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У ЦЕНТРІ УВАГИ
У понеділок 12 грудня, в Києві відбулася зустріч Президента
України П. Порошенка із Президентом Литовської Республіки
Д. Грібаускайте.
У рамках зустрічі глави двох держав проголосили спільні заяви, а також
взяли участь у офіційних заходах, за результатами яких було підписано низку
українсько-литовських двосторонніх документів.
***
Спільна заява Президента України П.Порошенка та Президента
Литовської Республіки Д. Грібаускайте з нагоди 25-ї річниці встановлення
дипломатичних відносин між двома державами.
Двадцять п’ять років минуло від тієї історичної дати, коли незалежні та
суверенні Україна і Литовська Республіка встановили дипломатичні відносини,
відкривши новий етап у співпраці між нашими дружніми народами, які мають
спільні глибокі історичні корені та успішно використали можливості та
пройшли випробовування різних часів.
Чверть століття міждержавних відносин, яка минула з часу відкриття
дипломатичних представництв у м. Київ у 1992 р. та у м. Вільнюс у 1993 р.,
була насичена не лише традиційними елементами міждержавного спілкування –
проведенням численних візитів різних рівнів, розширенням двосторонньої
договірно-правової бази співробітництва – але також і започаткуванням нових
форм та інструментів економічної співпраці, посиленням зв’язків між
регіонами, розвитком контактів між містами-побратимами, активною
взаємодією у сферах культури і мистецтва, освіти і науки, охорони здоров’я і
спорту. Особливий внесок у зміцнення українсько-литовських відносин був
зроблений українцями, які проживають у Литві, та литовцями, які мешкають в
Україні.
Відносини між Україною та Литовською Республікою офіційно набули
рівня стратегічного партнерства. Наші держави демонструють стабільно високу
динаміку політичного діалогу, ефективну практичну співпрацю у політичній,
економічній, науковій, технічній, культурній та гуманітарній сферах, активну
співпрацю у питаннях імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
та реалізації курсу України на європейську і євроатлантичну інтеграцію.
Наші держави рішуче засуджують тимчасову окупацію частини території
України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополь – Російською
Федерацією та її агресію на Донбасі. Ми закликаємо міжнародне співтовариство
продовжити активні політичні, дипломатичні та інші зусилля для відновлення
територіальної цілісності України у її міжнародно-визнаних кордонах в
інтересах стабільності та безпеки всієї Європи.
Україна та Литовська Республіка демонструють рішучу налаштованість
надалі зміцнювати їх стратегічне партнерство на засадах взаємної довіри та
поваги, відкритості та всебічного співробітництва на благо народів обох держав
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –12.12).
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***
Литва завжди підтримує Україну – зустріч Президентів двох держав.
Президент П. Порошенко подякував Литві за підтримку Мінських угод.
«Ми надзвичайно цінуємо послідовну позицію Литви на підтримку чіткої
імплементації Мінських угод і тої величезної ролі, яку грають Мінські угоди у
встановлені миру», – сказав П. Порошенко на спільній прес-конференції за
підсумками переговорів із Президентом Литви Д. Грібаускайте.
Глава держави наголосив, що у зв’язку тим, що Росія не імплементує
Мінські угоди та постійно порушує, в тому числі і безпекові критерії Мінських
угод, продовжуються обстріли, гинуть українські воїни, відсутнє відведення
важкої техніки і артилерії, яка продовжує застосовуватися проти українських
позицій.
«В цих умовах є абсолютно чіткою необхідністю продовження дії санкцій
проти Російської федерації, і ми очікуємо, що найближчим часом рішення про
продовження санкцій буде прийнято», – сказав П. Порошенко.
Президент наголосив, що Україна дуже цінує позицію своїх партнерів в
питаннях рішучого засудження незаконної анексії Криму та відзначив вагому
підтримку, яку Литва надавала і надає нам, в тому числі як член Ради безпеки
ООН. Він нагадав, що Литва є співавтором Резолюції РБ ООН про порушення
прав людини в незаконно анексованому Криму.
Президент принагідно привітав українських військових з Днем
Сухопутних військ України та наголосив на особливому характері українськолитовської співпраці в оборонній сфері. «У найважчі для нас часи Литва
першою протягнула руку допомоги: постачала нам і зброю, і боєприпаси. Ми
дуже дякуємо Литві за ту роль, яку вона відіграє в оздоровленні українських
поранених військовослужбовців», – сказав П. Порошенко.
В свою чергу, Президент Литовської Республіки Д. Грібаускайте
висловила захоплення мужністю українців, які героїчно захищають свободу і
незалежність власної країни. При цьому вона відзначила важливість підтримки
України на усіх рівнях – міжнародному та двосторонньому, і запевнила в
готовності Литви на усіх рівнях підтримувати нашу країну.
Глава Литовської держави також відзначила допомогу Україні у військовій
сфері, зокрема в наданні військових інструкторів та поглибленню взаємодії між
військовими України та Литви, зокрема і у форматі спільного УкраїноПольсько-Литовського батальйону.
«Наші люди завжди тримають українців у своєму серці. Все, що
відбувається в Україні, для нас надзвичайно важливо. Я хочу надіслати свої
найтепліші почуття усім українцям від литовців. Ми стоїмо поруч з вами в усіх
ваших викликах. І ми робимо усе, щоб допомогти вам», – сказала
Д. Грібаускайте (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –12.12).
***
У присутності Президента України П. Порошенка та Президента
Литовської Республіки Д. Грибаускайте,було підписано низку документів
щодо розширення двосторонньої співпраці між державами.
Зокрема, було підписано угоду між Міністерством екології та природних
ресурсів України та Міністерством охорони навколишнього середовища Литви
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про співробітництво у сфері захисту навколишнього середовища.
Угода спрямована на посилення співробітництва в галузі охорони
навколишнього природного середовища і раціонального використання
природних ресурсів, а також взаємодії сторін з метою вирішення регіональних і
глобальних екологічних проблем.
Меморандум про розуміння між Міністерством охорони здоров’я України
та Міністерством охорони здоров’я Литви підписали в.о. Міністра охорони
здоров’я України У. Супрун та Посол Литовської Республіки в Україні
М. Януконіс.
Меморандум має сприяти розширенню співпраці з Литвою у
питанняхрозвитку/реформування системи охорони здоров’я в Україні,
профілактики та контролю захворювань, вдосконалення політики в сфері
медицини,
медичної
та
психологічної
реабілітації.
Співпраця
здійснюватиметься шляхом обміну інформацією, досвідом та фахівцями,
проведення тренінгів та спільних досліджень.
Голова Державної служби України з питань праці Р. Чернега та Посол
Литовської Республіки в Україні М. Януконіс підписали Протокол про
співробітництво між Державною службою України з питань праці та
Державною інспекцією праці Литви.
Документом визначено форми двосторонньої співпраці: обмін експертами,
організація практичних занять, участь у конференціях та інших заходах,
організованих сторонами, обмін інформацією про працівників, які виконують
роботи на територіях обох країн на умовах найму.
Передбачається також обмін інформацією про практику впровадження
нових стандартів безпеки та гігієни праці, заходи державного нагляду у сфері
дотримання законодавства про працю та моніторинг відповідної статистики
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –12.12).
***
Президент П. Порошенко разом з Президентом Литви Д. Грібаускайте
взяли участь у другому Українсько-литовському економічному форумі. Глава
Української держави запросив литовський бізнес інвестувати в Україну.
«Литва та Вільнюс стали дуже символічними для нашої європейської
інтеграції і відіграли величезне значення в нашій новітній історії», – нагадав
глава держави про події листопада 2013 р., відзначивши особисту підтримку
України Президентом Литви Д.Грібаускайте.
П. Порошенко зазначив, що за останні три роки в Україні було зроблено
дуже багато, зокрема вдалося знизити рівень інфляції, який у 2014 р. складав 4565%; було відновлено зростання ВВП; стабілізовано курс гривні та покращено
макроекономічну ситуацію. Крім того, було забезпечено енергетичну безпеку
шляхом диверсифікації джерел енергопостачання та покращено показники
«Нафтогазу», реформовано систему державних закупівель, розпочато
дерегуляцію і децентралізацію, реформу податкової системи.
Президент зазначив, що нині проводиться важлива судова реформа, яка
забезпечить можливість громадянам та інвесторам знаходити правду та
справедливість в судах. Глава держави також нагадав, що в Україні була
створена та запрацювала нова антикорупційна структура. Він наголосив, що
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кожен український чиновник, суддя, прокурор, правоохоронець має відзвітувати
про походження свого майна: машин, дач, квартир, банківських рахунків,
великої кількості готівки, яка зберігається вдома. «Мета електронних
декларацій не цікавість, подивитися в замковий отвір, а ефективні
антикорупційні кроки», – підкреслив Президент.
Глава держави зазначив, що нині перше місце в товарообігу України
займає Європейський Союз – більше 45%. «Це ще мало. Литва може і має бути
тим плацдармом проникнення на європейський ринок українського виробника.
Ми добре розуміємо, знаємо можливості та традиції один одного, ми довіряємо
один одному і маємо унікальну синергію розвитку нашого бізнесу», – наголосив
Президент.
«Так як Президент Литви Д. Грібаускайте є «нашою Далею», так і кожен
підприємець з Литви є наш. Ласкаво просимо до України», – резюмував глава
Української держави (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –12.12).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Аграрна партія України:
політичне позиціонування та перспективи в оцінках експертів
Аграрна партія України була заснована 5 грудня 1996 р. і є однією з
найстаріших політичних партій в країні. За свою 20-річну історію ця політична
сила лише один раз була представлена у Верховній Раді – з 1996-го по 1998 рр.,
натомість зазнавала частої зміни керівників та політичного позиціонування. На
початковому етапі її діяльності у партії переважали фахові аграрії, що
забезпечувало організації впізнаваність, чітке місце на політичному полі та
поступальний розвиток. Але з 2004 р., коли Аграрну партію очолив екс-спікер
В. Литвин, за ініціативи якого у 2004 р. її було перейменовано в Народну
аграрну партію України, а в 2005 р. – в Народну партію, політична сила замість
артикуляції потреб села заговорила «ні про що» та від імені «усіх і вся», а
партійців-аграрників змінила на чиновників. Тобто, разом зі зміною назви
відбулася й зміна стратегічного курсу партії – було задекларовано
представлення інтересів усього народу. Цей крок, доповнений «коаліціадами» за
участі політичної сили на чолі з В. Литвиним, замість розширення
електоральної бази, призвів до втрати підтримки і прогнозованого зникнення
партії з вищого ешелону української політики.
Унаслідок зазначених трансформацій Аграрну партію України довелося
створювати майже знову. На Установчому з’їзді у жовтні 2006 року були
затверджені Статут і Программа партії, обрані керівні органи.
У жовтні 2010 р. Аграрна партія вперше взяла участь у виборах до
місцевих рад. За результатами виборів Полтавська обласна партійна організація
провела до місцевих рад 58 депутатів, Запорізька – 52, Тернопільська – 46,
Донецька – 44, Херсонська – 43, Харківська – 40, Черкаська – 26, Житомирська і
Вінницька – по 25 депутатів.
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У 2014 р. аграріїв очолив економіст з досвідом топ-менеджера В. Скоцик. З
цього часу Аграрна партія значно активізувалася, досягнувши у результаті
значних успіхів на місцевих виборах-2015. Партія посіла п’яте місце у
загальному заліку, набравши 8% голосів. Крім того, політична сила стала
першою за ефективністю проведеної кампанії, якщо враховувати
співвідношення кількості висунутих кандидатів та отриманих депутатських
мандатів.
Місцеві вибори стали початком успішного повернення Аграрної партії
України у велику політику. Протягом 2016 р. аграрії активно заявляли про себе,
артикулюючи власну позицію щодо збереження пільгового оподаткування
сільгоспвиробників, яка втілилася у низці всеукраїнських страйків проти
податкової політики держави. За словами лідера «аграріїв» В. Скоцика, за
останні півтора року партія організувала вісім загальнонаціональних страйків,
які є основним елементом активної політичної діяльності для політичної сили,
не представленої в парламенті (https://ng.pl.ua/2016/12/04/скоцик-розповів-колиможна-скасовува/).
Зокрема, у жовтні 2016 р. Аграрна партія провела всеукраїнський страйк
аграріїв під гаслом «Повернемо гроші у село – нагодуємо країну». Перед
парламентом зібралися представники сільськогосподарських підприємств з усіх
областей України, вимагаючи продовжити мораторій на продаж
сільськогосподарських земель, не піднімати податки агровиробникам та
зупинити зростання цін (http://gazeta.ua/articles/politics/_dolya-ukrayini-v-rukahyaki-pahnut-hlibom-reportazh-zi-strajku-agrariyiv/726878).
Страйкарі закликали депутатів прийняти законопроект № 3851-1, який
повертає стару систему оподаткування для аграріїв. За словами голови Аграрної
партії В. Скоцика, у проекті бюджету на 2017 р. повільно зникає спрощена
система оподаткування і спеціальний режим ПДВ. Внаслідок цього аграрний
сектор
втратив
за
минулий
рік
20
млрд
грн
(http://gazeta.ua/articles/politics/_strajk-pid-radoyu-agrariyi-nazvali-golovnivimogi/726784).
«Це призведе до того, що люди почнуть продавати землю і закривати
підприємства. Вимагаємо, щоб до бюджету повернули ту систему
оподаткування, яка працювала 17 років – до 1 січня 2015 року. Сьогодні тисячі
людей вийшли на траси і площі міст не за себе, а за гідне життя для всього
народу. Ми вимагаємо припинити податковий грабунок аграріїв, який
спричиняє обвал виробництва і підвищення цін на продукти. Ця проблема
стосується кожного українця і продовольчої безпеки країни. Підприємці, які
виробляють продукти харчування – передусім м'ясо та молоко, працюють на
межі банкрутства», – заявив В. Скоцик.
Варто зауважити, що лідер Аграрної партії України останнім часом
помітно активізувався в інформаційному полі. Позицію партії та власне бачення
перспектив розвитку аграрної галузі В. Скоцик висловив 23 листопада у
програмі «Велике інтерв’ю» з Євгеном Кисельовим на каналі Newsone
(https://newsone.ua/vitalij-skocik-u-velikomu-intervyu-z-yevgenom-kiselovim-2311/) та виклав у статті «Віртуальне сприяння аграріям у бюджеті-2017 провокує
падіння економіки» у тижневику «Дзеркало тижня. Україна» № 46
(http://gazeta.dt.ua/ariculture/virtualne-spriyannya-agrariyam-u-byudzheti-2017provokuye-padinnya-ekonomiki-_.html).
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За словами В. Скоцика, незважаючи на те, що урядовці оголосили
підтримку аграріїв одним із своїх головних пріоритетів у новому році, а проект
держбюджету на 2017 р. називають «аграрним», детальний аналіз саме аграрної
його складової «наводить на сумні висновки» щодо можливості отримати
наступного року стагнацію і спад у сільському господарстві, які надалі можуть
перерости у рецесію на кілька років, що є дуже небезпечним зважаючи на те,
який вплив сьогодні має агросектор на економіку країни.
Проаналізувавши аграрний потенціал України, історію розвитку аграрної
галузі за роки незалежності, основні підходи до розвитку світового аграрного
виробництва, В. Скоцик нагадав, що наприкінці 1990-х років було розроблено
зміни до податкового законодавства, основоположними новаціями яких стали
фіксований
сільськогосподарський
податок
та
спеціальний
режим
адміністрування ПДВ для агровиробників. У результаті їх впровадження
виробник став зацікавленим у нарощуванні виробництва, бо від цього його
податок не зростав. Суть спеціального режиму адміністрування ПДВ полягала у
тому, що виробник продавав вирощену продукцію переробному підприємству,
залишаючи при цьому 20 % ПДВ від цього продажу на спеціальному рахунку. З
нього виробник міг використовувати кошти виключно на розвиток: розширення
потужностей, купівлю техніки, здійснення наукових розробок.
Нині, констатує лідер Аграрної партії, Кабмін формально вирішив перейти
від системи стимулювання через зниження податків і повернення коштів в
економіку до системи прямих дотацій. Але виконання програм підтримки
агросектору у державному бюджеті-2017, на думку В. Скоцика, викликає великі
сумніви, бо цих грошей просто немає.
«Їхня поява залежить від зростання економіки. А його не буде, якщо
падатиме виробництво в аграрному секторі, котрий дає на сьогодні 41 % ВВП.
