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Шановні колеги!
Від щирого серця вітаємо Вас із наступаючим Новим
роком та Різдвом!
Бажаємо, щоб Новий рік для Вас був наповнений
теплом і злагодою, любов’ю і радістю, успіхами і
новими досягненнями, добробутом і стабільністю!
Зичимо Вам творчого натхнення, здійснення
професійних планів та всіх мрій і задумів.

Із сподіванням на розвиток нашої співпраці,
колектив Національної юридичної
бібліотеки, Служби інформаційно-аналітичного
забезпечення органів державної влади (СІАЗ)
Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського
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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент П. Порошенко підписав Закон «Про Державний
бюджет України на 2017 рік».
П. Порошенко наголосив, що з самого початку, руйнуючи традиції, які
були в попередні роки, уряд своєчасно подав Державний бюджет до Верховної
Ради.
Президент нагадав, що бюджет своєчасно і детально був обговорений на
засіданні РНБОУ в частини видатків на сектор оборони і безпеки країни. Він
також особливо наголосив, що ці видатки становлять 5,2 % від ВВП і зазначив,
що в першу чергу «ці видатки сконцентровані на фінансуванні Збройних сил
України і спрямовані не тільки на фіксацію грошового, медичного, речового та
харчового забезпечення, а й на фінансування державного оборонного
замовлення».
«Уперше ті нові зразки озброєння, які були розроблені за останні два з
половиною роки, перейдуть з процесу випробування до безпосередньої
постановки на озброєння, що значно посилює бойові можливості наших
Збройних сил», – сказав Президент. При цьому він підкреслив, що інші силові
відомства будуть також забезпечені достатнім фінансуванням.
Глава держави особливо відзначив, що урядом, Президентом, Прем’єрміністром і парламентом спільно були зроблені революційні кроки
безпрецедентні щодо посилення захисту людей праці – піднято мінімальну
заробітну плату до 3200 грн.
«Дуже важливо, що піднімається заробітна платня вчителів, лікарів, у
першу чергу кваліфікованих працівників. І ми нарешті маємо можливість, щоб
та людина, яка працює, у першу чергу мала відповідне матеріальне
забезпечення», – наголосив Президент.
П. Порошенко наголосив, що прийнятий бюджет-2017 є соціальним,
реформаторським, захищає українського виробника, українського працівника,
значно покращує інвестиційний клімат у державі.
Глава держави зазначив, що в бюджеті 2017 р. закладені безпрецедентні
видатки і на дорожнє будівництво.
Президент наголосив, що проведення реформи децентралізації в країні
вже третій рік поспіль призвело до суттєвого зростання місцевих бюджетів і
можливостей місцевих бюджетів. Глава держави зауважив, що бюджети
розвитку місцевих громад зросли у п’ять-шість разів.
Президент висловив сподівання, що після ретельного аналізу наших змін
до законодавства інвесторами, міжнародними експертами продовжиться
покращення позицій України в рейтингу Doing Business.
«Це завершення дуже важливого етапу, який доводить ефективність і
важливість погоджених і скоординованих дій уряду, Прем’єра, парламенту та
Президента», – зазначив глава держави.
Президент також підписав Закони «Про збільшення видатків на заробітну
плату працівникам державних вугледобувних підприємств», «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України» щодо збільшення мінімальної заробітної
платні до 3200 грн, «Про внесення змін до Бюджетного кодексу» (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2016. – 27.12).
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***
Прем’єр-міністр: Державний бюджет на 2017 р. стане бюджетом
розвитку та зростання України.
Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час зустрічі з
Президентом України П. Порошенком, під час якої Президент підписав Закон
України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».
«Ми добре попрацювали та знайшли правильний підхід до формування
кошторису на наступний, 2017 р. Ми вважаємо, що він буде бюджетом
розвитку, бюджетом зростання», – наголосив В. Гройсман.
«Фактично, ми збалансували бюджет таким чином, що він є в інтересах
людей і нашої прекрасної держави», – підкреслив Прем’єр-міністр.
Глава уряду зауважив, що у Бюджеті на 2017 р. передбачається зростання
економіки, а також зокрема реалізація масштабних інфраструктурних проектів
щодо будівництва доріг, підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн,
фінансування Збройних сил України.
