интернет-расчетов
PayPal и др. Информация об этом размещена на сайте Нацбанка.
В сообщении говорится, что еще летом 2015 г. НБУ внес изменения в
«Положение о порядке регистрации платежных систем, участников
платежных систем и операторов услуг платежной инфраструктуры». Эти
изменения обеспечили упрощенный порядок регистрации международных
систем интернет-расчетов.
Напомним, ранее сообщалось, что НБУ рассчитывает на завершение
работы над техническими вопросами с миссией Международного валютного
фонда (МВФ) в ближайшее время. Также Нацбанк ожидает вынесения на
Совет директоров фонда Программы расширенного кредитования (EFF)
(Четверта Влада (http://4vlada.net). – 2016. – 27.01).
***
В Україні друга декада січня минула в сприятливих погодних умовах
для озимих, які отримали додаткову вологу та надійно вкриті від морозів
сніговим покривом. З негативу – крижана кірка на полях в окремих областях.
Про це з посиланням на Укргідрометеоцентр, повідомляє «Інфоіндустрія».
Унаслідок великої кількості опадів протягом декади на полях збільшився
або утворився надійний, на окремих площах навіть надмірний (більше 35 см)
сніговий покрив. Через це протягом другої декади січня перезимівля озимих
проходила в задовільних умовах. В областях, де до кінця декади сніговий
покрив на полях був незначним, або його не було зовсім (Херсонська,
Запорізька, Донецька, Луганська), а також у західних, де в ряді районів
сніговий покрив був незначним, або його не було зовсім, зниження
мінімальної температури ґрунту до – 1–3 ° також було цілком безпечним.
За спостереженнями агрометеорологів, на окремих полях у Київській
області третю декаду поспіль, у Чернігівській та Дніпропетровській областях
– другу декаду поспіль зберігалася крижана кірка товщиною 4–13 мм, ступінь
поширення – до 90 % площі поля. У другій декаді січня зазначалося
утворення крижаної кірки на окремих полях у Волинській, Херсонській та
Харківській областях (Agravery (http://agravery.com). – 2016. – 26.01).
47

***
Україна експортувала майже 24 млн т зернових.
Станом на 26 січня фактичні обсяги експорту зернових становлять
23 млн 926 тис. т, з яких пшениці – 10 млн 909 тис. т, кукурудзи –
8 млн 945 тис. т, ячменю – 3 млн 928 тис. т та інших зернових – 144 тис. т.
Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.
Також, за даними відомства, станом на 26 січня 2016 р. ціни попиту на
зернові коливаються залежно від регіону.
Зокрема, ціни попиту на пшеницю 3 класу коливаються в межах
3 тис. 250 грн/т до 4 тис. грн/т, на фуражну пшеницю 6-го класу – від
3 тис. 100 грн/т до 3 тис. 600 грн/т.
Водночас станом на 26 січня 2016 р. ціни на продовольчу та фуражну
пшеницю становлять: на пшеницю 3 класу – 3601 грн/т, на фуражну –
3380 грн/т.
«Середні ціни на ячмінь становлять 3 тис. 396 грн/т, на кукурудзу –
3 тис. 255 грн/т», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними Держстатистики, валовий збір зернових і
зернобобових культур після доробки за підсумками 2015 р. зменшився на
6,1 % – до 59,96 млн т порівняно з 2014 р. (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 26.01).
***
«Укрзалізниця» збільшила пропозицію вільних зерновозів.
Станом на 25 січня 2016 р., порівняно з попередньою датою, кількість
вільних вагонів-зерновозів зросла на 756 од., до 5,5 тис. вагонів.
Про це йдеться в повідомленні «УЗ», передає «Украгроконсалт».
«Обмежень на відвантаження зернових залізничним транспортом у
напрямку портів або внутрішніх станцій в Україні станом на 25 січня 2016 р.
немає», – зазначають у компанії.