Лише за останній рік вартість виробництва в агросекторі зросла на 12 %. Ця
тенденція зберігатиметься і наступного року. Уже зараз обіцянки уряду суттєво
підкориговано. В опублікованому проекті бюджету на 2017 р. із заявлених
раніше 5,5 млрд грн реально залишиться тільки 3,5 млрд. На пряму фінансову
підтримку сільгоспвиробників закладено 2,973 млрд грн, із яких 1,5 млрд – це
кошти зі Спеціального фонду (незахищеної статті бюджету). Тобто в разі
невиконання дохідної частини Спеціального фонду, а це більш ніж
реалістичний сценарій, пряма фінансова підтримка сільгосптоваровиробників
становитиме 1,473 млрд грн. На здешевлення кредитів для аграріїв у бюджеті
передбачено 300 млн грн; на підтримку галузі тваринництва – 210 млн; розвиток
хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за
ними профінансують на 75 млн грн. Для порівняння: у 2012 р. державна
підтримка розвитку садівництва становила 1,075 млрд грн; підтримка
тваринництва – 732 млн грн. Тобто допомога виявиться віртуальною», –
стверджує В. Скоцик (http://gazeta.dt.ua/ariculture/virtualne-spriyannya-agrariyamu-byudzheti-2017-provokuye-padinnya-ekonomiki-_.html).
Водночас Аграрна партія має власне бачення земельної реформи, яка
необхідна Україні. Для фахового напрацювання законодавчих ініціатив у цьому
напрямку в партії створили Аграрну раду, яка розроблятиме повний пакет
земельного законодавства, а також пропозиції до податкової системи для
аграріїв та програми розвитку аграрного виробництва. Свої напрацювання
фахівці Аграрної партії збираються винести на загальне обговорення уже в
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грудні поточного року.
Головою Аграрної ради стала заввідділу земельних відносин
Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», кандидат
економічних наук О. Ходаківська. До складу ради увійшли науковці, фермери та
представники профільних асоціацій. «Уже найближчим часом ми розглянемо
моделі земельних відносин в Україні та бюджетно-податкову політику щодо
агропромислового комплексу. Наше завдання – представити комплексне
бачення земельного устрою в середньостроковій та довгостроковій
перспективі», – зазначила О. Ходаківська (http://ridna.od.ua/news/706-pri-agrarnypartyi-stvoreno-radu-scho-rozroblyaye-fahovu-zemelnu-reformu.html).
В Аграрній раді працюватимуть вісім секцій:
– галузевого управління, підприємництва та кооперації;
– з питань розвитку земельних відносин;
– з питань бюджетної, податкової та фінансово-кредитної політики в аграрній
сфері;
– з питань соціальної політики, проблем зайнятості та розвитку сільських
територіальних громад;
– з питань розвитку агропродовольчих ринків та зовнішньо-економічної
діяльності;
– з питань продовольчої безпеки та розвитку харчової переробної
промисловості;
– з питань розвитку людського капіталу, інновацій та науково-освітнього
забезпечення аграрної сфери.
Кожна секція займатиметься вивченням проблем у своєму напрямку,
аналізом законопроектів, які виносяться на розгляд депутатів, та розробкою
власних нормативно-правових документів, які необхідні для вирішення проблем
української економіки.
Наразі перед Аграрною партією України стоїть завдання досягти успіхів на
виборах в об’єднані територіальні громади, що відбудуться 11 та 18 грудня, але
подальші плани ще більш амбітні. Про них йшлося на Х з’їзді Аграрної партії
України, який відбувся 4 грудня в Києві і був присвячений 20-й річниці
створення політичної сили.
Виступаючи на з’їзді, лідер Аграрної партії В. Скоцик заявив, що Україна
перебуває за крок від соціально-економічної катастрофи. Він перелічив кілька
найважливіших напрямів, на яких треба зосередитись для виходу з кризи. Поперше, необхідно здолати бідність, встановивши прозорі правила для бізнесу,
надаючи перевагу створенню робочих місць в Україні, та зупинити продаж
ресурсів за кордон за кредитні подачки.
По-друге, створити умови для ефективного використання землі,
завершивши земельну реформу та встановивши відповідні запобіжники, які не
дозволять вкрасти землю у людей. Наприклад, пропонується обмежити
концентрацію землі в руках однієї родини в рамках 300–500 гектарів та
заборонити її продаж іноземцям (http://glavcom.ua/publications/u-chobotyah-uparlament-reportazh-zi-zjizdu-agrarnoji-partiji-386362.html).
Поряд з тим, В. Скоцик вважає, що Аграрна партія є демократичною
силою, що здатна по-справжньому боротися з бідністю та корупцією,
відстоювати реальне самоврядування. Сьогодні вона зміцнилася, остаточно
вийшла з галузевої ніші і стала представником інтересів усього українського
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народу, наголосив він. В. Скоцик нагадав, що Аграрна партія зробила великий
внесок у становлення сучасної економіки. Під час її перебування в парламенті
наприкінці 1990-х років було закладено базис аграрної і земельної реформ.
Завдяки рішенням, які розробили народні депутати-аграрії, Україна стала одним
із лідерів світового аграрного ринку, де успішно конкурує зі США та ЄС. Однак
затяжний період роботи непрофесійної влади, коли один уряд змінював інший
без жодних позитивних результатів, поставив Україну на межу катастрофи.
Лідер Аграрної партії переконаний, що насправді Україна, з її ресурсами,
має входити до першої двадцятки країн за індексом людського розвитку, а
середня зарплата громадян має бути на рівні 3000 євро. Але щоб добитися таких
успіхів, потрібні професіонали у владі. Тому «Аграрна партія братиме участь у
наступних парламентських виборах. Ми – політична сила, що представляє
народ. Ми ведемо у владу професіоналів з усіх сфер, щоб зупинити падіння
країни і відкрити для неї шлях розвитку. У нас є все, щоб перемагати на
місцевих виборах у грудні, а потім – на наступних парламентських виборах. Ми
повинні повернутися у Верховну Раду потужним представництвом, набравши
не менш ніж 30% голосів», – підкреслив В. Скоцик.
Отже, на наступних виборах до Верховної Ради Аграрна партія планує
отримати 165 місць у парламенті. Задля досягнення цієї мети лідер політсили
визначив три основних завдання. «Перше – розбудовувати структуру партії,
щоб у кожному населеному пункті була первинна організація. Друге – готуємо
партію до місцевих грудневих виборів із чітким завданням вигравати. Третє –
гуртувати навколо себе націонал-демократичні сили, які є в Україні, із
максимальною підготовкою до парламентських виборів і ключовим завданням –
30%
українського
парламенту,
165
місць»
(http://gazeta.ua/articles/politics/_skocik-nazvav-3-golovni-zavdannya-agrarnoyipartiyi/738739).
Під час Х з’їзду Аграрної партії відбулася презентація нової партійної
символіки. Її основою стало поєднання зрозумілих і рідних для українця
символів та сучасних дизайнерських рішень. Зокрема, нова емблема Аграрної
партії має форму кола – символу нескінченності та вічного розвитку. На ній
зображені півкола зелених хвиль – це знак українських багатих ланів, які дають
основу нашої економіки.
Згідно з дизайнерським рішенням, зелені смуги чергуються з нейтральними
білими. Це асоціація з міжнародним значком wi-fi, символом сучасного зв’язку
між людьми. Адже Аграрна партія теж об’єднує людей, будучи дієвим
інструментом самоорганізації суспільства.
З-поза лінії обрію, який утворюють біло-зелені смуги, встає сонце.
Світанок символізує новий початок і добре майбутнє України. А простір між
сонцем і зовнішнім краєм кола заповнює блакить. Мирне небо – те, чого нам так
бракує для сталого розвитку.
«Наша символіка, наші прапори у селах і містах мають нагадувати про
перемогу споконвічних цінностей українців. Це земля і мирна праця. Водночас,
ми показуємо, що налаштовані на постійне оновлення і нові успіхи партії і
країни», – пояснив В. Скоцик (http://agroparty.org.ua/pres-tsentr/novini/ahrarnapartiia-prezentuvala-svii-novyi-vizualnyi-styl-video).
На Х з’їзді Аграрна партія оновила склад заступників голови, Політради та
Президії партії (http://agroparty.org.ua/pres-tsentr/novini/ahrarna-partiia-onovyla9

sklad-zastupnykiv-holovy-politrady-ta-prezydii-partii). За пропозицією лідера партії
В. Скоцика, делегати затвердили заступниками голови АПУ О. Ківшика та
Д. Марчука. Раніше кількість заступників становила шість осіб.
Склад Політради партії рішення з’їзду було розширено з 80 осіб до 145.
Нова Політрада отримала широке представництво областей. Крім того, до її
складу було введено яскравих особистостей, що приєдналися до політичної
сили, та керівників галузевих рад, які партія сформувала для напрацювання
реформ у всіх напрямках економіки та суспільного життя.
Склад Президії Аграрної партії було оновлено і розширено з 14 до 15 осіб.
Крім голови партії та його заступників, членами нової Президії стали керівник
Центрального апарату Р. Безсмертний, президент Національної Академії
аграрних наук Я. Гадзало, голова Харківської обласної організації партії
М. Золотарьов, голова Одеської обласної організації В. Калашник, голова
Почесної ради партії Ю. Карасик, голова міжфракційної групи Аграрної партії у
Верховній Раді Л. Козаченко, голова Запорізької обласної організації партії
О. Ніколенко, голова Енергетичної ради партії І. Плачков, голова департаменту
регіонального розвитку ЦА партії В. Матчук, голова Полтавської обласної
організації партії В. Скочко, голова Рівненської обласної організації партії
Ю. Супрунюк і голова Громадської спілки «Громадська варта» Е. Зейналов.
Політолог П. Олещук, який особисто був присутнім на з’їзді аграріїв, на
основі власних спостережень виділив кілька найбільш помітних трендів, які, за
його прогнозами, визначатимуть майбутню політичну кампанію аграрної партії
(http://blog.liga.net/user/polischuk/article/25176.aspx).
Насамперед, політолог констатує, що відродження і ребрендинг Аграрної
партії загалом продовжують тенденцію сегментування, що намітилася останнім
часом в українській політиці. Мова про те, що місце великих партій із аморфнорозмитою ідеологією (типу НФ або БПП) прагнуть зайняти більш чітко
позиціоновані політичні сили, орієнтовані на якусь традиційну соціальнокласову платформу. В цілому, це не лише український тренд, зазначає
П. Олещук. Наприклад, на останніх жовтневих виборах до сейму Литви
впевнену перемогу здобув «Литовський союз селян та зелених». При цьому,
керівництво вітчизняних аграріїв стверджує, що вони себе «нішовим» проектом
не розглядають, а претендують на загальнонаціональний політичний статус та
підтримку. Очевидно, що таким чином Аграрна партія прагне охопити
найширшу електоральну базу, адже орієнтація лише на сільського виборця
може обмежити зростання рейтингу. Тому вихід за межі «аграрної»
електоральної ніші виглядає як цілком виправданий крок з точки зору
стратегічного планування. Утім, якщо з одного боку, це дійсно відкриває більш
широкі можливості, з іншого – є ризик суттєво розмити ідейно-політичну базу.
Тому потрібно намагатися уникнути обох крайнощів. Знайти баланс між
сегментуванням та розширенням – це, мабуть, найсерйозніший виклик для
партійних проектів України у недалекому майбутньому, вважає політолог.
Наступне, на чому акцентує увагу П. Олещук – це повернення теми
«третьої сили». Проаналізувавши ключові виступи партійних лідерів аграріїв
під час з’їзду, політолог зробив висновок, що вони позиціонують себе як певну
«третю силу», яка одночасно є опозиційною до влади, але й не бачить себе
поруч з «офіційною опозицією». «Не можна сказати, що ця політична тема є
новою, однак, очевидно, зараз вона буде переживати черговий етап свого
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відродження. Адже, з одного боку, критиків т.зв. «влади» у нас більш ніж
достатньо, але й з «опозицією» у вигляді «Опоблоку» вони позиціонувати себе
не надто хочуть, тому що це буде означати суттєве звуження електоральної
бази. Тому неважко припустити, що ідеологема «третьої сили» буде новим
політичним трендом вже найближчим часом», – переконаний П. Олещук.
Особливу увагу на з’їзді Аграрної партії, за словами експерта, привертав
візуальний ряд, вибудований відповідно до традицій американської політики.
Зокрема, в оновленому логотипі аграріїв не важко помітити певні мотиви,
схожі із логотипом кампанії кандидата в президенти США Б. Обами 2008 р.,
хоча в даному випадку національні кольори були доповнені зеленим кольором,
який є логічним для Аграрній партії.

Логотип АПУ

Логотип з кампанії Б. Обами

Самі розробники нового аграрного «лого» визнають американський вплив,
більше того – вказують на «натхненника» та джерело запозичення. Така
візуальна асоціація, на думку лідера партії В. Скоцика, керівника апарату
Р. Безсмертного та його заступниці Т. Мокріді, є плюсом для «аграріїв». Поперше, В. Скоцик має особисту американську історію – він навчався в США і є
почесним громадянином двох американських міст. По-друге, Аграрна партія, за
словами її лідера, у майбутньому стане політичною платформою, заснованою на
ідеологічних цінностях для всіх громадян України, якими сьогодні є провідні
американські партії для громадян США (http://informat.com.ua/rebrendingagrarnoj-partii-so-ssylkoj-na-obamu/).
Хоча, як пише інтернет-видання «Інформатор», чимало аграріїв не
погодились із ребрендингом партії, стверджуючи, що нові «американські»
логотипи та знак партії спричинили втрату українських символів
(https://cheline.com.ua/news/politics/v-agrarnij-partiyi-nemaye-yednosti-45787).
Варто відзначити, що аналогія з американською символікою сприяла
поширенню логотипу аграріїв у мережевій комунікації та увазі до нього.
Політтехнологи, політологи і журналісти активно обговорювали нову символіку
Аграрної партії у Facebook. Так що завдання «привернення уваги» логотип уже
виконав.
Примітно також, що аграрії продемонстрували досить важливу з
інформаційної точки зору тенденцію – увагу до «нових ЗМІ», до числа яких,
зокрема, належать соціальні мережі та блоги. Зокрема, в якості представників
ЗМІ на партійному зібранні АПУ були присутні блогери та лідери думок
мережевих співтовариств.
Певною ознакою зростання авторитету і заявкою на майбутнє стало
запрошення на Х з’їзд Аграрної партії представників європейських та
українських політичних сил. Аграрну партію привітав Т. Томілінас, заступник
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голови Литовського Союзу селян і зелених – партії, що перемогла на останніх
парламентських виборах у Литві. Учасників з’їзду також привітав депутат
Європейського парламенту, представник фракції «Зелені-Європейський вільний
альянс» Б. Ропе. Також на форумі виступили народний депутат України від
партії «Самопоміч» І. Мірошниченко, представник партії «УКРОП»
Т. Кривенко, лідер партії «За життя» В. Рабинович.
Утім, перераховані позитивні зрушення у позиціонуванні та партійній
символіці не є запорукою подальшого успіху Аграрної партії. Нині її 30 %-ві
амбіції виглядають не надто обґрунтованими, оскільки рейтинг «аграріїв»
соціологи фіксують поки що на рівні 1–2 %, в одному пулі з «Народним
фронтом», «Демальянсом», УКРОПом, «Правим сектором», Національним
рухом Д. Яроша, «Нашим Краєм».
Так, згідно з результатами дослідження, проведеного Соціологічною
групою «Рейтинг» у листопаді 2016 року, у разі проведення дострокових
виборів до Верховної Ради за аграріїв проголосувало б 1,5 % виборців
(http://ratinggroup.ua/research/ukraine/elektoralnye_nastroeniya_naseleniya_i_ocenk
a_socialno-ekonomicheskoy_situacii_v_ukraine.html).
За результатами опитування громадської думки, проведеного КМІС з 4 по
14 листопада 2016 р., якби дострокові парламентські вибори відбулися в
середині листопада, Аграрна партія України здобула б підтримку 0,7 %
виборців
(http://dt.ua/POLITICS/u-razi-dostrokovih-viboriv-partiya-timoshenkootrimala-b-mayzhe-20-golosiv-225307_.html).
Проте, на думку політолога А. Золотарьова, сьогоднішній, відносно
невисокий, рейтинг Аграрної партії все ж не є перепоною для успіху на
наступних виборах до Верховної Ради. «Уперше в рейтингах з'явилася Аграрна
партія. Ще півроку тому її соціологи не фіксували на політичному небосхилі.
Для підтримки такої партії є потужна електоральна база. Зростає важливість
аграрного сектору. Він стає однією з ключових галузей економіки України,
драйвером її розвитку. Жодна з партій серйозно не представляє інтереси людей,
які працюють у цій сфері, живуть у селах. Перед виборами наобіцяли, потім
подякували людям за голоси – і забули про них», – говорить політолог
(http://gazeta.ua/articles/politics/_ukrayinci-gotovi-pidtrimuvati-agrarnu-partiyurezultati-opituvannya/733266).
Аграріїв у парламенті має представляти окрема політична сила, вважає
експерт Українського інституту аналізу і менеджменту політики В. Воля. «Їхні
інтереси здатні обстоювати лише не пов'язані з великими холдингами
представники. Суспільство в цьому зацікавлене. 18 % українців вважають
реформу аграрного сектора однією з найважливіших. Зараз частка аграрної
продукції в загальному українському експорті – близько 40 %. Вона приносить
до держбюджету кожен другий долар. Інтереси людей, які працюють у цьому
секторі, живуть у селі – хтось має обстоювати. Швидше за все, це буде
політична сила, очолювана Віталієм Скоциком», – коментує В. Воля.