Також заплановані заходи для забезпечення ліками українських громадян
зокрема через механізм реімбурсації на ліки проти серцево-судинних
захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми, що дозволить
«створити умови для того, щоб люди жили довше і менше хворіли».
Крім того, у Бюджеті на 2017 р. збережена і розвинута децентралізація у
тому числі щодо підвищення відповідальності місцевої влади. «Ресурси є і для
розвитку, і модернізації і всього іншого. Сьогодні на місцях кошти є. Там, де
кому буде важко, ми підтримаємо, допоможемо і нікому не дамо якимось чином
втратити темп», – зауважив глава уряду.
Прем’єр-міністр привітав підписання Президентом Закону «Про
Державний бюджет України на 2017 рік». За його словами, це завершило велику
роботу, яку уряд провів протягом 3,5 місяців щодо публічного обговорення
проекту бюджету спільно з експертним середовищем, комітетами та фракціями
Верховної Ради України, на засіданнях Національної ради реформ при
Президентові України.
Він також підкреслив, що ухвалення бюджетоутворюючого закону щодо
змін у податковій системі сприятиме покращенню бізнес-клімату в країні.
Одразу після підписання Закону «Про Державний бюджет України на
2017 рік» уряд переходить до його виконання. Прем’єр-міністр зауважив, що
Кабінет Міністрів ще має ухвалити ряд рішень (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 26.12).

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

Надія Савченко: еволюція політичного образу
Постать Н. Савченко – найвідомішої з українських військовополонених,
що проявила мужність, незламність, патріотизм і була визволена з російської
в’язниці завдяки безпрецедентній підтримці української та світової
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громадськості, перебуває у центрі уваги вже кілька років. У травні 2016 р.
Н. Савченко була людиною з найбільшим репутаційним капіталом у країні та
користувалася найвищою довірою серед громадян України. Соціологи заміряли
її президентський рейтинг, експерти оцінювали політичні перспективи, партійні
лідери намагалися залучити на свою користь її рейтинг.
Після повернення в Україну Н. Савченко наголошувала, що відводить собі
півроку, щоб або закріпитися в політиці, або піти геть. При цьому одні її
називали «троянським конем», критикували за заяви, що лунають в унісон
російській позиції та суперечать національним інтересам. Інші закликали не
звертати увагу на її заяви, мовляв після полону їй потрібен час, щоб
адаптуватися до реалій.
Ще влітку Н. Савченко повідомила, що буде балотуватися на пост
президента. І навіть представила свій варіант конституційної реформи, який
викликав багато критики. Однак набагато більше уваги отримали заяви
Н. Савченко, які стосуються Донбасу. Головним її меседжем було якнайшвидше
припинення війни, що, в принципі, збігається з настроями більшості українців.
Адже не секрет, що значна частина країни, в першу чергу Схід і Південь
втомилися від війни, тому радо відгукуються на будь-які обіцянки закінчити її в
будь-який спосіб. Утім шляхи до миру, пропоновані Н. Савченко, викликали
запеклі суперечки та не були сприйняті суспільством. Зокрема, вона заявляла
про необхідність взаємно вибачитися сторонам, які воюють, наполягала на
початку прямих переговорів між Києвом і керівництвом «ДНР» і «ЛНР»,
говорила про те, що вже побувала як миротворець у Донецьку.
За півроку Н. Савченко так і не знайшла однодумців серед ключових
гравців у політикумі чи колег у ВР. Ніхто з депутатів, навіть з фракції
«Батьківщина», не підтримав екс-полонянку своєю присутністю під
Адміністрацією Президента, куди Н. Савченко прийшла разом з родичами
українських військовополонених вимагати прискорення звільнення в’язнів.
Окремо від партії «Батьківщина» і всупереч її позиції Н. Савченко взяла участь
в акції протесту вкладників банку «Михайлівський» під будівлею НБУ під
прапорами партії «За життя». Крім того, врозріз з однопартійцями звучав ряд
заяв Н. Савченко, через які фракція «Батьківщини» неодноразово змушена була
заявляти, що Н. Савченко діє самостійно й не погоджує свої заяви з ними.