Нагадаємо, що 25 січня через погодні умови було обмежено рух
автотранспорту на ділянках автодоріг у Дніпропетровській, Кіровоградській,
Миколаївській та Одеській областях (Agravery (http://agravery.com). – 2016. –
26.01).
***
Протягом 2015 р. в Україні зведено житлових будівель на суму понад
13 млрд грн.
Протягом 2015 р. в Україні обсяг усіх виконаних будівельних робіт
становив 55,9 млрд грн, з них понад 13 млрд грн припадають на зведення
житлових будівель. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію
Державної служби статистики.
Обсяг виконаних у 2015 р. будівельних робіт у сфері зведення житлових
споруд становив 13,5 млрд грн, що становить 24,3 % від усього виконаного
обсягу робіт. Зведення нежитлових будівель становило 24,3 %, що в
абсолютних цифрах становить 14,4 млрд грн. Решту 49,9 % (27,9 млрд грн)
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становили роботи зі зведення інженерних споруд.
Слід зауважити, що інформація наведена без урахування тимчасово
окупованої території АР Крим, Севастополя та частини Луганської та
Донецької областей.
Нагадаємо, на думку економічних експертів, інвестування у будівельну
галузь є найефективнішим методом стимулювання розвитку економіки
країни, адже кожна вкладена у цю сферу гривня дає економіці у п’ять разів
більше.
Як повідомляв УНН, на думку експертів, вітчизняна будівельна сфера –
безпрограшний варіант для вкладання інвестицій. Так, голова правління –
президент ПАТ «ХК “Київміськбуд”» І. Кушнір вважає, що нині найбільш
вигідний час для вкладень в українську нерухомість, через низькі ціни,
лояльність влади до закордонних інвесторів, готовність до співпраці.
Нагадаємо, що холдинг, який нещодавно отримав звання «Лідера будівельної
галузі», має намір у 2016 р. здати в експлуатацію 360–370 тис. кв. м
нерухомості (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2016. – 26.01).
***
Інвестиції в приватизовані компанії збільшилися на 2,3 млрд грн.
У 2015 р. в приватизовані підприємства України за фактом було
інвестовано 15 млрд грн, проти очікуваних 12,7 млрд грн.
Про це з посиланням на результати перевірки виконання умов договорів
купівлі-продажу об’єктів держвласності проведених Фондом держмайна
України, інформує «Вiz.liga.net».
Станом на 1 січня 2016 р. інвестиції в приватизовані підприємства
України, зросли на 18 % або на 2,3 млрд грн – до 15,04 млрд грн.
Наголошується, що згідно з умовами договорів, підприємства повинні
були отримати на початок січня 2015 р. 12,7 млрд грн, а за фактом було
інвестовано 15,04 млрд грн.
За даними перевірки, обсяги інвестицій в іноземній валюті також значно
перевищують передбачені умовами приватизації. На приватизовані
підприємства надійшло 1,9 млрд дол. і 72 млн євро інвестицій, тоді як
договорами передбачалося надходження до 1,5 млрд дол. і 19,26 млн євро.
Усього на кінець 2015 р. по договорам купівлі-продажу пакетів акцій,
об’єктів незавершеного будівництва та об’єктів малої приватизації було
інвестовано на загальну суму понад 27,8 млрд грн (Agravery
(http://agravery.com). – 2016. – 27.01).
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Украинская экономика вошла в пятерку худших.
Падение экономики Украины в 2015 г. составило 9 %, и таким образом
она оказалась на пятом месте в десятке худших экономик мира. Об этом
свидетельствуют данные МВФ, опубликованные CNN, информирует
еizvestia.com
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/367-ukrainskayaekonomika-voshla-v-pyaterku-hudshih).
На первом месте оказался Йемен, уровень экономики которого снизился
на 28 %, второе у Сьерра-Леоне (24 %), третье – за Венесуэлой (10 %). По
результатам 2015 г. в рейтинг попала и Россия, у которой зафиксировано
падение экономики на уровне 3,7 % (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com). – 2016. – 27.01).