Водночас очевидно, що за голоси сільського виборця мають намір
боротися й інші політичні сили. Адже, за підрахунками соціологів,
електоральний ресурс так званої «одноповерхової України» – мешканців сіл і
невеликих міст – становить близько 15 млн голосів. Насправді ж цей масив є ще
більшим, оскільки до ідеї «Україна – житниця світу» так само прихильні багато

12

мешканців великих українських міст і мегаполісів. Цій ідеї симпатизують
представники усіх вікових та соціально-професійних груп.
Невипадково, активно почала завойовувати сільський електорат
Ю. Тимошенко. Нещодавно відбувся з’їзд ВО «Батьківщина», на якому йшлося
про участь у виборах в об'єднані територіальні громади. Характерно, що цей
захід був анонсований не як з’їзд, а як «Всеукраїнське селянське віче». На
ньому Ю. Тимошенко презентувала програму розвитку села з 11 кроків,
акцентувавши на стратегії збільшення кількості сімейних фермерських
господарств у 36 разів – до півтора мільйона, як у Польщі. Вона запевнила, що
після реалізації цього плану Україна увійде до кола великих аграрних країн і
зможе прогодувати 320 мільйонів людей. «Батьківщина» вимагатиме прийняття
закону про стратегію розвитку села, надання фермерам доступу до дешевих
кредитів
і
введення
єдиного
податку
з
одного
гектара
(http://glavcom.ua/publications/golovna-selyanka-krajini-agrarni-milyarderi-roblyatstavku-na-timoshenko-380957.html).
Ще раніше Ю. Тимошенко почала експлуатувати тему з продажем землі.
На початку нового політичного сезону вона оголосила про створення руху за
проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони продажу землі
сільськогосподарського призначення. Також «Батьківщина» зареєструвала
законопроект про подовження мораторію до 1 січня 2022-го року. Але коаліція
несподівано внесла свій законопроект про подовження мораторію на продаж
землі та оперативно його прийняла. Після цього «Батьківщина» була змушена
шукати нові «фішки» для пропаганди на селянському фронті.
Загалом, як відзначають соціологи, під час виборчих кампаній
Ю. Тимошенко та її політична сила зазвичай показують кращі результати, ніж
прогнозують передвиборні опитування. Пояснювалося це тим, що вони мають
потенціал різко добирати голоси за рахунок сільського електорату, який не так
щільно покритий соціологічними замірами. Як показали останні не дуже вдалі
для «Батьківщини» парламентські вибори, її електоральним ядром залишаються
аграрні центральні та західні області. Тож не дивно, що «Батьківщина»,
натхненна зростанням рейтингів, своїми акціями та заявами намагається
нагадати про себе якраз виборцям сіл та містечок.
Окрім «Батьківщини», залучити на свій бік селян безумовно
намагатимуться Радикальна партія О. Ляшка, БПП «Солідарність», «Народний
фронт» та інші політичні сили. Оглядачі прогнозують, що у цій партійнополітичній «битві за село» не виключені навіть операції зі «злиття-поглинання»
партій, об’єктом яких намагатимуться зробити, зокрема, й Аграрну партію. Таку
небезпеку розгледів журналіст П. Вуєць, який у статті «Головна селянка країни»
розповів про спробу «олігархічного перевороту в Аграрній партії з прицілом на
прапори Юлії Тимошенко». За інформацією журналіста, на засіданні президії
Аграрної партії один з її членів – голова агропромислової корпорації «Сварог»
А. Гордійчук звинуватив партійне керівництво в кадрових чистках. Деякі члени
партії вважають, що А. Гордійчук розхитує ситуацію на замовлення ексдепутатів від БЮТ, власників «Сварога» братів Буряків. Нібито їх кінцева мета
– «покласти Аграрну партію до туфельок Тимошенко», – йдеться в публікації
(http://glavcom.ua/publications/golovna-selyanka-krajini-agrarni-milyarderi-roblyatstavku-na-timoshenko-380957.html).
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Отже, зважаючи на суттєве збільшення ваги аграрного сектору в економіці
України, очевидним є потужний суспільний запит на політичну силу, яка б, з
одного боку, системно та професійно захищала інтереси людей, пов’язаних з
аграрним виробництвом, а з іншого – володіла стратегічним баченням,
проектуванням та зрозумілою політикою з розвитку «точок інноваційного
зросту», ресурсних і конкурентних переваг якими володіє вітчизняний
агропромисловий комплекс. З-поміж партій, які сьогодні намагаються
використовувати аграрно-селянську риторику, найбільш перспективною з
погляду експертів виглядає Аграрна партія України, яка значно активізувалася і
демонструє зростання рейтингу. Амбітні цілі, проголошені партійним
керівництвом на Х з’їзді «аграріїв» підкріплені вдалим ребрендингом партії і
конкретними пропозиціями щодо реформування законодавства та державної
політики в аграрній галузі. Звичайно, поки що рано говорити про безумовну
прихильність селян до Аграрної партії на загальноукраїнському рівні, проте вже
зараз зроблено серйозну заявку на повернення її у велику політику. Тож за
умови швидкої розбудови партійного апарату, регіональної мережі, реалізації
заявлених завдань та вдалої піар-кампанії до виборів наступного скликання
Верховної Ради аграрники мають шанси підвищити свій рейтинг і зайняти місце
серед найвпливовіших політичних сил України.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій привітав військових з Днем
Сухопутних військ України.
Зокрема Голова Верховної Ради заявив «Дорогі воїни! Щиро вітаю вас із
Днем Сухопутних військ України – найчисельніших військ Збройних сил нашої
держави.
Сухопутні війська – головний носій бойової могутності Збройних сил
України – перекувалися у горнилі війни на Донбасі, здобувши там дорогоцінний
досвід. У боях з російським окупантом на сході України підрозділи наземних
військ проявили винятковий героїзм, на ділі довели вірність своєму гаслу: "За
Україну! За її волю!".
Сухопутні війська України прославилися на весь світ активною участю у
міжнародних миротворчих місіях, продемонструвавши високу ефективність та
виняткове вміння.
Український народ назавжди збереже пам’ять про героїв –
військовослужбовців Сухопутних військ Збройних сил України, які поклали
свої життя у війні з імперською путінською Росією за визволення рідного краю,
за вільне і гідне життя Українського народу.
Дякую всім воїнам Сухопутних військ, які жертовно стоять на сторожі
миру, спокою та незалежності України.
У цей день хочу побажати всім військовослужбовцям Сухопутних військ
та їх родинам міцного здоров’я, благополуччя та мирного неба над головою.
За Україну! За її волю! Переможемо!Слава Україні!» (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 12.12).
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***
6 грудня Верховна Рада України проголосувала законопроект № 5130
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», котрий, змінює
умови оплати праці.
Законопроект № 5130 містить цілий ряд переважно соціальних
перетворень: зокрема ним внесено зміни до законодавчих актів стосовно
оплати праці, пенсійного забезпечення громадян, сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, діяльності фондів
соціального страхування, Національної поліції України, соціального захисту
військовослужбовців строкової служби, освіти і порядку забезпечення та
виплати стипендій, верифікації та моніторингу соціальних виплат, монетизації
пільг тощо. Ключові зміни стосуються поняття «мінімальна заробітна плата».
Раніше закон визначав, що до неї не включаються доплати, надбавки,
заохочення та компенсації. Тепер же таке застереження відсутнє, пояснив у
коментарі сайту «24» аналітик А. Вігірінський, а нова редакція статті 95 КЗпПУ
визначає мінімальну заробітну плату як встановлений законом мінімальний
розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.
Тож у законопроекті набула законодавчої форми озвучена ще влітку теза
міністра соціальної політики про розірвання взаємозв'язку між тарифною
ставкою робітника першого розряду та мінімальною заробітною платнею.
Якщо раніше схема посадових окладів відштовхувалась від того, що
такий робітник отримує тарифну ставку в розмірі, що перевищує мінімальну
зарплату (відповідно, усі решта робітників отримували МЗП, помножену на
коефіціент міжкваліфікаційних співвідношень), то тепер цей «взаємозв’язок»
пропонується розірвати. Встановивши базисом (від якого відштовхуватимуться
при розрахунку зарплатні по усій сітці) мінімальний посадовий оклад (тарифну
ставку), яку встановлюватиме Кабмін, – пояснив А. Вігірінський.
Фактично, відбувається звуження прав робітників першого тарифного
розряду, які раніше мали законодавчу, соціальну гарантію у вигляді мінімальної
заробітної плати як основної складової при розрахунку оплати праці, яка
встановлювалась бюджетом на кожен рік. Тепер, пояснив аналітик, вони
отримують таке поняття як «посадовий оклад», який не обтяжений знаком
«дорівнює» мінімальній заробітній платні – натомість, його прив’язали до
поняття «прожитковий мінімум» на 1 січня поточного року.
Проблема полягає в тому, що немає гарантії, що розмір прожиткового мінімуму
законодавчо буде доведено до еквіваленту у фактичних цінах, тобто до рівня
3155 гривень, – акцентував А. Вігірінський.
Станом на сьогодні доопрацьований текст Закону України «Про
державний бюджет на 2017 рік» у статті 7 установлює прожитковий мінімум на
одну працездатну особу з 1 січня 2017 р. – 1600 гривень, з 1 травня –
1684 гривні, з 1 грудня – 1762 гривні (Портал новин «Канал 24»
(http://24tv.ua/) . – 2016. – 08.12).
***
Національне антикорупційне бюро взялося за факти підкупу
депутатів Верховної Ради щодо голосування за відставку голів ГПУ та СБУ,
а також призначення нового генпрокурора, який озвучив фігурант трьох
кримінальних проваджень О. Онищенко.
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Як заявив директор НАБУ А. Ситник, 7 грудня нарешті зареєстрували
кримінальне провадження за заявами народного депутата О. Онищенка про
факти підкупу депутатів. Звісно, частина із того, що він заявляв, не має, на мою
думку, кримінального підґрунтя, але є певні заяви про те, що були конкретні
підкупи за конкретні голосування. Про це говорить особа, яка брала в цьому
участь. За час моєї роботи в НАБУ, таких заяв ще не було,– зазначив він.
Очільник НАБУ розглядає «компромат» О. Онищенка як явку з
повинною, оскільки політик сам підтвердив, що брав участь у незаконній
діяльності.
О. Онищенко не просто говорить, що хтось когось підкупляє – таких заяв
політиків ми щодня чуємо, вони певною мірою маніпулятивні, аби спотворити
репутацію політичного опонента. Але тут вперше така заява, принаймні, після
Революції, коли сам депутат говорить про те, що брав участь у цих процесах.
Тому я би назвав це, фактично, як явку з повинною, яка була озвучена в
прямому ефірі на телеканалах, на жаль, і російських. І тому ми вирішили, що
раз є такий нюанс, що це не просто заява однієї політичної сторони проти іншої
політичної сторони, а це заява конкретної особи, яка, підтверджує свою участь у
процесах підкупу і передачі коштів депутатам, то ми будемо реєструвати це
провадження, – зауважив А. Ситник.
За його словами, О. Онищенку буде запропоновано передати слідству
аудіо- та відеозаписи, які, як він заявляє, у нього є, та дати більш конкретні
свідчення по кожному із питань у рамках досудового розслідування (Портал
новин «Канал 24» (http://24tv.ua/).– 2016. – 08.12).
***
Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної
відповідальності
депутата
від
«Опозиційного
блоку»
олігарха
В. Новинського. «За» проголосували 228 нардепів.
Позитивне голосування забезпечили всі фракції крім «Опозиційного
блоку». «Опоблок» а також А. Шипко з групи «Відродження» натиснули кнопку
«проти».
Депутатські групи «Відродження» та «Воля народу» в основному не
проголосували за подання по Новинському.
Утрималися нардепи В. Брензович (БПП) В. Пинзеник («Народний
фронт», голова регламентного комітету) позафракційні В. Балога та
В. Константіновський а також Я. Москаленко з «Волі народу».
Обгрунтовуючи подання ГПУ, генеральний прокурор Ю. Луценко
наголосив, що рішення парламенту потрібне для того, щоб провести певні
слідчі, які неможливі в статусі недоторканності В. Новинського.
Генпрокурор також зазначив, що Генпрокуратура «не гарантує
звинувачення, а гарантує суд», який і визначить причетність чи непричетність
олігарха до вчинення кримінальних злочинів.
У свою чергу партія «Опозиційний блок» назвала цю справу «політичним
замовленням».
Як відомо, ГПУ не клопотала про дозвіл на арешт В. Новинського, тому
правоохоронці не зможуть його затримати.
Раніше регламентний комітет ВР вирішив, що ГПУ не надала достатньої
кількості доказів для зняття недоторканності з В. Новинського.
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Водночас всі фракції крім Опоблоку заявляли про готовність забрати в
нього недоторканість.
Сам олігарх сказав, що готовий до будь-якого рішення ВР і залишати
країну не планує.
В. Новинський звинувачується в утриманні під вартою помічника
покійного митрополита Володимира – архієпископа О. Драбинка з метою
змусити Володимира відректися від престолу.
У цій справі також оголосили підозру екс-президенту В. Януковичу і ексголові МВС В. Захарченкові (Портал новин «Українська правда»
(http://www.pravda.com.ua/). – 2016. – 08.12).
***
Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства рекомендує Верховній Раді прийняти за основу
законопроект щодо використання квартир в багатоквартирних житлових
будинках.
Члени Комітету розглянули проект Закону «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо використання квартир в багатоквартирних
житлових будинках» № 5473 на засіданні 8 грудня.
Під час обговорення зазначалося, що законопроект розроблено з метою
визначення на законодавчому рівні обмежень щодо використання квартир в
багатоквартирних житлових будинках не за призначенням, в тому числі як
офісів, готелів та інших закладів тимчасового проживання та посилення
відповідальності за порушення законодавства у зазначеній сфері.
Необхідність прийняття законопроекту обгрунтовувалася тим, що
передбачене законодавством регулювання не сприяє забезпеченню прав
мешканців житлових будинків, їх безпеки, дотриманню встановлених правил та
норм використання приміщень.
Проектом у цьому зв’язку пропонується доповнити: частину другу статті
10 Житлового кодексу Української РСР нормою, згідно з якою жилі будинки та
жилі приміщення не можуть використовуватися на шкоду інтересам інших
власників (користувачів) у відповідному жилому будинку.
Документом також пропонується доповнити статтю 383 Цивільного
кодексу України частиною другою, в якій встановлюється заборона
використання квартир в багатоквартирних житлових будинках не за
призначенням, Кодекс України про адміністративні правопорушення новою
статтею 1501, у якій встановлюється адміністративна відповідальність за
використання квартир в багатоквартирних будинках не за призначенням у
вигляді накладення штрафу від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян, а за вчинення повторно протягом року такого
порушення – штрафу від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 08.12).
***
Відбулася зустріч голови Комітету у закордонних справах Г. Гопко з
заступником міністра закордонних справ Чеської Республіки Я. Дюрром
за участі Тимчасово повіреної у справах З. Цайсової та політичного
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радника Посольства Чеської Республіки в Україні Д. Машека.
Під час зустрічі було обговорено поточну ситуацію в Україні та подальшу
співпрацю між країнами в різних сферах комунікацій. Г. Гопко подякувала за
підтримку реформ у нашій державі, а також євроінтеграційних прагнень
України та вагому допомогу у протидії російській агресії.
Особливу подяку голова Комітету висловила за послідовну і
безкомпромісну підтримку урядом Чехії щодо надання Європейським Союзом
безвізового режиму для українських громадян, позиції нашої держави в
питанні щодо завершення Нідерландами процесу ратифікації Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС, спільної заяви інституцій ЄС щодо звільнення
українських заручників і політичних в’язнів, які незаконного утримуються в
РФ. Сторони обговорили широке коло питань, пов’язаних із двосторонніми
відносинами між Україною і Чехією в усіх галузях.
Г. Гопко й Я. Дюрр дійшли згоди, що особливого значення на сьогодні
набувають і двосторонні економічні зв’язки (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 12.12).
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря й прокурор Міжнародного
Кримінального Суду Ф. Бенсуда обговорили перспективи ратифікації
Україною Римського Статуту.
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря взяв участь у Дев'ятій Консультативній
Асамблеї Парламентарів на підтримку Міднародного Кримінального Суду та
верховенства права у місті Дакарі (Сенегал), який відбувся в рамках 38-го
щорічного
форуму
транснаціональної
мережі
членів
парламентів
«Парламентарів за глобальні дії» (Parliamentarians for Global Action). У цьому
контексті він провів зустріч з прокурором Міжнародного Кримінального Суду
(МКС) Ф. Бенсудою.
Сторони обговорили перспективи ратифікації Римського Статуту нашою
державою та стан системи правосуддя в Україні. У цьому зв'язку Г. Немиря
наголосив на нагальній необхідності для України ратифікувати Римський статут
та приєднатися до Міжнародного кримінального суду.