Протягом останнього часу Н. Савченко встигла також неодноразово
шокувати й розчарувати простих українців. Зокрема, широкого розголосу
набула ситуація, що склалася у результаті розіграшу журналістів проекту
«Гроші» телеканалу «1+1», які від імені сепаратистів запропонували
Н. Савченко допомогти відкрити представництво «ЛДНР» у Києві. Спочатку їй
подзвонив журналіст, який повідомив, що дзвонить з Донецька за дорученням
О. Захарченка. Він пояснив, що сепаратисти мають у Києві широку агентурну
мережу і готові співпрацювати з Н. Савченко. Потім журналіст запитав, чи
можна дати її номер людині сепаратистів у столиці. Нардеп відразу погодилася.
Пізніше їй подзвонив нібито від імені «ДНР» професійний актор, який
заявив, що працює в Києві під прикриттям. Журналісти відзначають, що
Н. Савченко розмовляла зі «шпигуном» прямо із сесійної зали парламенту. Вона
сказала, що о 14:00 сесія закінчиться і погодилася зустрітися в кафе,
попередивши, що може трохи запізнитися. На зустрічі провокатор запропонував
Н. Савченко відкрити посольство «ЛДНР» в Києві під прикриттям культурного
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центру.
«Юридично це в принципі неможливо», – відповіла нардеп, але пообіцяла
пошукати людину, яка зможе допомогти з цим проектом. Н. Савченко назвала
цей проект «За мир». Вона запевнила, що він повинен початися на релігійні
свята. Пізніше Н. Савченко передала привіт О. Захарченку. «Саші привіт
великий ... Скажіть, що було б добре 23 зустрітися у Мінську», – сказала Надія
(http://fast24news.ru/zakat-zvezdy-savchenko-ot-geroya-do-agenta-kremlya/).
Ключовим моментом, який остаточно розвіяв завищені очікування
суспільства щодо Н. Савченко, змінивши їх на розчарування та шквал критики,
стала таємна зустріч політика з лідерами самопроголошених «ДНР» і «ЛНР»
О. Захарченком та І. Плотницким у Мінську 7 грудня. Після того як інформація
про це просочилася в ЗМІ, її підтвердили і самі бойовики, і представники
Кремля. І вони, і сама Н. Савченко назвали зустріч такою, що пройшла в рамках
тристороннього мінського формату, адже на ній були представники «трьох
сторін»: так званих ДНР/ЛНР, Росії та України.
Прес-секретар президента РФ В. Путіна Д. Пєсков заявив, що «з російської
сторони завжди була готовність розмовляти з тими, хто бажає такого діалогу.
Ким би він не був». На думку міністра закордонних справ РФ С. Лаврова,
подібні переговори могли б принести конкретний результат за умови, що
Президент і уряд України додадуть значення «подібним контактам».
Н. Савченко підтвердила зустріч з ватажками «ДНР» і «ЛНР» на брифінгу
на Софійській площі в Києві. За її словами, зустріч була «спрямована на те, щоб
посилити мінський формат і зробити його більш дієвим найближчим часом».
Вона також заявила, що буде і далі зустрічатися «з ким треба і скільки треба,
якщо потрібно – з самим чортом». При цьому нардеп зазначила, що співпрацює
з СБУ і МЗС у рамках закону.
Водночас радник голови СБУ Ю. Тандем у коментарях пресі заявив, що
поїздка Н. Савченко в Мінськ не була узгоджена з його відомством. «Дійсно,
СБУ має контакти і з Н. Савченко, і з її сестрою, Вірою. Але ми не були
повідомлені про цю поїздку. У даному випадку ця поїздка не узгоджувалася ні з
Адміністрацією Президента, ні з українськими спецслужбами, ні з МЗС», –
запевнив Ю. Тандем. Він також повідомив, що Н. Савченко після зустрічі у
Мінську допитали в СБУ як свідка.
Те, що зустріч не носила формату мінських переговорів, підтвердили й у
тристоронній контактній групі. На цьому наголосила речник представника
України в тристоронній контактній групі Л. Кучми Д. Оліфер.
Натомість колишній представник України на переговорах у Мінську
Р. Безсмертний заявив, що Кремль використовує Н. Савченко, щоб створити
альтернативу чинному мінському формату – такий собі «Мінськ-3».