***
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня продав
активи десяти неплатоспроможних банків на понад 10 млн грн. Про це
передає УНН з посиланням на прес-службу ФГВФО.
Зокрема, були продані права вимоги на кредити ПАТ «Банк Форум» – на
суму 0,94 млн грн, ПАТ «Легбанк» – на суму 0,30 млн грн, ПАТ «Профін
банк» – на суму 9,01 млн грн, ПАТ «Златобанк» – на суму 0,14 млн грн.
Інші кошти, а це близько 0,40 млн грн надійшли в результаті
безпосереднього продажу майна шести банків.
Як повідомляв УНН, 21 січня, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
продав активи двадцяти чотирьох неплатоспроможних банків на понад
65 млн грн (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016.
– 26.01).
***

Урожай зерновых снизился.
В 2015 г. Украина не смогла похвастаться рекордным урожаем зерновых.
Аграриям удалось собрать всего 59,96 млн т, что на 6,1 % (3,899 млн т)
меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Госстатата.
Такое сокращение объясняется падением сбора кукурузы из-за осенней
засухи на 18,5 % (5,28 млн т) – до 23,217 млн т.
Эта культура была убрана на 12,1 % (4,067 млн га) меньше, чем в 2014 г.,
а ее урожайность снизилась на 4,5 ц/га – до 57,1 ц/га.
Урожай пшеницы возрос на 9,9 % (2,377 млн т) – до 26,491 млн т
благодаря увеличению на 13,7 % убранных площадей – до 6,833 млн га.
В целом средняя урожайность зерновых в 2015 г. упала на 2,7 ц/га – до
41 ц/га, тогда как убранные площади уменьшились всего на 0,1 % и
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составили 14,614 млн га.
В то же время Минагрополитики по итогам года прогнозировало урожай
зерновых ниже, чем в 2014 г.: 60 против 63,9 млн т. Ожидаемое снижение
валового сбора в основном связано с сокращением посевных площадей на
2 % по сравнению с предыдущим годом
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2016. – 26.01).
***
Українська кукурудза втрачає по два долари в тиждень.
Світові ціни після стрімкого падіння почали зростати. Але кукурудза
українського походження на світовій арені третій тиждень поспіль втрачає в
ціні.
Про це йдеться в щотижневому аналітичному огляді компанії «ФеніксАгро».
«На сьогодні українську кукурудзу на базисі FOB світові імпортери
оцінюють 160–164 дол./т, а це означає, що ціна за тиждень знизилась ще на
2 дол./т. Це зниження відбувається за рахунок значного зниження світових
цін на початку січня та низького інтересу імпортерів до українського зерна
через його неконкурентну ціну», – йдеться в документі.
За словами експертів, на внутрішньому ринку спостерігається зростання
цін попиту/пропозиції лише в гривневому еквіваленті за рахунок єдиного
чинника – девальвації гривні. Сьогодні ціни в національній валюті
коливаються у межах 3400–3750 грн/т на базисі СРТ-порт. Переробники
менш активні та пропонують за кукурудзу 3050–3500 грн/т на умовах
поставки СРТ-підприємство (Agravery (http://agravery.com). – 2016. – 26.01).
***
Молокопереробники переключаться на виробництво технічних
продуктів.
Несприятливі умови світового молочного ринку та падіння споживання в
середині країни спонукало вітчизняних молокопереробників скорочувати
виробництво.
Про це повідомляє аналітичний відділ компанії Dykun за інформацією
Держстату.
За інформацією, за 12 місяців 2015 р. було вироблено 1,7 млн т молочних
продуктів, що на 10 % менше, ніж за аналізований період 2014 р. Втрата в
натуральних показниках становила 183,7 тис. т.
Падіння виробництво спостерігалося за всіма основними групами.