«Це є одним із зобов'язань нашої держави згідно з Угодою про асоціацію
між Україною та ЄС», – сказав він. «Ратифікація Римського статуту та
приєднання до Міжнародного кримінального суду – це сильний аргумент у
боротьбі з агресією Росії, який Україна не використовує».
У свою чергу, Ф. Бенсуда детально поінформувала українського
парламентарія щодо результатів попереднього вивчення офісом прокурора двох
звернень України до Міжнародного Кримінального Суду та висловила подяку за
зусилля щодо ратифікації Римського статуту і наголосила на необхідності
повної імплементації його положень у національне законодавство, зокрема
щодо злочинів проти людяності, військових злочинів, геноциду та злочину
агресії
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 08.12).
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***
Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства підтримує законопроект щодо порядку
компенсації споживачам вартості встановлених ними лічильників обліку
природного газу постачальниками газу.
Члени Комітету розглянули проект Закону про внесення змін до Закону
«Про забезпечення комерційного обліку природного газу» (щодо порядку
компенсації споживачам вартості встановлених ними лічильників обліку
природного газу постачальниками газу) на засіданні 8 грудня.
Під
час
обговорення
зазначалося,
що
законопроектом № 2824 пропонується
у
Законі
«Про
забезпечення
комерційного обліку природного газу» надати можливість споживачам
забезпечити встановлення приладів обліку природного газу за власний рахунок
з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ним
сплачуються за природний газ суб'єкту господарювання, що здійснює розподіл
природного газу на відповідній території.
Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення
приладів обліку природного газу для споживачів визначатимуться Кабінетом
Міністрів України.
Народні депутати відзначили, що проект спрямований на прискорення
встановлення приладів обліку газу споживачами через механізм економічного
стимулювання.
На їхню думку, його прийняття дозволить знизити соціальну напругу,
спричинену підвищенням вартості комунальних послуг, зменшити загальні
обсяги споживання природного газу та підвищить енергетичну безпеку країни.
Члени Комітету пропонують Комітету з питань паливно-енергетичного
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки рекомендувати Верховній Раді
України прийняти законопроект за основу (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 12.12).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект
щодо окремих питань удосконалення інституту угод про визнання
винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим.
Під час засідання Комітету зазначалося, що проектом Закону «Про
внесення змін до статті 469 Кримінального процесуального кодексу України
щодо окремих питань удосконалення інституту угод про визнання винуватості
між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим» № 5211 пропонується
внести зміни до пункт 2 частини четвертої статті 469 КПК України, виклавши
його в такій редакції: «особливо тяжких злочинів за умови викриття
підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного
до підслідності Національного антикорупційного бюро України, Державного
бюро розслідувань, а також у виняткових випадках за погодженням з
прокурором вищого рівня у вчиненні особливо тяжкого злочину, віднесеного до
підслідності іншого органу досудового розслідування, якщо інформація щодо
вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами».
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Народні депутати вважають, що прийняття законопроекту надасть
органам досудового розслідування дієвий механізм щодо можливості у
визначених КПК України порядку та умовах укладати угоди про визнання
винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим, що сприятиме
дотриманню ними розумних строків досудового розслідування та успішному
виконанню завдань кримінального провадження (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 12.12).
***
Комітет з питань охорони здоров’я провів засідання «круглого столу»
на тему: «Актуальні питання профілактики та раннього виявлення
онкологічних захворювань в Україні»
Участь у заході взяли народні депутати України, представники
секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я
України, інших заінтересованих міністерств і відомств, Національної академії
медичних наук України, вищих медичних навчальних закладів, обласних
департаментів (управлінь) охорони здоров’я та онкологічних закладів,
медичних асоціацій, міжнародних, громадських організацій, а також медичні
фахівці, експерти та представники ЗМІ.
Протягом останнього сторіччя у світі за рівнем захворюваності та
смертності онкопатологія перемістилася з десятого місця на друге,
поступаючись лише хворобам серцево-судинної системи. Навіть серед здорових
людей ризик захворювання на онкологію є дуже високим: для чоловіків він
складає 26 %, для жінок – 17 %.
Щорічно на планеті виявляють понад 10 млн. нових випадків цієї
смертельної недуги, при цьому помирає від неї близько 8 млн. пацієнтів. За
даними ВООЗ, до 2030 р. смертність від раку зросте ще на 45 %.
В Україні впродовж останнього десятиліття також відмічається суттєве
зростання онкологічної захворюваності та смертності. Нині в державі проживає
понад 1 млн. людей, які в різний час перенесли онкологічне захворювання.
Щороку лікарі виявляють тисячі нових випадків недуги, від раку помирають
майже 90 тис. українців, з яких понад третина – особи працездатного віку.
Щодня майже 450 українців дізнаються, що захворіли на рак, і цей показник
продовжує зростати.
Під час «круглого столу» його учасниками заслухано інформацію НАМН
України та МОЗ України про актуальні питання боротьби з онкологічною
захворюваністю в Україні, а також інформацію керівництва Інституту раку МОЗ
України про актуальні питання профілактики цих захворювань.
Учасники засідання «круглого столу» зосередили увагу на проблемах
раннього виявлення онкологічної патології на різних адміністративних рівнях та
в практиці сімейного лікаря. У виступах було підкреслено важливість ролі
громадських організацій у профілактиці онкологічних захворювань та
необхідність створення в Україні єдиного медичного простору для їх
профілактики та раннього виявлення.
Учасники заходу погодилися з тим, що саме профілактика та раннє
виявлення онкологічних захворювань є одним із найважливіших факторів
подолання проблеми, оскільки дозволяє вчасно запобігти недузі або вилікувати
її на якомога ранніх стадіях і повернути людину до повноцінного життя. Тому,
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на їх думку, діяльність медичних працівників та громадськості має бути
спрямована на ефективне інформування населення щодо користі проведення
регулярних профілактичних оглядів та розуміння важливості контролю за
власним здоров'ям.
Вони також відзначили, що результати спільних проектів «Крок до життя.
Перевір себе», проведених у 2015-2016 рр. у містах Києві, Харкові та Львові,
яскраво засвідчили ефективність державно-приватного партнерства у цій сфері
та у подальшому мають бути продовжені та поширені на всю територію
України.
За результатами обговорення винесеного на порядок денний питання
учасники «круглого столу» ухвалили відповідну резолюцію, у якій
запропонували покроковий механізм вирішення актуальних питань
профілактики і раннього виявлення онкологічних захворювань та інші заходи
боротьби з цією небезпечною патологією (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 09.12).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним
канцлером Німеччини А. Меркель.
Співрозмовники висловили занепокоєння через постійні порушення
російськими бойовиками режиму припинення вогню. Президент також
наголосив на неприпустимості блокування Росією процесу звільнення
українських заручників.
Глава Української держави висловив сподівання, що рішення про чергове
продовження санкцій ЄС проти Росії буде ухвалено найближчим часом.
А. Меркель запевнила, що сприятиме якнайшвидшому завершенню
процедури надання українцям безвізового режиму, а також віднайденню
компромісу для ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Співрозмовники також обговорили проблематику енергетичної безпеки
України та ЄС(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –12.12).
***
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з Президентом
Болгарії Р. Плевнелієвим, який завершує своє перебування на посаді.
Глава держави привітав співрозмовника з 25-річчям відновлення
дипломатичних відносин між Україною та Болгарією.
Президент України відзначив активізацію двосторонніх контактів на
найвищому рівні, спільно досягнуту з Президентом Болгарії. Він наголосив, що
президентські візити протягом двох останніх років значно сприяли розбудові
взаємовигідної співпраці між Україною та Болгарією.
П. Порошенко висловив вдячність Р. Плевнелієву за особисту принципову
позицію на міжнародній арені щодо протидії російській агресії проти
територіальної цілісності України.
Глава Української держави побажав Президенту Болгарії успіхів у
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реалізації його подальших планів (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –9.12).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єрміністром Японії С. Абе.
П. Порошенко
подякував Прем’єр-міністру за незмінну підтримку
Японією територіальної цілісності та суверенітету України, в тому числі в
рамках головування країни у «Великій сімці».
Глава держави відзначив відсутність прогресу на Донбасі через
продовження Росією постачання важкого озброєння на окуповані території і
продовження обстрілів з боку російських бойовиків.
Лідери двох держав окремо засудили порушення прав людини на території
окупованого Криму і домовилися координувати позицію в рамках міжнародних
організацій, в тому числі ООН.
П. Порошенко привітав також позицію Японії щодо збереження політики
міжнародних санкцій проти країни-агресора. У цьому контексті С. Абе
наголосив на важливості виконання Мінських домовленостей.
Лідери України та Японії обговорили пріоритетні питання торговельноекономічного та інвестиційного співробітництва. Прем'єр С. Абе підтримав
реформи, які проводить Україна, і в цьому контексті відзначив лідерство
Президента України.
Співрозмовники погодилися, що проведення у 2017 р. Року Японії в
Україні сприятиме подальшому зміцненню двосторонніх зв’язків, у тому числі
міжлюдських контактів.
Також Прем’єр-міністр поінформував главу Української держави про візит
Президента Росії до Японії, який відбудеться 15-16 грудня.
Президент України запросив Прем'єр-міністра Японії відвідати Україну з
візитом у зручний час (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –9.12).
***
До Дня місцевого самоврядування Президент України П. Порошенко
підписав Указ «Про першочергові заходи з розвитку місцевого
самоврядування в Україні на 2017 рік».
Документ визначає одним із пріоритетів розвитку держави на 2017 р.
підвищення правової, організаційної та фінансової спроможності місцевого
самоврядування в Україні та покликаний вивести у наступному році процес
добровільного об’єднання територіальних громад на завершальний етап.
Президент доручив Кабінету Міністрів за участі органів місцевого
самоврядування, їх асоціацій розробити і затвердити на наступний рік комплекс
заходів, спрямованих на активізацію реформування місцевого самоврядування
та державну підтримку добровільного об’єднання територіальних громад.
Зокрема, уряд має стимулювати співпрацю зазначених органів з органами
виконавчої влади, забезпечити успішне виконання місцевими радами наданих їм
в ході реформи повноважень у бюджетній, фінансовій, освітній, медичній та
інших сферах тощо. Кінцевим результатом цього має стати підвищення
добробуту і матеріального благополуччя кожної територіальної громади та
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окремого її мешканця.
Обласні державні адміністрації мають забезпечити в ході добровільного
об’єднання територіальних громад врахування інтересів всіх учасників цього
процесу, а також соціальних, культурних, економічних особливостей
конкретних регіонів.
Заходи, передбачені Указом, мають реалізовуватися органами виконавчої
влади у постійному двосторонньому зв’язку з громадянським суспільством, із
залученням громадян до співпраці з місцевими органами публічної влади та
процесу прийняття управлінських рішень.
Документ набирає чинності з дня його опублікування (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –7.12).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України № 1734-VIII «Про
споживче кредитування»,
яким визначаються загальні правові та
організаційні засади споживчого кредитування в Україні, регулюються
відносини між кредитодавцями, кредитними посередниками та
споживачами під час надання послуг споживчого кредитування.
Документом вдосконалюється чинне законодавство у сфері споживчого
кредитування шляхом комплексного регулювання відповідних відносин, що має
забезпечити розвиток цивілізованого ринку у цій сфері. Крім того, документ
убезпечить споживачів фінансових послуг від ризиків порушення їх прав
завдяки наданню їм повної та прозорої інформації для прийняття рішення,
встановлення відповідальності фінансових установ за порушення прав
споживачів фінансових послуг.
Закон також забезпечить надійність банківської та фінансової системи
через унеможливлення видачі кредитів споживачам з неналежною
кредитоспроможністю, створить дієву систему захисту прав споживачів
фінансових послуг через врегулювання питань повноважень державних органів.
Ним створюється такий механізм споживчого кредитування, який забезпечить
захист прав та законних інтересів як споживачів, так і кредитодавців, належне
конкурентне середовище на ринках фінансових послуг.
Законом встановлюється обов’язок банку або іншої фінансової установи
проводити оцінку кредитоспроможності позичальника. Запровадження такої
норми ставить усіх кредитодавців – як банківські, так і не банківські фінансові
установи – у рівні умови, тощо.
Закон було розроблено з метою виконання зобов'язань Угоди про
асоціацію з ЄС, зокрема Директив ЄС 2008/48 стосовно імплементації норм
законодавства ЄС щодо споживчого кредитування.
Реалізація положень Закону сприятиме підвищенню рівня довіри
населення до цього ринку та забезпечить сприятливі умови для розвитку
економіки України (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –8.12).
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***
Президент П. Порошенко провів зустріч з Міністром інфраструктури
України В. Омеляном та новопризначеним Головою Державного агентства
автомобільних доріг України С. Новаком, під час якої підписав три базових
закони, які створюють умови для будівництва нових доріг в Україні.
Глава держави підписав Закон «Про джерела фінансування дорожнього
господарства України», який удосконалює механізм фінансування будівництва
доріг, Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
реформування системи управління автомобільними дорогами загального
користування» і Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо
удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі».
«Це є галузь, яка створює робочі місця, забезпечує розвиток економіки
регіонів», – наголосив П. Порошенко. За словами Президента, «надзвичайно
важливим є прозорість дорожнього будівництва, з максимальною ефективністю
використання кожної копійки коштів платників податків, з максимальним
залученням українських виробників і максимальною якістю». Він висловив
впевненість, що ці закони будуть цьому сприяти.
Президент привітав С. Новака з призначенням на дуже відповідальну
посаду та наголосив на тому, що «державне дорожнє будівництво є першими
пріоритетом Президента як під час виборчої кампанії, так і в реалізації тих
програм, які сьогодні спрямовані на виведення України з кризи».
Президент відзначив, що буде продовжено експеримент щодо направлення
50% зібраних зверх плану митних надходжень на дорожнє будівництво. Глава
держави наголосив, що така система показала свою ефективність в західних
областях. В той же час, за словами П. Порошенка, в Одеській області цей
експеримент працював набагато гірше, однак висловив сподівання, що зараз
ситуація буде покращуватися.
Президент також наголосив, що необхідно докласти всіх зусиль, щоб
ліквідувати «той провал, який був на будівництві дороги «Одеса-Рені», і проект
має бути завершений в повному обсязі».
В свою чергу, Міністр інфраструктури В. Омелян зазначив, що підписані
закони сприятимуть реформуванню галузі. «Ми маємо радянську систему
станом на сьогодні. Сподіваюсь, що після того як пан С. Новак приступив до
виконання обов’язків, з наступного року ми будемо бачити європейську модель
як ремонту, так і будівництва доріг», – наголосив Міністр.
Президент висловив сподівання, що вже з перших тижнів і місяців роботи
буде продемонстроване ефективне управління цієї галузі. «Це те, чого чекають
люди. Коли є дорога, то є розвиток регіону. Коли є дорога, то зберігається час і
транспортні засоби, значно покращуються перспективи та інвестиційна
привабливість регіону», – зазначив глава держави.
Він нагадав, що багато років в Україні фактично не будували дороги. «Це
було джерело для розкрадання коштів платників податків та хабарництва. Дуже
радий, що на сьогоднішній день собівартість та якість доріг, в тому числі
капітального ремонту та будівництва доріг, значно поліпшилось», – додав
П. Порошенко (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. –8.12).
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***
Децентралізація – одна з важливих реформ, яка необхідна для розвитку
країни і яка успішно реалізується. Про це Прем'єр-міністр України
В. Гройсман заявив на конференції Уповноважених представників органів
місцевого самоврядування – членів Асоціації міст України.
Він зазначив, що уряд останні кілька років почав системно займатися
місцевим самоврядуванням. За його словами, розвиток децентралізації
базувався на трьох фундаментальних речах: повноваження, фінансовий ресурс
та відповідальність. В. Гройсман нагадав, що в 2014 р. було запроваджено
фінансову децентралізацію.
«Ми маємо сьогодні повноцінну систему фінансової децентралізації.
Кожен з вас має можливість самостійно ухвалювати бюджет, незалежний в
прийнятті рішень», – підкреслив В. Гройсман, звертаючись до учасників
конференції.
За його словами, громади демонструють успіхи в реалізації реформи. Про
це, зокрема, свідчать тенденції до зростання місцевих бюджетів. Одним з
лідерів запровадження реформи місцевого самоврядування є Тернопіль, який
Прем’єр-міністр відвідав учора. «У Тернопільській області створено 26
об’єднаних територіальних громад. 10 буде створено ще в результаті виборів 11
та 18 грудня. Це є справді лідери. Люди, які брали на себе відповідальність. І що
вони мають сьогодні. Бюджети об’єднаних територіальних громад
Тернопільської області тільки від об’єднання по власним доходам збільшилися
у три рази. Якщо говорити про цільову підтримку, то це дев’ять разів», –
підкреслив глава уряду.
Він переконаний, що децентралізація – це крок до розвитку регіонів, адже
в людей на місцях з’являються ресурси, і вони починають вирішувати існуючі
там проблеми. За словами В. Гройсмана, лише децентралізація та об’єднання
територіальних громад надасть можливості до економічного зростання навіть
депресивного району чи області.