«Розпочалася чергова фаза реанімації “Мінська”. Я назвав би цю операцію
“Мінськ-3”. І коли вже було зрозуміло, що ситуація і роль “Мінська” і
“нормандської четвірки” у процесі згасає, їх ледь-ледь утримують на сьогодні,
то в цей процес включені нові фігури на шаховій дошці», – констатував
Р. Безсмертний.
На думку Президента України П. Порошенка, переговори народного
депутата фракції «Батьківщина» Н. Савченко з ватажками так званих ДНР та
ЛНР О. Захарченком та І. Плотницьким не несуть користі ні їй самій, ні Україні.
«Мені дуже шкода, адже ця людина пройшла великі випробування, і я думаю,
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що такі кроки не несуть користі ні їй, ні країні», – сказав П. Порошенко під час
поїздки в Івано-Франківську область, відповідаючи на запитання журналістів
щодо таких переговорів (http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenkoprokommentiroval-peregovory-savchenko-glavaryami-boevikov-mne-ochen-zhal779461.html).
Факт зустрічі народного депутата з самопроголошеними лідерами «ЛНР» і
«ДНР» викликав широкий громадський та політичний резонанс. Переважна
більшість оцінок з цього приводу зводилася до того, що подібні переговори
сприяють легітимізації самопроголошених формувань і є неприйнятними.
«Під час переговорів “нормандської четвірки” у Берліні однією з позицій
України було розформування псевдоструктур “влади” в окупованому Донбасі
на чолі з Захарченком і Плотницьким. А тим часом Савченко, навпаки,
займається легітимізацією самопроголошенців», – написала в Facebook
політолог
О. Яхно
(http://antikor.com.ua/articles/141360kakoe_budushchee_hdet_nadehdu_savchenko_v_ukraine__mnenie_ekspertov).
Що б не озвучувала на публіці сама Н. Савченко та інші учасники зустрічі,
як би не прагнула колишня льотчиця очолити будь-які переговори в такому
форматі, у неї немає для цього достатніх повноважень, відзначає колишній
генконсул
України
в
Стамбулі,
дипломат
Б. Яременко
(http://patrioty.org.ua/blogs/khto-stoit-za-savchenko-i-choho-vona-khoche-dosiahtyv-ukrainsko-rosiiskykh-vidnosynakh--eksperty-146627.html).
Переговорна група для мінських угод формується Президентом України,
говорить він, а це значить, що, або Н. Савченко повинна мати відповідне
доручення від Президента, щоб представляти там Україну, або вона робить
замах на конституційні повноваження Президента України. Спроби підв’язати
цю зустріч під мінський формат теж не відповідають дійсності, переконаний
дипломат, адже тристороння зустріч має на увазі участь міжнародних
спостерігачів – ОБСЄ, які в цих переговорах участі не брали.
«Для того, щоб це був повноцінний переговорний формат, там повинен
бути уповноважений представник України, уповноважений представник РФ і
уповноважений представник ОБСЄ. Так звані ЛНР і ДНР не беруть участі в
переговорах як повноцінна сторона. І це показує, що Н. Савченко або не
розуміє, про що вона говорить, або вводить в оману українське суспільство», –
пояснює Б. Яременко.
Водночас, як вважає народний депутат Р. Сольвар, дії Н. Савченко не
можуть бути розцінені як її власна ініціатива в особистих політичних чи будьяких інших цілях, оскільки російські спецслужби (О. Захарченка і
І. Плотницького на зустріч із Н. Савченко привезли саме співробітники ФСБ
Росії) з доброї волі ні з ким на контакт не йдуть. Натомість, на його думку,
організатори зустрічі у Мінську переслідують зовсім інші цілі
(http://blogs.korrespondent.net/blog/politics/3786259/).
Нещодавно в пресі з’явилася інформація, буцімто Н. Савченко
зустрічається з родинами полонених, запевняючи їх, що українська влада нічого
не робить для звільнення заручників, закликає тиснути на президента та
напряму домовлятися з бойовиками в обхід офіційних представників України в
Мінську. Ставка на сім’ї заручників не може не спрацювати, адже останніх дуже
легко мобілізувати, вони ладні на все, аби тільки допомогти своїм рідним.