Виробництво сирів у 2015 р. становило 123 тис. т, що на 4,8 % менше, ніж у
2014 р. Навіть за складних економічних і політичних умов експорт сирів до
РФ у 2015 р. становив більше чверті – 9,5 млн дол. Виробництво продукту у
грудні становило 9,3 тис. т, що на 11,9 % менше, ніж у грудні 2014 р.
Найбільші обсяги виробництва припали на молоко оброблене –
966 тис. т за період січня – грудня 2015 р. Та все ж це на 11,3 % менше, ніж за
аналізований період 2014 р. У грудні минулого року було вироблено 75 тис. т
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(–7,4 %) такого молока.
Виробництво вершкового масла за аналізований період скоротилося на
11,4 % – до 101 тис. т. Обсяги сиру свіжого неферментованого та йогуртів
упали на 9,4 % – до 67,2 та 426 тис. т відповідно.
«Вихід на нові ринки спонукатиме молокопереробні заводи дедалі
більше переключатися на виробництво технічних продуктів. Що стосується
виробництва сиру, то швидше за все, воно буде скорочуватися, адже
російський ринок до серпня 2016 р. для українського експорту закритий, а
внутрішнє споживання продукту поки не зросте. Заводи будуть ставити на
завоювання нових ринків і працювати над відкриттям ліній з виробництва
м’яких сирів», – коментують аналітики (Agravery (http://agravery.com). –
2016. – 26.01).
***
Обсяги продажу пального на АЗК в Україні впали на 15 % –
Держстатистика.
Станом на 1 січня 2016 р. обсяг роздрібного продажу бензину та ДП на
вітчизняних АЗК упав майже на 15 % у річному обчисленні. Такі дані
оприлюднила Державна служба статистики України, передає УНН.
Так, за даними Держстатистики, продаж бензину через АЗК України в
грудні 2015 р. знизився на 14,2 % порівняно з аналогічним місяцем 2014 р. –
до 152,4 тис. т.
За даними Держстатистики, загальна вартість реалізованого бензину
через роздрібні мережі становила 3 млрд 858,6 млн грн, дизпалива –
2 млрд 278,7 млн грн, скрапленого газу – 873,1 млн грн, стисненого газу –
118 млн грн (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2016. – 27.01).
***
Акции европейских банков за последние шесть месяцев обесценились
на 434 млрд дол. Эта сумма равна двум бюджетам Греции, сообщает
Bloomberg.
Индекс европейских банков STOXX 600 упал в два раза вместе с
ведущими индексами еврозоны. Банковские акции только в январе снизились
на 14 %, повторяя наихудший результат со времен долгового кризиса в
2011 г.
Deutsche Bank AG и Standard Charteted Plc – одни из самых больших
банков еврозоны, потеряли по 40 % стоимости каждый с июля 2015 г.
В биржевой индекс STOXX 600 включены акции европейских банков.
Stoxx 600 используется как основной показатель для таких финансовых
инструментов, как опционы, фьючерсные договора и индексные фонды
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 27.01).
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***
Компания Groupon, которая является крупнейшим в мире скидочным
сервисом, с 25 января прекращает работать в Украине.
«С 25 января 2016 г. компания Groupon прекратила свою деятельность в
Украине и потому сегодня мы не можем предложить вам никаких акций. Все
действующие акции будут действительными до 25 февраля 2016 г.», –
отмечается в сообщении. В случае если купон не будет использован до
25 февраля, клиент сможет получить свои средства обратно путем
начисления на банковскую карту.
Причины прекращения деятельности в Украине компания не сообщает.
Компания Groupon была основана в 2008 г., штаб-квартира расположена
в Чикаго (США).
Осенью 2015 г. Groupon Inc заявила о планах сократить около
1,1 тыс. рабочих мест по всему миру в рамках реструктуризации
международных операций.
В ноябре 2015 г. акции крупнейшего в мире скидочного сервиса
установили антирекорд. С начала года Groupon подешевел на 65 %
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 26.01).
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