«Реформа не була простою. Вона є надзвичайно складною, тому що
стосується безпосередньо життя людей. Багато є політичних спекуляцій, але
досвід впровадження показує зовсім інше: що ми правильно вибрали шлях і
маємо прийти до успіху, успіху конкретних громад, конкретних людей», –
підкреслив Прем’єр-міністр (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016.
–9.12).
***
Уряд є партнером місцевого самоврядування, громад, а також
асоціацій, які представляють їхні інтереси. Про це Прем'єр-міністр України
В. Гройсман заявив на конференції Уповноважених представників органів
місцевого самоврядування – членів Асоціації міст України.
«Уряд останнім часом демонструє абсолютне партнерство по відношенню
до асоціацій українського самоврядування і зокрема, до Асоціації міст
України», – підкреслив Прем’єр-міністр.
Він зазначив, що уряд підтримує розвиток самоврядування та не залишає
місцеву владу наодинці з власними проблемами. Як приклад, це і робота
Державного фонду регіонального розвитку, і субвенція на соціальноекономічний розвиток.
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«Місцеві бюджети відповідно, якщо порівнювати 2015 і 2016 роки, зросли
на понад 60%, на 44 млрд грн. Ми маємо сьогодні за 11 місяців 104,1 %
виконання місцевих бюджетів, які були затверджені і заплановані місцевими
радами. Це означає, що ми маємо постійну тенденцію зростання. І на 2017 рік
ми бачимо сьогодні зростання на рівні 25% по місцевим бюджетам», – зазначив
глава уряду. А це означає зокрема і якісну освіту, інфраструктуру,
енергонезалежність.
Більше того, В. Гройсман підкреслив, що у проекті державного бюджету на
2017 рік передбачено збільшення обсягу підтримки місцевого та регіонального
розвитку до 9 млрд грн загалом.
При цьому Прем’єр-міністр переконаний, що на місцях мають навчитись
ефективно та раціонально використовувати ці кошти.
«Нам потрібно збільшувати відповідальність органів місцевого
самоврядування перед громадою», – підкреслив він (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –9.12).
***
Ефективність боротьби з корупцією у країні підвищиться, коли судова
гілка влади буде працювати ефективно і хабарники реально будуть нести
відповідальність за свої злочини. Про це заявив Прем’єр-міністр України
В. Гройсман під час участі у громадському форумі з нагоди Міжнародного
дня боротьби з корупцією.
Говорячи про боротьбу з корупцією в країні, глава уряду підкреслив
ключову роль судової гілки влади у викоріненні корупції в країні.
«Національне антикорупційне бюро може зловити хабарника,
корупціонера. Але дуже важливо не просто його зловити і закрити – дуже
важливо, щоб був справедливий вирок суду. І тільки тоді, коли [хабарники]
реально будуть нести відповідальність не заставами, не хитрощами, не
недосконалістю судової системи, тоді дуже швидко ефективність боротьби з
корупцією підвищиться», – переконаний В. Гройсман.
У цьому контексті він наголосив, що зараз ключове значення має
проведення судової системи, розпочатої завдяки прийнятим українським
Парламентом змінам до Конституції України та законодавства.
При цьому не можна допустити, щоб боротьба з корупцією у країні
перетворилася на імітацію такої боротьби, наголосив Прем’єр-міністр.
«Реформа судової системи розпочалася чи не вперше в країні. Якщо вона
буде перетворена на імітацію, другого шансу у нас не буде отримати
можливість звернутися до справедливого суду», – наголосив В. Гройсман
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –9.12).
***
Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального, розвитку, будівництва
та ЖКГ України Г. Зубко: Розпочав роботу Центральний офіс реформ.
Центральний офіс реформ має стати комунікаційним хабом реформи
децентралізації. Сьогодні ми працюємо на стратегічний успіх України, і
Центральний офіс реформ має стати місцем для всіх небайдужих і розумних
українців, які хочуть змінити свою країну. Про це Г. Зубко заявив під час
відкриття Центрального офісу реформ у Києві.
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Реформа децентралізації, об’єднання громад, секторальна децентралізація,
зміна якості життя українців – це національна стратегія успіху України.
Центральний офіс реформ буде взаємодіяти з регіональними офісами, керівники
яких вже відібрані в 24 областях України та секторальними офісами підтримки
децентралізації в галузі освіти, охорони здоров’я, планування територій,
культури, соціального захисту та інших сферах. «Важливо, щоб голови
367 ОТГ, які після 18 грудня діятимуть в Україні, були активно задіяні в цьому
процесі, а їх рішення були імплементовані саме в комунікаційному хабі», –
зазначив Г. Зубко.
Він повідомив, що у Центральному офісі реформ буде проводитися
моніторинг реформ щодо впровадження проектів, фінансових успіхів, реалізації
послуг на рівні місцевого самоврядування. «Запровадження Центрального офісу
реформ за підтримки Європейського Союзу є вкрай необхідним. Це старт
потужного аналітично-моніторингового і консультаційного центру», –
підкреслив Г. Зубко (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –13.12).
***
«Проблемні питання щодо бюджету наступного року і можливостей
місцевого самоврядування, акцизний збір на місцях, монетизація пільг та
субсидій, робота Державного фонду регіонального розвитку, повноваження
ДАБІ, видатки на комунальні послуги лікарень і закладів освіти та
відповідальності міських голів щодо розпорядження фінансами – таке коло
питань сьогодні дискутували з міськими головами», – про це повідомив Віцепрем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Г. Зубко
за результатами Щорічної конференції Асоціації міст України.
«Гаряча дискусія, як покращити систему управління і менеджменту на
рівні міст та налагодити потужну комунікацію з урядом. Дуже багато
проблемних питань, які надходили до мене від Асоціації міст України, знайдуть
розв’язання у бюджетному і податковому кодексах, та в бюджеті наступного
року. Закликав підтримати ті законопроекти, які є важливими сьогодні: щодо
децентралізації,
підсилення
місцевого
самоврядування,
напрямку
енергоефективності. Маємо бути єдиними в наших рішеннях. Коли Асоціація
міст України, голови об’єднаних територіальних громад, Асоціація обласних і
сільських рад виступають з єдиною позицією – можна переконати будь-кого», –
наголосив Г. Зубко (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –9.12).
***
У понеділок 12 грудня, Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України підписало багатосторонній Меморандум з проектами технічної
допомоги Western NIS Enterprise Fund і EDGE щодо подальшого розвитку і
функціонування Офісу з просування експорту.
У церемонії підписання взяли участь Перший віце-прем’єр міністр –
Міністр економічного розвитку і торгівлі України С. Кубів, президент і
головний виконавчий директор WNISEF Я. Джонсон та Директор проекту
EDGE Т. Сенфорд Аммар. На підписанні також були присутні заступник
Міністра економічного розвитку і торгівлі України – Торговий представник
Н. Микольська, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні Р. Ващук
та Керівник Офісу з просування експорту М. Каганяк.
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С. Кубів під час своєї промови підкреслив важливість підтримки реформ
нашими західними партнерами та висловив вдячність урядам США і Канади.
Н. Микольська розповіла про подальші плани розвитку Офісу з просування
експорту: «Ми працюємо над практичними рішеннями для українського бізнесу
щодо просування експорту на зовнішні ринки. Вперше за 25 років створена
окрема проектна команда, яка працюватиме з українськими експортерами:
проводитиме практичні тренінги, надаватиме інформацію, організовуватиме
торговельні місії. За більше року роботи невеликої команди волонтерів ми вже
маємо багато важливих результатів – бізнес-форуми, промо-матеріали,
торговельні місії. А зараз отримавши системну підтримку, проектна команда
Офісу зможе робити ще більше».
Проект технічної допомоги EDGE вже два роки співпрацює з
Міністерством, яке, за словами Т. Сенфорд Аммар, «є лідером у реформуванні».
Western NIS Enterprise Fund є партнером Міністерства вже півтора роки.
Я. Джонсон, його президент, і головний виконавчий директор, зазначила:
«результати роботи, які демонструє зараз Офіс – є заслугою С. Кубіва,
Н. Микольської, М. Каганяк та їх команди. Ми раді співпрацювати з
канадськими колегами та допомагати українським експортерам виходити на
нові ринки. Як результат, це допомагає створити нові робочі місця, що
відповідає місії Фонду – змінювати на краще життя звичайних людей».
Підписання Меморандуму прокоментувала також керівник Офісу з
просування експорту М. Каганяк: «Україна змінюється, і ми є частиною цих
змін. Завдяки тісній співпраці – з Міністерством та підтримці проектів технічної
допомоги – ми маємо амбітні цілі. Наша місія – допомогти бізнесу скористатися
тими можливостями глобального ринку, які існують, але про які компанії не
знають. Я хотіла би закликати бізнес до активної співпраці з нами – зворотній
зв’язок від вас є дуже важливим» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. –13.12).
***
МОН співпрацюватиме з чеськими партнерами у сфері модернізації
мережі Державної інспекції навчальних закладів (ДІНЗ), зокрема, буде
надано методичну та консультаційну допомогу. Про це йшлося під час
зустрічі Міністра освіти і науки України Л. Гриневич та заступника Міністра –
керівника апарату МОН Р. Греби з заступником Міністра закордонних справ
Чеської Республіки Я. Дюрром.
«ДІНЗ буде мати територіальні підрозділи, які інспектуватимуть школи.
Ми віддаємо більше повноважень на місця, але при цьому повинні мати хорошу
систему контролю якості освіти. На цьому шляху нам важливо заручитися
підтримкою партнерів, які вже мають успішний досвід таких змін», – пояснила
Л. Гриневич.
У рамках зустрічі також було обговорено результати впровадження
спільної українсько-чеської програми «Модернізація державної системи освіти
в Україні», а також пропозиції щодо продовження співпраці наступного року.
«Причина, з якої ми сьогодні перебуваємо тут, в МОН України, з позиції
Чеської Республіки чітка і зрозуміла. Після Революції гідності та подій 2014 р.
ми обрали собі саме сферу освіти як основний напрямок допомоги Україні. Ми
вирішили, що найбільш ефективною та практичною допомогою буде передача
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досвіду та виділення фінансових засобів Україні для демократизації та
збільшення прозорості освіти», – зазначив заступник Міністра закордонних
справ Чеської Республіки Я. Дюрр.
За його словами, під час сьогоднішньої зустрічі сторони обговорили
подальші пріоритети співпраці, серед яких головними стали питання стосовно
підвищення якості освіти. Конкретні ж напрями та проекти будуть визначені
протягом найближчого часу за участі МОН України, посольства Чеської
Республіки в Україні й Чеського агентства з розвитку та затверджені чеським
урядом на початку 2017 р.
«Сподіваюся, що з рівня дебатів нам вдасться досягти конкретних
результатів на рівні викладачів та здобувачів освіти», – підкреслив Я. Дюрр.
Заступник Міністра освіти та науки Р. Греба подякував представникові
чеського уряду за допомогу, яка надається України в складний для неї період,
наголосивши, що такі програми є надзвичайно важливими для України та
українських закладів вищої освіти.
«Наша держава отримала експертну, технічну допомогу, мала можливість
перейняти провідний міжнародний досвід, завдяки чому ми можемо збільшити і
покращити процеси інтеграції системи української освіти до європейської.
Сподіваємося на продовження співпраці між нашими країнами в сфері освіти,
на продовження цього проекту та імплементацію нових проектів», – відзначив
Р. Греба (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –8.12).
***
У 2017 р. в рамках реформи Міністерства оборони та Збройних сил
України планується практично на 60 % реформувати Генеральний штаб ЗС
України, а також забезпечити набуття бойових спроможностей видами
Збройних сил України та іншими органами військового управління.
На цьому наголосив Міністр оборони України генерал армії України
С. Полторак під час зустрічі з представниками військово-дипломатичного
корпусу, міжнародних організацій акредитованих в Україні, а також іноземними
радниками при Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних
сил України.
«Першочерговими завданнями для нас на наступний рік є затвердження
Державної програми розвитку Збройних сил України на період до 2020 р. та
реалізація Плану дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016 – 2020 рр.
У пріоритеті – розвиток Сил спеціальних операцій і відновлення
спроможностей ВМС, відновлення справності озброєння та військової техніки
Сухопутних військ і Повітряних Сил, забезпечення повноцінної бойової
підготовки військ, а також створення ефективної системи логістики і
стандартизації», – повідомив він.
«Оборонна реформа є незворотною, як і всі процеси реформ, які сьогодні
відбуваються в Україні. У нас є армія, яка вже сьогодні здатна захистити
державу і відстояти прагнення народу жити у країні європейського вибору», –
підкреслив
Міністр
оборони
України
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –8.12).
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***
У ході засідання уряду Міністр юстиції П. Петренко відзвітував про
успішне виконання плану дій у сфері боротьби з корупцією, який було
затверджено Урядом 5 жовтня в рамках урядово-громадської ініціативи
«Разом проти корупції».
За словами очільника Мін’юсту, затверджений план містив чітко визначені
кроки і строки вжиття заходів із боротьби з корупцією для конкретних
міністерств. Це кардинально відрізняло документ від безлічі схожих планів, які
приймалися впродовж попередніх 25 років та залишалися на папері.
«Через відсутність конкретики, плани боротьби з корупцією, які
приймалися раніше, залишалися лише планами, а корупція нікуди не
дівалася», – наголосив Міністр юстиції.
При цьому він зазначив, що навіть такого короткого строку, який пройшов
з 5 жовтня, достатньо для того, щоб завдяки вжитим крокам побачити реальне
бажання конкретного міністерства боротися з корупційними явищами.
Перший блок заходів, який було покладено на Міністерство юстиції,
стосувався перегляду законодавства з метою спрощення порядку надання
адміністративних послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану та передачі
цих повноважень на місця.
«Ми підготували відповідні зміни спираючись на власний дуже успішний
досвід передачі на місця повноважень щодо реєстрації бізнесу та нерухомості.
Ці сфери роками були одними з найбільших корупційних. Однак вже більше
року ми живемо з новим законодавством, за яким місцеві органи влади надають
громадянам реєстраційні послуги. Ми бачимо, що це реальний крок як в
напрямку децентралізації, так і в напрямку боротьби з корупцією. Є
конкуренція, немає монополії, тому громадяни отримують якісну послугу», –
наголосив П. Петренко.
Другий блок плану – боротьба з рейдерством, яке стало системним явищем
в Україні. За словами очільника Мін’юсту, нинішній уряд першим в історії
країни розробив комплексний антирейдерський закон, який ввів реальну
кримінальну відповідальність за незаконне захоплення майна.
«Закон ввів дуже чіткі положення щодо відповідальності за протиправні
дії. Зокрема за захоплення чужого майна відповідальність сягатиме до 10 років
тюрми, за подачу недостовірних документів – до 5 років тюрми, за незаконні дії
реєстратора – 8 років тюрми. Фактично, цей закон став механізмом боротьби за
законну власність, який зараз може використати і наша правоохоронна система.
А найголовніше – це хороший сигнал для українських й іноземних інвесторів»,
– додав Міністр юстиції.
Ще одним напрямком антикорупційної роботи став процес кадрового
оновлення державної пенітенціарної служби.
«Ми для себе визначили пріоритетом до кінця року провести публічний
конкурсний відбір нових співробітників до нової пенітенціарної системи.
Протягом кількох місяців було проведено майже 200 конкурсів із залученням
експертів Ради Європи та представників низки міжнародних організацій. Нам
вдалося відібрати 70% персонального складу відповідних департаментів. Це
цивільні люди, які прийшли з інших секторів, але мають бажання реформувати
систему, прибрати звідти корупцію і змінити нелюдські умови утримання», –
зауважив очільник Мін’юсту.
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Останнім блоком в рамках плану антикорупційних заходів було визначено
розробку закону, який забезпечить спеціальну конфіскацію корупційних
активів.
«Законопроект розроблявся Міністерством юстиції за дорученням
Прем’єр-міністра спільно з міжнародними експертами. Нині його вже внесено
до парламенту. І ми чекаємо, коли депутати проголосують за нього і повернуть
українським громадянам щонайменше 1,5 млрд доларів, які були вкрадені
оточенням Януковича і нині арештовані на рахунках державних банків», –
заявив Міністр юстиції.
Він закликав депутатів до кінця року проголосувати за цей документ
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –7.12).

ПОЛІТИКА
Президент Литви Д. Грібаускайте спробує допомогти Україні
отримати безвізовий режим із Євросоюзом. Про це вона сказала на спільній
із президентом України прес-конференції в Києві 12 грудня.
Д. Грібаускайте зазначила, що Литва підтримує Україну на всіх рівнях.
«Цього тижня буде засідання Європейської ради – ми будемо намагатися
надати допомогу вашій країні в пошуку рішень для безвізового режиму.
Принаймні, я сподіваюся, що він буде імплементований наступного року і
українці зможуть їздити вільно до Європи», – заявила вона.
«Так само ми будемо розмовляти про імплементацію і ратифікацію угоди
про асоціацію, хоча виникли деякі технічні проблеми, але я думаю, що скоро це
буде подолано», – додала литовський лідер.