Завдання Н. Савченко – переконати цих людей, що їх рідних можна врятувати з
7

полону виключно через прямі контакти з бойовиками ОРДЛО. І не буде великої
несподіванки, якщо Москва погодить такий обмін між бойовиками та групою
українських громадян на чолі з Н. Савченко в обхід офіційного Києва. У такому
разі ми отримаємо прецедент з багатьма важливими наслідками.
По-перше, це продемонструє, що всі складні проблеми з окупованими
територіями найкраще вирішувати з ними безпосередньо, тобто мова йде про
апробацію все того ж прямого діалогу з «ДНР/ЛНР», який, у результаті,
зводиться до визнання факту громадянської війни в Україні.
По-друге, таким жестом Росія покаже, що ефективно вирішувати проблеми
конфлікту на Донбасі можна без участі інститутів української влади та їх
представників, які займають непорушну позицію щодо агресора та яких
підтримує міжнародна спільнота. Це автоматично делегітимує офіційний Київ у
процесі врегулювання конфлікту на Сході країни.
Урешті-решт, Москва хоче продемонструвати, що готова вирішувати
конфлікт лише з тими, кого сама призначить повноважними від України. І, на
превеликий жаль, на роль таких повноважних у нас відгукується дедалі більше
політиків, в тому числі тих, яких ще вчора самих рятували з російської в’язниці.
«Поведінка Н. Савченко після звільнення з російської в’язниці не дає
однозначної відповіді на просте запитання: вона – авантюристка чи “консерва”
ФСБ (“законсервований агент”)?», – відзначає журналіст С. Руденко у статті для
DW
(http://www.dw.com/uk/коментар-соло-для-надії-або-навіщо-савченкозустрічалася-з-лідерами-лнр-і-днр/a-36747293). За півроку після повернення в
Україну вона дивовижним чином зуміла втратити народну довіру. Реверанси
вбік лідерів «ДНР» і «ЛНР», заяви про всепрощення, спроби налагодити діалог з
бойовиками викликали та продовжують викликати подив в українців, констатує
журналіст.
За останні два місяці Н. Савченко двічі відверто підігравала господареві
Кремля, йдеться в статті. Перший раз, коли вона прилетіла в Москву на суд над
українцями М. Карпюком і С. Клихом. Другий, – сівши за стіл переговорів з
І. Плотницьким та О. Захарченком у Мінську. У першому випадку з оточення
В. Путіна лунали заяви, що Н. Савченко – вільна людина, може спокійно
пересуватися по Російській Федерації. У другому, – Кремлю вдалося
організувати переговори народного депутата з тими, кого в Україні називають
терористами.
Для російського президента переговори Н. Савченко з лідерами «ЛНР» і
«ДНР» – спроба продемонструвати, що конфлікт в Луганській та Донецькій
областях – внутрішній. Нібито Н. Савченко – українська сторона, а
І. Плотницький та О. Захарченко – представники «ополченців», і вони
домовляються між собою про майбутнє Донбасу. Росія, таким чином, виглядає
непричетною до конфлікту.
Сама Н. Савченко пояснює свою поведінку бажанням звільнити з полону
українських заручників і припинити війну на Донбасі. Це завдання виглядає
майже неможливим для виконання, адже досі ні «нормандська четвірка», ні
мінський формат і угоди, ні тиск Заходу не змогли «поламати» В. Путіна, а
Н. Савченко – зможе?
На переконання С. Руденка, те, що відбувається зараз в Україні, – є ніщо
інше, як уміле використання російськими спецслужбами Н. Савченко для
досягнення своїх цілей. І поза будь-якими сумнівами, Н. Савченко це розуміє,
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будучи впевненою, що зможе втримати ситуацію під контролем і одержати те,
що вона хоче. Схоже, вона свято вірить у те, що лише в її силах завершити війну
на Донбасі. Про ціну питання поки що не йдеться.
За словами Б. Яременка, російська сторона розігрує нічим не обмежену
волю Н. Савченко до дій, фактично, грає на її амбіції, на її егоїзм, на її
переконання, що вона може вирішити ті проблеми, які не вирішувалися досі.