У свою чергу, П. Порошенко у день 25-річчя встановлення дипломатичних
відносин між Україною й Литвою подякував Д. Грібаускайте за «спільну
боротьбу проти російської агресії».
Президент України зазначив, що 15 грудня у Брюсселі має відбутися
засідання Ради Європейського Союзу, де будуть обговорювати, зокрема,
завершення ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС (Українська
правда (http://www.pravda.com.ua/). – 2016. – 12.12).
***
Объединение рассмотрения безвизового режима для Украины и Грузии
в один пакет – положительный сигнал для нашей страны, означающий,
что возможно с апреля 2017 г. украинцы смогут ездить в ЕС без виз,
считает
политолог
В.
Карасев
(http://ru.golos.ua/politika/politolog_nazval_sroki_predostavleniya_bezvizovogo_reji
ma_ukraine_8220).
«Объединение рассмотрения безвиза для Украины и Грузии в один пакет –
положительный сигнал для нашей страны. После неудачи на саммите Украина –
ЕС в Брюсселе, нашу страну решили пожалеть и объединить с Грузией. Ведь
Европе удобнее принимать новые страны в ЕС объединенным пакетом. Поэтому
думаю, что безвизовый режим Украине предоставят в ближайшее время.
Европарламент уже принял соответствующее решение, а это означает, что с
марта – апреля 2017 г. Украина уже получит «безвиз», – сказал В. Карасев.
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По словам политолога, в 2017 г. в ряде стран ЕС должны состояться
выборы и им будет не до Украины и Грузии. Поэтому они решили объединить
рассмотрения безвиза для Украины и Грузии в один пакет, чтобы ускорить его
предоставление.
«В том, что к Украине присоединили Грузию, я не вижу проблем. Если бы
наоборот, то это можно было бы расценивать, как технические препятствия,
чтобы отдалить предоставление безвиза для двух стран», – резюмировал
В. Карасев (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2016. – 11.12).
***
После того, как в январе 2017 г. процедура рассмотрения
предоставления безвизового режима для Украины и Грузии будет снова
объединена в один пакет, страны рискуют вообще не получить безвиз,
считает
политолог
Р.
Бортник
(http://ru.golos.ua/politika/politolog_esli_gruziyu_i_ukrainu_obyedinyat_v_odin_pak
et__stranyi_riskuyut_ne_poluch).
«После того, как в январе 2017 года процедура рассмотрения
предоставления безвизового режима для Украины и Грузии будет снова
объединена в один пакет, страны рискуют вообще не получить безвиз. Ведь в
Германии и Франции грядут выборы, и им будет не до Украины. А если в нашей
стране еще более усугубятся политические и социальные проблемы, то «безвиз»
Украина рискует не получить вообще. Кроме того, она потянет за собой
Грузию», – сказал Р. Бортник.
По словам политолога, грузины не очень довольны решением ЕС
объединить «безвиз» для Украины и Грузии в один пакет. «Они понимают, что
Украина проблемная и объединенный пакет с нашей страной означает, что
предоставление «безвиза» для грузин может перенестись на неопределенный
срок», – считает он (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2016. – 10.12).
***
11 грудня в Україні обирали органи місцевої влади у 41 об’єднаній
територіальній громаді в 13 областях (3 – міські, 13 – селищних і 25 –
сільських громад).
Як повідомляє громадянська мережа ОПОРА, найвища явка виборців на
виборах в об’єднаних територіальних громадах була зафіксована у Волинській
області 65,20%.
Згідно з даними громадянської мережі, у Рівненській області явка виборців
становила 61, 25 %, у Тернопільській – 45,20 %, у Вінницькій – 57,69 %, у
Одеській – 49,37 %, у Запорізькій – 42,77 %, у Харківській – 38,39 %, у
Полтавській – 51,20 %, у Чернігівській – 53,14 %, у Дніпропетровській – 40 %, у
Миколаївській – 39,21 %, у Чернівецькій – 36 % та Херсонській – 36,05 %
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/). – 2016. – 12.12).
***
Найбільшими проблемами на виборах до 41 об'єднаної територіальної
громади, які відбулися 11 грудня, були видача бюлетенів без паспорта і
погані умови на дільницях, повідомила координатор виборчих програм
«Опори» О. Айвазовська (http://glavcom.ua/news/miscevi-vibori-ekspert-ozvuchila32

naybilshi-problemi--387523.html).
«Найбільш проблематичним залишається питання видачі виборчого
бюлетеня особі, яка не має на це права і підстав, без паспорта або замість
родичів. Ми зафіксували два протокольних рішення дільничної виборчої
комісії, в яких вони показали, що паспорт надавати не потрібно», – заявила
вона.
Також О. Айвазовська повідомила про поодинокі випадки агітації у «день
тиші». Крім цього була проблема матеріально-технічного забезпечення,
наприклад, коли на дільниці в Дніпропетровській області провалився дах.
Також, за словами О. Айвазовської, були перебої зі світлом у кількох областях.
Однак на цих виборах було зафіксовано досить високу явку виборців
порівняно з минулим роком, зазначила вона.
«Активність була досить високою. Навіть вищою, ніж на чергових
місцевих виборах 2015 року в окремих громадах. Це непогано, враховуючи, що
агітаційна складова була невисокою», – сказала О. Айвазовська (Главком
(http://glavcom.ua/). – 2016. – 12.12).
***
По сообщениям СМИ, народный депутат Украины Н. Савченко
7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с руководителями
самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» А. Захарченко и И. Плотницким.
Встреча якобы была организована Федеральной службой безопасности
России при содействии посольства РФ в Беларуси. Ее целью называют
организацию давления на украинскую власть, для получения согласия на
прямые переговоры с «ДНР» и «ЛНР (ForUm (www.for-ua.com/). – 2016. –
12.12).
***
У партії «Батьківщина» вважають неприпустимими переговори з
терористами та їхніми ватажками. Про це йдеться в офіційній заяві
партії, оприлюдненій 12 грудня.
«І партія в цілому, і фракція "Батьківщина" у Верховній Раді від самого
початку російської агресії проти України послідовно відстоює позицію, що
переговори з терористами проводити не можна. Ця позиція нашої політичної
сили зафіксована у численних заявах та виступах», – наголошують у
«Батьківщині».
«Надія ж Савченко нещодавно заявила про свою участь у новому
політичному проекті. Вона не координує свої дії з фракцією та партією
"Батьківщина"»,
–
підкреслено
в
заяві
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/). – 2016. – 12.12).
***
Информация о встречах Н. Савченко с лидерами боевиков поднимает
ряд сложных юридических вопросов, отмечает военный эксперт Д. Тымчук.
«Большой вопрос – кому и что рассказывает Савченко, имея, как народный
депутат и член Комитета ВР по нацбезопасности и обороны, доступ к данным
всех степеней секретности в Украине. Проблема в том, что украинское
законодательство не делит народных депутатов на патриотов и "группу риска",
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нет механизма лишения депутата доступа к гостайне и исключения его из
Комитета ВР. Более того: даже депутат-беглец, сбежавший из Украины, но не
лишенный мандата, имеет законное право обращаться в наши госструктуры и
получать секретную информацию. В условиях войны это крайне опасно», –
написал Д. Тымчук. на своей странице в Facebook.
Вместе с тем, признал он, этот вопрос непросто решить, а потому
необходимо для начала вынести его на обсуждение юристов (Сегодня
(http://www.segodnya.ua/). – 2016. – 12.12).
***
Народний депутат України В. Новинський заявив про намір подавати
до суду на тих, хто, на його думку, сфабрикував проти нього справу.
«Я буду залучати громадськість до цієї справи, юридичну спільноту і
міжнародне юридичне товариство, щоб вони дали свій аналіз цієї справи і
показали, що вона повністю сфабрикована. Якщо мені не вірили депутати ВР, їм
про це скажуть міжнародні адвокати зі світовим ім'ям», – заявив він.
В. Новинський також висловив надію, що в разі, якщо ця справа дійде до
суду, судді будуть діяти відповідно до закону.
«Я також хочу сказати, що ті, хто зараз бере участь у фальсифікації цієї
справи, понесуть відповідальність згідно із законом. Ми все це проаналізуємо і
по кожному буде зроблений окремий кейс. Юристи працюють над цим і ми
будемо оскаржувати все це і надалі подавати в суд на цих людей», – підкреслив
він.
Політик також відзначив, що співпрацює зі слідством і з країни виїжджати
не збирається (Слово і Діло (https://www.slovoidilo.ua/). – 2016. – 12.12).
***
Народный депутат «Оппозиционного блока» В. Новинский сможет
«выпутаться» из нынешней кризисной для него ситуации, считает
политолог, эксперт агентства политического консалтинга «Фабрика
медиа» А. Курпас.
«Скорее всего… данная ситуация сойдет Новинскому с рук, особенно
исходя из того, что о нем много говорят как о неофициальном переговорщике
между В. Путиным и украинской элитой. У бизнесмена прекрасные связи во
всех политических партиях и, несмотря на все сегодняшние пиар-потуги, ему
даже могут прилепить образ мученика, а его позиция в обществе и рейтинг
вырастут», – считает политолог.
Он также убежден, что с В. Новинским пытается расправиться даже не
власть, а вступившие между собой в войну его бизнес-конкуренты, которые
контролируют разные предприятия и сферы.
«Не исключено, что нынешнее уголовное дело – это удар и по партнеру
Новинского Р. Ахметову, чтобы он стал сговорчивее. То есть, сегодня четко
прослеживаются не какие-то политические решения, а жесткая война между
представителями крупного бизнеса с применением всех возможных рычагов
воздействия. Если власть применяет властные механизмы, то Новинский и
Ахметов, соответственно, будут применять свои», – добавил эксперт.
Кроме того, политолог не исключил, что В. Новинский может в ближайшее
время выехать за границу (Информат (http://informat.com.ua/). – 2016. – 11.12).
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***
Україна звернеться до офіційних польських органів з проханням
розслідувати інцидент з озвученням антиукраїнських гасел під час маршу у
Перемишлі, повідомив посол України у Польщі А. Дещиця.
«Ми засуджуємо будь-які дії і заклики, які ведуть до національної
ворожнечі і звернемося до польських офіційних структур з проханням
розслідувати цей інцидент і покарати винних», – зазначив він.
За його словами, що українська сторона очікує на реакцію з цього приводу
не лише польських офіційних органів, але й громадських організацій, які мають
створювати сприятливий грунт для добросусідських відносин.
«Такі провокації… можуть знищити доробок офіційної і суспільної роботи
України і Польщі», – додав А. Дещиця і нагадав.
Нагадаємо, за повідомленнями ЗМІ, у польському Перемишлі 10 грудня
учасники «Маршу орлят перемиських і львівських», що відбувся під патронатом
мера міста, учасники вигукували «Смерть українцям» та «Перемишль, Львів –
завжди польські».
З цього приводу Об’єднання українців у Польщі (ОУП) закликало владу
Польщі протидіяти проявам ворожого ставлення до української меншини в РП і
громадян України. В ОУП наголосили, що у Перемишлі не вперше під час
публічних заходів спостерігаються антиукраїнські дії в рамках відзначення
патріотичних урочистостей.
В ОУП також повідомили, що серед організаторів маршу була організація
Табір великої Польщі (OWP), яка взяла на себе відповідальність за знищення
восьми українських місць пам’яті в 2015-2016 роках (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/). – 2016. – 11.12).
***
Экс-глава избирательного штаба кандидата в президенты США от
Республиканской партии Д. Трампа П. Манафорт утверждает, что
«черная бухгалтерия» Партии регионов является сфальсифицированным
документом.
«Правительство Украины заявило, что «амбарная книга» была
сфальсифицированным документом...», – сообщил он.
П. Манафорт отметил, что никакого расследования против него по этому
факту не ведется. Вместе с тем он признал, что покинул штаб Д. Трампа во
время избирательной гонки именно из-за этого скандала.
«Я считаю, это было несправедливо, обвинения были ложными, но в
действительности я стал препятствием, а моя главная цель состояла в том,
чтобы Трамп был избран президентом», – сказал П. Манафорт (ForUm
(www.for-ua.com/). – 2016. – 12.12).
***
Під Окружним адміністративним судом Києва громадська організація
«Ідея» почала безстроковий протест через високі тарифи. Свою акцію
учасники називають «тарифним марафоном проти тарифного геноциду»
(http://ua1.com.ua/society/pid-okruzhnim-adminsudom-bezstroviy-protest-protivisokih-tarifiv-26185.html).
Активісти вважають, що судді київського Окружного суду навмисне
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затягують розгляд позову про незаконність підвищення тарифів на ЖКГ.
«Підняття урядом тарифів стало своєрідним геноцидом – розмір
мінімальної зарплати і пенсії не дозволяє оплачувати рахунки за спожиті
послуги. А постійне відкладання судового засідання, на думку суспільства,
виглядає, як виконання вказівок з Банкової», – кажуть організатори марафону.
Учасники «тарифного марафону» обіцяють стояти доти, доки суд не
винесе справедливе рішення щодо незаконного підвищення тарифів на ЖКГ
(UA1.com.ua (http://ua1.com.ua/). – 2016. – 08.12).

ЕКОНОМІКА
В Україні у листопаді 2016 р. споживча інфляція зросла до 12,1 %,
порівнянно з аналогічним періодом 2015 р., тобто за рік. Про це свідчать дані
Державної
служби
статистики,
передає
УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1625846-v-ukrayini-u-listopadi-inflyatsiya-zroslado-12-1).
За інформацією Держстатистики, у листопаді (порівнянно до жовтня)
інфляція становила 1,8 %, а з початку року (листопад до грудня) – 11,4 %.
При цьому, протягом січня-листопада поточного року споживчі ціни
зросли на 14,1 %, відповідно до аналогічного періоду 2015 р. Зоркема, за
вказаний період ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на
9,5 %, алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 11,7 %, одяг і взуття
– на 17,2 %, житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – на 33,9 %,
предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла –
на 10,0 %, охорона здоров’я – на 12,0 %, транспорт – на 6,1 %, зв’язок – 3,9 %,
відпочинок і культура – 13,0 %, освіта – на 16,8 %, ретсорани та готелі – на
13,3 % та різні товари і послуги подорожчали на 10,7 % (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1625846-v-ukrayini-ulistopadi-inflyatsiya-zrosla-do-12-1). – 2016. – 8.12).
***
Національний банк України зберіг облікову ставку незмінною на рівні
14 % річних, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1625703-nbu-zberig-oblikovu-stavku-na-rivni-14richnikh).
«Правління Національного банку України прийняло рішення залишити
облікову ставку незмінною на рівні 14 % річних. Це пов’язано з необхідністю
нівелювати інфляційні ризики для досягнення цілей з інфляції у 2017–
2018 роках», – сказано у повідомленні.
Як зазначили у регуляторі, у жовтні 2016 р. інфляція становила 12,4 % у
річному вимірі. «Це цілком відповідало прогнозу Національного банку.
Прискорення споживчої інфляції відбулося переважно внаслідок підвищення
адміністративно-регульованих цін і тарифів та ефекту бази порівняння», –
додали у Нацбанку.
«Водночас, інфляція не зазнавала тиску з боку фундаментальних факторів.
Базова інфляція у жовтні майже не змінилася порівняно з вереснем – 6,5 % у
річному вимірі. Контрольованій динаміці інфляції сприяло збереження
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помірного споживчого попиту, висока пропозиція продовольчих товарів
унаслідок великого врожаю та проведення виваженої монетарної політики», –
зауважили в НБУ.
Вказано, що у листопаді 2016 р., за оцінками Національного банку,
інфляція дещо знизилася, що, як і у жовтні, збігалося з очікуваною траєкторією.
«Цьому сприяло подальше уповільнення базової інфляції у річному вимірі. Крім
того, зростання цін на сирі продукти також було стриманим через збільшення їх
пропозиції. Ці чинники нівелювали тиск на інфляцію з боку цін на паливо, які
підвищилися внаслідок зовнішньої кон’юнктури, та відображення у статистиці
підвищення адміністративних тарифів», – йдеться у повідомленні.
Збереження облікової ставки на рівні 14 % затверджено рішенням
правління Національного банку України від 8 грудня 2016 р. № 475-рш «Про
розмір
облікової
ставки»
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1625703-nbu-zberig-oblikovu-stavku-na-rivni-14richnikh). – 2016. – 8.12).
***
Глава НБУ В. Гонтарева під час прес-конференції заявила, що Нацбанк
видав 4 млрд грн рефінансування з огляду на те, що «банки повинні
повертати
до
бюджету
кошти
місцевих
бюджетів»
(http://finbalance.com.ua/news/Hontareva-prokomentuvala-vidachu-4-mlrd-hrnrefinansuvannya-dlya-pyati-bankiv).
«Можуть бути якісь короткострокові розриви щодо ліквідності. Тому банки
можуть прийти до нас і взяти (кошти) під ліквідні інструменти. Це автоматичне
рефінансування», – констатувала В. Гонтарева, наголосивши, що в цілому по
банківській системі спостерігається профіцит ліквідності (Finbalance
(http://finbalance.com.ua/news/Hontareva-prokomentuvala-vidachu-4-mlrd-hrnrefinansuvannya-dlya-pyati-bankiv). – 2016. – 8.12).
***
Национальный банк констатирует покупку бизнесом 491 млн долларов
для выплаты дивидендов.
Об этом сообщила глава Национального банка В. Гонтарева в ходе прессконференции.
По ее словам, покупка бизнесом инвалюты для репатриации дивидендов
сокращается.
Так, от общего объема операций на межбанке покупка инвалюты для
репатриации дивидендов составила 2,2 % в ноябре против 2,7 % месяцем ранее.
Всего с начала разрешения репатриации дивидендов бизнес купил
491 млн долларов на эти цели (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news//390477/nbu-soobshhil-skolko-biznes-kupil-valyuty-dlya-vyplaty-dividendov).
–
2016. – 8.12).
***
Министерство финансов в январе-ноябре привлекло в государственный
бюджет 36,563 млрд гривен, 2,456 млрд долларов и 141 млн евро за счет
размещения облигаций внутреннего государственного займа.
Об этом свидетельствуют отчетные данные Национального банка.
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В ноябре Минфин провел 5 аукционов, на которых привлек в госбюджет
49 млн гривен.
По итогам 11 месяцев Минфину удалось привлечь 36,6 млрд гривен за счет
размещения гривневых ОВГЗ (на 266 % больше, чем за 11 месяцев 2015 года),
2,456 млрд долларов от продажи валютных гособлигаций (на 282 % больше) и
141 млн евро.
Средневзвешенная доходность по гривневым бумагам составляет 14,9 %
годовых, по долларовым – 7,5 %, по номинированным в евро – 4 % годовых.
Как сообщалось, согласно госбюджету-2016 на внутреннем рынке
планируется
привлечь
98,4
млрд
гривен
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/390620/v-minfine-soobshhili-skolko-sredstvprivlekli-v-gosbyudzhet-za-schet-razmeshheniya-ovgz). – 2016. – 12.12).
***
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s (S&P) в
пятницу подтвердило кредитные рейтинги Украины на уровне B-/В со
«стабильным» прогнозом.
Об этом говорится в сообщении агентства.
Как отмечается в сообщении агентства, после сильного падения ВВП и
скачка инфляции в 2015 г. макроэкономическая картина Украины улучшилась с
возвращением к позитивному росту и низкой инфляции.
Кроме того, правительство также предприняло некоторые реформы,
позволившие стране, хоть и с задержками, но привлечь в сентябре очередной
транш МВФ.
В то же время долгосрочный рейтинг Украины на уровне «B-» отражает
сохраняющуюся сложную экономическую и политическую ситуацию в стране
на фоне непредсказуемости развития конфликта на востоке Украины, наличия в
Украины существенных условных обязательств, а также ряда нерешенных
вопросов в сфере здравоохранения, банковском и финансовом секторах.
Как сообщалось, в ноябре международное рейтинговое агентство Fitch
повысило суверенный рейтинг Украины до B- с CCC (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/390621/sp-podtverdilo-rejtingi-ukrainy). – 2016. –
12.12).
***
Українська компанія «Атомні енергетичні системи України» (АЕСУ) у
судовому порядку відстояла своє право на отримання дозволів щодо
проведення
розвідувальних
робіт
на
уранових
родовищах
в
Дніпропетровській і Миколаївській областях. Про це йдеться у релізі
компанії, передає УНН (http://www.unn.com.ua/uk/news/1625985-aesu-chinovnikiderzhgeonadra-ydut-ne-lishe-proti-zakonu-ale-y-proti-derzhavi).
«Вже протягом тривалого часу чиновники Держгеонадра неправомірно
відмовляють АЕСУ у видачі ліцензій. Оскільки з нашого боку була витримана
вся передбачена законом процедура, а також отримані відповідні погодження на
вивчення надр від органів місцевого самоврядування, АЕСУ оскаржило до суду
дії вищезгаданих чиновників, та виграло всі три судові інстанції.
У демократичній країні, яка пропагує європейській цінності, залучення
інвестицій до стратегічних галузей промисловості та вживає кроків до розвитку
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економічного й енергетичного потенціалу, тиск на будь-яку відповідальну
компанію, яка прагне інвестувати і розвивати державу, є неприпустимим.
Однак, у нашому випадку все відбувається навпаки.
Через саботаж і неготовність до ведення конструктивного діалогу, а також
прозорої співпраці між державою і приватним інвесторам, за захистом своїх
прав ми були змушені звернутися до ГПУ.
Так, Генеральна прокуратура розпочала слідство у кримінальному
провадженні проти службових осіб Держгеонадра, які відмовляються
виконувати рішення трьох судових інстанцій», – зазначили в компанії.
В АЕСУ також спростували заяви Держгеонадра про начебто намагання
компанії отримати дозволи у незаконних спосіб поза аукціоном.
«Всі наші кроки чітко відповідають вимогам нормативних актів країни, і
судові рішення – тому офіційне підтвердження. Більше того, АЕСУ отримало
відповідне погодження від МОЗ на проведення розвідувальних робіт, якого не
мають навіть державні підприємства, що здійснюють аналогічну діяльність», –
повідомили в компанії.
В АЕСУ наголосили на тому, що під час громадських слухань, які
проходили в областях на стадії погодження облрадами дозвільних документів за
запитом компанії, громади не виступали проти діяльності компанії.
«З кожною такою областю нами були підписані соціальні угоди, які чітко
регламентують наші обов’язки перед територіальними громадами», – додали в
АЕСУ.
За словами генерального директора компанії Ю. Бакарджиєва, чиновники
Держгеонадра, які сьогодні подають недостовірну інформацію в ЗМІ та
намагаються дискредитувати АЕСУ, йдуть не лише проти закону, але й проти
держави.
«У той час, коли Україна шукає інвесторів для розвитку вітчизняної
енергетичної галузі, приймає відповідні Концепції розбудови атомного
комплексу і має нагальну потребу в нарощенні об’ємів урановидобування,
окремі посадовці дозволяють собі йти наперекір стратегічним баченням уряду.
Яку мету вони переслідують, мені сказати важко. Проте, інвестору, як бачимо,
доводиться у судах виборювати своє право працювати на благо держави», –
зазначив він.
Ю. Бакарджиєв висловив сподівання на та, що компетентні органи влади та
уряд відреагують на ситуацію, яка виникла.
Нагадаємо, ГПУ розслідує кримінальне провадження проти посадовців
Держгеонадра за невиконання рішення суду.
Також нагадаємо, за словами голови Миколаївської облради
В. Москаленко, розвідка уранових родовищ сприятиме економічному розвитку
регіону.
«Хочу сказати, що у березні поточного року депутатський корпус
Миколаївської обласної ради погодив клопотання ТОВ «Атомні енергетичні
системи України» на отримання спеціального дозволу на користування надрами
Михайлівської площі уранових руд та Сафонівського родовища уранових руд,
що на Казанківщині.
Ця подія важлива для Миколаївської області, для Казанківського району.
Тим самим ми підтверджуємо, що у нас, на території нашого регіону,
розвиваються будь-які проекти. Адже вони сприятимуть економічному
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розвиткові і Миколаївської області, і півдня України», – зазначила вона.
При цьому, за словами голови Міненерговугілля І. Насалика, приватний
інвестор дозволить Україні наростити власний видобуток урану.
«Очевидно, що видобуток урану – це шлях до того, що ми повністю
забезпечимо атомний комплекс своєю рудою. Я думаю, що це є позитив, а не
негатив. Все-таки, краще виробляти у себе, даючи робочі місця і можливості, і
цінову політику, аніж закуповувати уран у інших людей, у інших держав», –
наголосив
міністр
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1625985-aesu-chinovniki-derzhgeonadra-ydutne-lishe-proti-zakonu-ale-y-proti-derzhavi). – 2016. – 9.12).
***
Министр экологии и природных ресурсов Украины О. Семерак заявил,
что на сегодня около 40 компаний из разных стран активно интересуются
перспективой инвестирования в зону отчуждения Чернобыльской АЭС,
сообщает пресс-служба Министерства.
Он подчеркнул, что инвесторы из разных стран, которые работают на
рынке возобновляемой энергетики, активно интересуются перспективой
инвестирования в зону отчуждения. Десять из них уже прислали своих
инженеров для детального изучения инфраструктурных возможностей зоны
отчуждения.
О. Семерак добавил, что в зоне отчуждения до сих пор есть территории,
которые полноценно невозможно осваивать людьми еще длительное время.
Именно эти территории рассматриваются как потенциальные площади для
строительства парка возобновляемой энергетики (Аналитическая служба
новостей
(http://asn.in.ua/ru/news/news/75893-okolo-40-kompanijj-khotjatinvestirovat-v-chernoby.html). – 2016. – 8.12).
***
Украина заявила о готовности купить от 1,5 до 4 млрд куб. м газа в
зимний период, РФ готова поставить в рамках действующего контракта.
Об этом сообщил министр энергетики РФ А. Новак по итогам газовых
переговоров РФ, Украины и ЕС в Брюсселе. «Украина выразила готовность
купить от 1,5 до 4 млрд куб. м газа в зимний период, чтобы обеспечить
надежное снабжение как украинских потребителей, так и для обеспечения
транзита европейским потребителям. В свою очередь, РФ и «Газпром»
подтвердили готовность поставок российского газа Украине в рамках
действующего контракта, который действует до 2020 года включительно до
2019 года», – сказал он.По словам А. Новака, «Нафтогаз» и «Газпром»
продолжат соответствующие консультации по поставкам газа.
«И мы подтверждаем, что российская сторона готова обеспечить надежные
поставки газа как Украине, так и европейским потребителям в рамках тех двух
контрактов, которые продолжают действовать с 2009 года по 2019 год», –
подчеркнул А. Новак. Как известно, цена газа по контракту между российским
«Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины» на сегодня составляет 178-183 долл.
за 1 тыс. куб. м, а с первого квартала 2017 г. на уровне 200-210 долл. за
1 тыс. куб. м. (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/390607/ukrainagotova-kupit-do-4-mlrd-kubometrov-gaza-rossiya-gotova-prodat). – 2016. – 12.12).
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***
Госавиаслужба
опубликовала
оперативную
статистическую
информацию по основным показателям деятельности авиационной
отрасли за январь-ноябрь 2016.
За январь-ноябрь 2016 г. объем пассажирских перевозок украинских
авиакомпаний вырос по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. на
29 % и составил 7582,6 тыс. человек, в т.ч. международные – на 29,2 % и
составили 6854,6 тыс. человек.
Пассажиропотоки через аэропорты Украины увеличились на 19,1 % и
составили 11843,6 тыс. человек, в т.ч. в международном сообщении – на 17,9 %
и
составил
10358,3
тыс.
человек
(Крылья
(http://www.wing.com.ua/content/view/17224/37/). – 2016. – 12.12).
***
Министерство инфраструктуры Украины подтверждает ведение
переговоров аэропортов Киева и Львова с одним из крупнейших лоу-коставиаперевозчиков Ryanair о полетах в Украину.
«Данные переговоры конфиденциальны по требованию Ryanair», – сказал
первый замминистра инфраструктуры Е. Кравцов, отвечая на вопрос о
перспективе полетов лоу-коста с осени 2017 года в Киев и Львов.
По его словам, за 10 месяцев текущего года уровень авиаперевозок вырос
на 15 %, а в таких регионах, как Киев и Львов, – на 30 %.
«Спрос появился и он максимален в сегменте бюджетных перевозок.
Сейчас лоу-кост линии вполне могут заполнить украинскими пассажирами
самолеты на 90% и выше, как того требует бизнес-модель. Ryanair активно
развивает маршрутную сеть, так что полеты в Украину этой компании
интересны»,
–
отметил
Е.
Кравцов
(Крылья
(http://www.wing.com.ua/content/view/17219/37/). – 2016. – 9.12).
***
ГП «Антонов» попросило более 700 млн долларов для перевода
производства своих самолетов на полномасштабную серию.
Об этом пишет издание ЛІГА.net.
В правительстве уже пообещали, что выделят запрашиваемую сумму.
Компании требуются деньги в том числе для замены российских
комплектующих – на это «Антонов» просит примерно 77,5 млн долл.
Также необходимо провести модернизацию мощностей, которые не
обновлялись на протяжении долгого времени – эти потребности в компании
оценили в 625,7 млн долл. Речь идет о перезапуске трех программ: Ан-148/158
(требуется 244,8 млн долл. для выпуска 24 самолетов в год), Ан-178 (225,5 млн
долл. для ежегодного выпуска шести самолетов) и Ан-132 (155,4 млн долл. – на
шесть самолетов в год).
Кроме того, предприятию необходимо создать сеть сервисных центров.
Если получится привлечь финансирование, в 2018–2021 гг. ГП «Антонов»
готово выпустить почти 100 самолетов: 60 Ан-148/158, 18 Ан-178 и 18 Ан132.Сейчас мощности завода позволяют производить не более 12 ВС в год.
Руководитель Украинской авиастроительной компании , куда вошло ГП
«Антонов», М. Гвоздев подчеркивает, что за последние 10 лет ни один самолет
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не построен с прибыльностью. Он отметил: «У нас есть облик нового самолета
без российских комплектующих и есть рынки для него. Мы знаем, как
рентабельно произвести этот самолет. Но ни один покупатель не купит самолет,
если в этом не будет заинтересовано собственное государство. Нам нужны не
столько деньги, сколько помощь в организации лизинговой компании, чтобы
эти самолеты полетели».
Недавно состоялось совещание, посвященное проблемам авиационной
промышленности, где было решено разработать программу развития в
гражданском и военном секторах. В январе правительство готово принять
отдельные постановления, направленные на поддержку авиапрома. На этом же
совещании руководство страны и пообещало найти деньги на запуск серийного
производства ВС на ГП «Антонов». В прошлом году компания собрала только
два воздушных судна – Ан-148 и Ан-158. За период с 2011 г. по сентябрь 2016 г.
ГП «Антонов» выпустило и продало в общей сложности 16 самолетов (шесть
Ан-32, четыре Ан-148 и шесть Ан-158). Лучшим стал 2012 г., когда завод
произвел шесть ВС и смог реализовать восемь бортов.
В цехах ГП «Антонов» простаивают несколько недостроенных самолетов
Ан-148/158. Сейчас украинское предприятие работает над Ан-178, заказы на
которые разместили азербайджанская Silk Way Airlines (10 ВС) и китайская
А-star (12 ВС; договоры предусматривают последующую организацию
производства в этих странах), а также Hong Kong Leyuan Communication
Technology Investments Group Limited (25 ВС). В общей сложности, украинское
предприятие имеет твердые заказы на 56 самолетов.
В августе «Антонов» договорился с китайской Airspace Industry
Corporation of China (AICC) о достройке второго Ан-225 и финансировании
строительства партии самолетов Ан-178. Кроме того, ГП «Антонов» готовится к
выпуску нового транспортника Ан-132 (выкатка демонстратора запланирована
на конец 2016 г.) (Крылья (http://www.wing.com.ua/content/view/17200/38/). –
2016. – 7.12).
***
Експерти проекту ЄС Twinning «Допомога щодо імплементації СФЗ
зобов’язань (санітарних та фітосанарних заходів) відповідно до Угоди про
Асоціацію Україна та ЄС» та експерти проекту ЄС «Вдосконалення
системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» окреслили
пріоритети продовження співпраці із Держпродспоживслужбою.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Голова Держпродспоживслужби В. Лапа провів зустріч з експертами
проекту ЄС Twinning «Допомога щодо імплементації СФЗ зобов’язань
(санітарних та фітосанарних заходів) відповідно до Угоди про Асоціацію
Україна та ЄС» та експертами проекту ЄС «Вдосконалення системи контролю
безпечності харчових продуктів в Україні».У рамках зустрічі обговорені основні
питання щодо поточного співробітництва та окреслені пріоритети на майбутнє.
Зокрема, йшлося про обговорення стану розробки законодавчих актів,
поставку обладнання, яке здійснюється за кошти ЄС, та проведення
комплексного навчання серед фахівців, які працюватимуть із цим обладнанням
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/es-prodovzit-spivpracuvati-izderzprodspozivsluzbou-u-sferi-bezpeki-harcovih-produktiv). – 2016. – 8.12).
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***
У жовтні 2016 р. Україна істотно наростила експорт соняшнику,
поставивши на зовнішні ринки максимальний місячний обсяг олієнасіння за
останні п'ять сезонів.
Про це повідомляє «УкрАгроКонсалт».
Так, експорт насіння становив 59,1 тис. тонн проти 2,9 тис. тонн у вересні
2016 р. і 7,4 тис. тонн за відповідний період минулого сезону.
В цілому в 2016/17 сезоні (вересень-жовтень) Україна експортувала
62 тис. тонн соняшнику, що в сім разів перевищує поставки за відповідний
період минулого 2015/16 сезону (8,8 тис. тонн) і поступається лише сезону
2003/04 МР , коли за два місяці було експортовано понад 170 тис. тонн. Такі
темпи експорту олієнасіння підтверджують прогнози на 2016/17 сезон, озвучені
на рівні 500 тис. тонн.
У жовтні лідерами закупівель олієнасіння залишалися європейські країни з
часткою експорту 68 %. Туреччина, наростивши в жовтні поточного року
закупівлі соняшнику до 17,5 тис. тонн, збільшила свою частку в експорті
олійної
культури
з
України
до
28
%
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/v-potocnomu-sezoni-ukraina-zbilsila-obsagieksportu-olii-v-7-raziv). – 2016. – 12.12).
***
У листопаді 2016 р. за межі України відправили 380 тонн свиней
забійних кондицій. Їхня вартість склала 462 тис. дол.
Про це згідно з даними ДФС повідомляє аналітичний відділ Асоціації
свинарів України.
Відвантаження тварин за кордон дозволило збільшити обсяги надходжень
валютної виручки до країни до 2,89 млн дол. Цей показник на 709 тис. дол.
перевищив вартість живих племінних свиней, імпортованих у січні-листопаді
2016 р.
За словам аналітиків, цьогорічні результати торгівлі живим поголів’ям
зросли більше ніж у 100 разів, порівняно з 2015 р. Так, вітчизняні трейдери
експортували 2,46 тис. тонн живця.
Водночас поставки живих свиней з-за кордону скоротилися. Так, для
оновлення поголів’я українські свиногосподарства витратили 2,18 млн дол. Це
на 43 % менше, ніж
у січні-листопаді 2015 р. (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-zbilsila-obsagi-eksportu-zivih-svinej-u100-raziv). – 2016. – 9.12).
***
Україна у січні-листопаді 2016 р. експортувала меду на 82,8 млн дол.,
або 47,8 тис. тонн.
Про це повідомляє Державна фіскальна служба України.
Зокрема, за останній місяць було відвантажено меду на 14,7 млн дол.
Найбільшим імпортером українського меду залишається Німеччина –
28,97 млн дол., що становить 35 % від загального експорту. На другому місці –
США (15,6 млн, 18,9 %), третє місце зайняла Польща (13,96 млн, 16,9 %).
Крім того, протягом звітного періоду Україна імпортувала меду на
308 тис. дол., або 118 тонн. Основними постачальниками в Україну виступили
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Чехія, Польща та Іспанія (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-usicni-listopadi-eksportuvala-majze-50-tis-tonn-medu). – 2016. – 11.12).
***
Українські виробники мають великі можливості для експорту на ринки
Танзанії добрив, сої, продуктів переробки і бобових. Також танзанійці
зацікавлені у поставках з України малої сільськогосподарської техніки та
обладнання для переробки аграрної продукції.
Про це заявила заступник міністра агрополітики з питань євроінтеграції
О. Трофімцева, передає прес-служба відомства.
«За умови позитивного розвитку виробництва та переробки молока в
Україні, постачання сухого молока на ринок Танзанії може бути перспективним.
Великий попит матиме борошно, м'ясо, добрива, в тому числі органічні, а також
обладнання для переробки», – зазначила О. Трофімцева.
«Українським виробникам продуктів харчування також потрібно звернути
увагу на продовольчу виставку FOODAGRO AFRICA, яка відбудеться
22-24 серпня 2017 р. і яка є найбільшою профільною виставкою в регіоні
Східної Африки з понад 20 тис. учасників, в тому числі понад 500 іноземних
компаній», – зауважила заступник міністра.
Вона додала, що ринок Танзанії є дуже непростим для роботи на ньому, він
має свою специфіку і свої правила.
«Але, завдяки зонам вільної торгівлі та митним домовленостям між
африканськими країнами від Каїру до Дар-ес-Саламу він дає можливість виходу
на швидко зростаючий ринок з понад 500 млн споживачів», – підсумувала
О. Трофімцева (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainski-eksporteriprodovolstva-maut-veliki-mozlivosti-na-rinku-tanzanii). – 2016. – 12.12).
***
Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить субвенцию
из государственного бюджета местным бюджетам на жилищные субсидии
населению на 2,5 млрд гривен до 42,7 млрд гривен.
Об этом говорится в законопроекте №5482, зарегистрированном в Раде
5 декабря.
Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О
Государственном бюджете Украины на 2016 год».
Увеличение объема субвенции предлагается осуществить за счет
уменьшения расходов по бюджетной программе «Финансовое обеспечение
выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по
пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда» на
соответствующую сумму.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что по итогам года
ожидается увеличение обязательств по субвенциям из госбюджета местным
бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению на оплату
жилищно-коммунальных услуг.
Этим же законопроектом для нивелирования валютных воздействий,
Кабмин предлагает Раде предусмотреть норму, допускающую отклонение от
заложенного в госбюджете предельного объема государственного долга, в
случае отклонения официального курса гривны от прогнозного.
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Кабмин допускает снижение курса гривны на конец 2016 г. до
27,5 UAH/USD, при этом в госбюджет-2016 Кабмин заложил прогнозный курс
гривны
24,4
UAH/USD
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news//390410/kabmin-predlagaet-rade-uvelichit-subventsiyu-mestnym-byudzhetam-nazhilishhnye-subsidii). – 2016. – 8.12).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Через повільне впровадження заходів, передбачених спільною програмою
України з Міжнародним валютним фондом, зросла ймовірність затримки
надходження офіційного фінансування. Про це повідомляє прес-служба
Національного
банку
України,
передає
УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1625722-nbu-cherez-povilne-vprovadzhennyazakhodiv-u-ramkakh-spivpratsi-z-mvf-ye-riziki-schodo-finansuvannya).
У НБУ зазначили, що зросли ризики для подальшої інфляційної динаміки,
що змушують Національний банк більш стримано здійснювати пом’якшення
монетарної політики для досягнення проголошених інфляційних цілей.
«Зросла ймовірність затримки надходження офіційного фінансування через
повільне впровадження заходів, передбачених спільною програмою України з
МВФ», – йдеться у повідомленні.
Також вказано, що одним з ризиків є і зростання невизначеності внаслідок
посилення політичної напруги.
У Нацбанку зауважили також, що не виключають зростання інфляції у
2017 р. через підвищення мінімальної зарплати.
«У разі зниження ризиків для цінової стабільності Національний банк у
наступному році продовжить пом’якшення монетарної політики, оскільки це
сприятиме зниженню вартості кредитних ресурсів та надасть підтримку
економічному зростанню», – додали у НБУ (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1625722-nbu-cherez-povilne-vprovadzhennyazakhodiv-u-ramkakh-spivpratsi-z-mvf-ye-riziki-schodo-finansuvannya). – 2016. –
8.12).
***
Национальный
банк
считает
задержку
сотрудничества
с
Международным валютным фондом влияющей на курс гривны.
Об этом сообщила глава НБУ В. Гонтарева в ходе пресс-конференции.
«Задержка с МВФ влияет, прежде всего, на наш платежный баланс. А курс
гривны – это как зеркало нашей экономики, на которую также влияет
платежный баланс», – сказала она.
В. Гонтарева также отметила, что данный фактор влияет также на
показатель
инфляции
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news//390470/natsionalnyj-bank-schitaet-zaderzhku-sotrudnichestva-s-mvf-vliyayushhejna-kurs-grivny). – 2016. – 8.12).
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***
Фонд гарантирования вкладов отмечает, что судебные решения о
незаконности ликвидации неплатежеспособных банков могут иметь
негативные последствия для их вкладчиков и кредиторов. Зато выгоду от
таких решений будут иметь бывшие владельцы этих банков.
Об этом говорится на сайте ФГВФЛ.
«По нашему убеждению, акционеры будут использовать такие решения
исключительно для вывода ликвидных активов, средства от реализации которых
должны направляться на удовлетворение требований кредиторов. О
возобновлении работы неплатежеспособного банка не может быть и речи.
Во-первых, нет законодательного механизма этого процесса, во-вторых,
если бы преследовалась именно такая цель, то акционеры провели бы
докапитализацию банка еще до признании банка неплатежеспособным», –
убежден заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования
А. Оленчик.
По его словам, первое, что делают акционеры, когда судебное решение
вступает в законную силу – переоформляют недвижимое имущество банка на
других субъектов хозяйственной деятельности. После этого происходит ряд его
перепродаж.
«Странно, когда вкладчикам неплатежеспособных банков такие решения
представляют как победу. Ведь у них на глазах выводят активы, продажа
которых давала им шансы вернуть свои средства», – отметил В.Новиков,
директор юридического департамента Фонда – «Возникает реальная угроза
потери имущества банка из-за того, что Фонд не может платить заработную
плату работникам банка, плату за охрану, коммунальные услуги и т.д.».
В то же время Фонд гарантирования отмечает конструктивную работу
отдельных
общественных
организаций,
созданных
вкладчиками
неплатежеспособных банков, которые контролируют процесс возврата средств
кредиторам
банков
за
счет
продажи
активов
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/390459/fgvfl-otmechaet-chto-resheniya-suda-olikvidatsii-neplatezhesposobnyh-bankov-mogut-imet-negativnye-posledstviya).
–
2016. – 8.12).
***
Международное рейтинговое агентство Fitch опубликовало новый
отчет, в котором отмечается, что украинский банковский сектор
продолжает испытывать сложности с наращиванием кредитования. Об
этом сообщается в пресс-релизе Fitch.
Это обусловлено наличием значительного объема неработающих кредитов
и проблемами платежеспособности. Также отмечается, что важным фактором
для функционирования сектора остается наличие разрешение регулятора на
несоблюдение требований к капитализации.
«Мы ожидаем, что показатели в секторе останутся под давлением ввиду
высоких потребностей в резервировании. Восстановление платежеспособности,
скорее всего, будет длительным процессом в соответствии с разрешениями
регулятора, а некоторым более крупным банкам, вероятно, потребуется
дальнейшая поддержка», – сообщается в отчете.
По данным Fitch, портфель государственных долговых обязательств
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увеличился за 9 месяцев 2016 г. Однако в основном приходится на
государственные банки, отчасти из-за того, что государственные ценные бумаги
были получены ими как инструменты рекапитализации.
Профили
фондирования
у
банков
стабилизировались
после
реструктуризации внешнего долга в 2015 г., и депозитное финансирование
постепенно восстанавливается на фоне более низкой волатильности гривны. В
ноябре агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента
семи украинских банков в иностранной валюте с уровня «CCC» до «B-».
Прогноз шести банков – стабильный, а по рейтингу Правэкс Банка – негативный
(Минфин (http://minfin.com.ua/2016/12/09/25028200/). – 2016. – 9.12).
***
За 11 месяцев 2016 г. в Украине было произведено 4586
автотранспортных средств, или почти на 29 % меньше прошлогоднего
результата. Об этом говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».
В частности, легковых автомобилей было произведено 3800 шт. (-13 % к
аналогичному периоду прошлого года), коммерческих автомобилей – 547 шт.
( -61 % к АППГ), автобусов – 239 шт. (-65 % к АППГ).
По данным ассоциации, в ноябре 2016 г. на украинских заводах было
произведено 877 автотранспортных средств, что на четверть меньше результата
прошлогоднего ноября и в то же время на 77 % больше показателя октября
этого года.
В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые
автомобили, которых было произведено 777 шт.: +78 % к октябрьскому
показателю и -7 % к ноябрю прошлого года.
Количество коммерческих автомобилей, зафиксированных в статистике
«Укравтопрома» в отчетном месяце, – 51 автомобиль, что на 325 % больше, чем
в предыдущем месяце, но при этом на 72 % меньше, чем в ноябре 2015 года.
Стоит отметить, что в данных за ноябрь отсутствуют показатели ПАО
«АвтоКрАЗ», который уже четвертый месяц не предоставляет статистику по
своему производству.
Также за текущий месяц было произведено 49 автобусов, такой объем
производства на 2 % превысил показатель предыдущего месяца, однако от
результата
ноября
2015
года
отстал
на
66
%
(МинПром
(http://minprom.ua/news/222360.html). – 2016. – 8.12).
***
Ціни на споживчому ринку в листопаді 2016 р. порівняно з попереднім
місяцем зросли на 1,8 %, з початку року – на 11,4 %.
Про це повідомляє Держстатистики.
За даними відомства, на споживчому ринку в листопаді ціни на продукти
харчування та безалкогольні напої зросли на 1 %.
Крім того, на 7,3–1,5 % підвищилися ціни на молоко, масло, сметану, сири,
кисломолочну продукцію, овочі, цукор, сало, хліб. Водночас на 4,8–0,5 %
подешевшали фрукти, свинина, м’ясо птиці, риба та продукти з риби.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,3 %, зокрема на
алкогольні напої – на 0,6 % (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/zpocatku-roku-cini-na-spozivcomu-rinku-zrosli-na-114). – 2016. – 11.12).
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***
За підсумками 8 місяців Україна відкотилася на 42 сходинку світового
рейтингу експортерів молокопродуктів.
Про це повідомив експерт продовольчого підрозділу ООН ФАО А. Ярмак
на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, динаміка експорту по вартості серед лідерів за 8 місяців
2016 р. має такий вигляд: Німеччина, Ірландія і Франція – по мінус 6-7 %; Нова
Зеландія – мінус 13 %, Голландія – мінус 1 %, США – мінус 21 %, Бельгія –
мінус 5 %, Австралія – мінус 12 %, Польща – мінус 15 %, Білорусь та Австрія –
мінус 2-3 %, Україна – мінус 11 %.
«До речі, Україна відкотилася на 42 сходинку світового рейтингу
експортерів молокопродуктів за підсумками 8 місяців. Два роки тому, за той
самий період, ми були на 28 місці, рік тому – на 40», – зауважив А. Ярмак.
За його словами, приріст експорту показали Італія (+5 %), Данія (+2 %),
Іспанія та Греція (по +4 %), Іран (+5 %), Гонконг (+26 %).
З імпортерів: Китай за період (+6 %), Росія (+2 %).
«Решта в мінусах. Особливо велике зниження імпорту показали Алжир
(-21 %), Японія (-14 %), Малайзія (-28 %), Корея (-13 %). А от імпорт до
Бразилії, чомусь, зріс на 40 %», – підсумував А. Ярмак (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-opustilas-na-42-shodinku-svitovogorejtingu-eksporteriv-molokoproduktiv). – 2016. – 12.12).
***
Ситуація, яка склалася в Україні з логістикою сільгосппродукції,
наближається до колапсу.
Про це заявив генеральний директор агропромхолдингу «Астарта»
В. Іванчик на прес-конференції.
За його словами, Україна отримала рекордний урожай в цьому році, але
можливості відвантажити це зерно – немає.
«З експлуатації вивели тисячу вагонів, зменшується кількість
автомобільного транспорту, тому що машини виходять з ладу, немає оновлення
парку. Плюс до всього було прийнято рішення про зменшення навантаження на
вісь автомобіля. Ситуація, яка склалася, наближається до колапсу», – зазначив
В. Іванчик.
За його словами, «Астарта» ще не завершила збирання кукурудзи.
Неприбраними залишилося близько 2 тис. га.
«Ми не вивезли ще цукровий буряк з полів, тому що не вистачає машин і
транспорту – ні власного, ні найманого. Ми не можемо забезпечити наші
контракти з продажу зерна і олійних, тому що існує серйозний дефіцит
вагонів», – розповів В. Іванчик.
За його словами, у компанії були спроби залучити вагони з сусідніх країн:
Литви, Білорусі, Польщі, Молдови, але «Укрзалізниця» на ці спроби реагувала
не надто позитивно. Однак компанії вдалося домовитися про 40 вагонів.
«Зараз вагони вже приходять із сусідніх країн. Нам потрібні сотні вагонів.
Поки "Астарта" не планує закуповувати свій парк зерновозів», – підсумував
гендиректор агрохолдингу (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainane-moze-vivezti-zibrane-zerno-viktor-ivancik). – 2016. – 12.12).
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***
Председатель Европейского центрального банка М. Драги предупредил,
что новые стимулирующие меры ЕЦБ могут быть не последними,
поскольку все зависит от уровня инфляции. Об этом сообщает Bloomberg.
Регулятор согласился добавить 540 млрд евро ($576 млрд) к своей
программе количественного смягчения (QE) и расширить ее до конца
следующего года до 2,2 трлн евро ($2,4 трлн). В случае необходимости
программа может еще увеличится.
«Если прогноз будет менее благоприятным и финансовые условия будут
несовместимыми с дальнейшим прогрессом инфляции, совет управляющих ЕЦБ
намерен увеличить программу», – заявил М. Драги.
Действия ЕЦБ связаны с опасениями, что постепенное восстановление
экономических рисков в Европе может провалиться из-за политической
неопределенности. М. Драги и его коллеги часто подчеркивали, что рост
экономики в значительной степени зависит от дальнейшего смягчения
монетарной политики.
Прогнозируется, что инфляция в еврозоне в среднем составит 1,7 % в
2019 г. После заявления М. Драги курс евро упал на 1 % (Минфин
(http://minfin.com.ua/2016/12/08/25015665/). – 2016. – 9.12).
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