Насправді ж це робиться з однією простою метою – вивести РФ з-під ударів і зпід критики (http://patrioty.org.ua/blogs/khto-stoit-za-savchenko-i-choho-vonakhoche-dosiahty-v-ukrainsko-rosiiskykh-vidnosynakh--eksperty-146627.html).
Такої ж точки зору дотримується політичний аналітик С. Постоловський.
Переговори між Н. Савченко і терористами, на його думку, працюють на
затвердження положення про те, що у всіх сторін цього конфлікту – рівні права.
«Москві важливо легітимізувати ватажків “ДНР/ЛНР” не тільки серед
своїх прихильників. Набагато важливіше, щоб О. Захарченко та І. Плотницького
сприймали на Заході та в Україні. Так, це може мати успіх як на Заході, так і
серед громадян України. Зокрема, мова йде про жителів Сходу та Півдня, –
підкреслює С. Постоловський. – Така активність Н. Савченко вказує на те, що
Москва не має наміру найближчим часом розгортати широкомасштабний
конфлікт на Сході, так як значно більших результатів можна досягти,
використовуючи агентурну мережу на території України». Разом з тим він не
заперечує, що Н. Савченко дійсно може робити все це щиро, і що насправді
хоче допомогти полоненим українцям.
«Усе, що вона сьогодні робить, вписується в концепцію «мир за всяку
ціну», – говорить С. Постоловський. Але, як би не старалися в Кремлі, цей план
приречений, адже Україна вже заявила, що у Н. Савченко немає для цього
повноважень, запевняє політолог К. Сазонов.
«Будь-яка легітимізація процесу “примирення” з лідерами бойовиків
сьогодні приречена на невдачу. Хто б її не просував. Окремі народні депутати,
європейські прихильники “примирення за рахунок України” і навіть президент
під тиском зовнішніх гравців – усі ці спроби будуть поховані у Верховній Раді.
Так звана “партія війни” доволі впливова, щоб не допустити капітуляції в будьякому форматі. Ну а сценарій Кремля занадто очевидний, щоб його не
помічати», – говорить експерт.
Як вважає відомий журналіст В. Портников, саме доказ того, що мова йде
про внутрішньоукраїнський конфлікт, може стати приводом для пом’якшення
або навіть скасування санкцій проти Росії. Це – головна мета російської
дипломатії, оскільки 2017 р. є принциповим для долі цілого ряду державних
компаній країни. Тому спілкування Н. Савченко з ватажками найманців – не для
нас і не має на увазі створення нових політичних можливостей для самої
Н. Савченко, констатує В. Портников. Він переконаний, що «Кремль, таким
чином, створює пропагандистську можливість для нової американської
адміністрації. Можливість сказати – ось, ви бачите, вони там без нас
домовляються і навіть героїчна Надія в цьому бере участь. А тиск на Росію
тільки
шкодить
цьому
конструктивному
процесу»
(http://espreso.tv/article/2016/12/12/repetyciya_quotgromadyanskoyi_viynyquot_navi
scho_rosiyi_peregovory_savchenko_z_terorystamy).
Журналіст припускає, що слова «ми не повинні бути заручниками амбіцій
Києва» можуть бути вимовлені саме на тлі зусиль Н. Савченко. «Це сценарій,
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який Москва може запропонувати колишньому співробітнику штабу Д. Трампа
К. Пейджу, який обговорює зі своїми російськими конфідентами саме
скасування санкцій. Тому що у відповідь на побажання збереження обличчя
нової адміністрації при скасуванні санкцій, К. Пейджу – або будь-якому іншому
американському переговірнику з неясними повноваженнями – може бути
запропонований саме такий хід подій. Але, для того, щоб сценарій почав
здійснюватися на світлі, а не у тіні, Кремлю потрібні будуть гарантії готовності
Заходу погодитися з тим, що Росія більше не сприймається як учасник
конфлікту на Донбасі, виводиться за дужки. Тоді ми побачимо російську
спецоперацію у всій красі і її учасники не будуть заперечувати своєї в ній
участі», – прогнозує В. Портников.
Мета поїздки Н. Савченко в Мінськ на зустріч з ватажками «ДНР/ЛНР»
полягає в тому, щоб довести Україні і всій світовій спільноті, що конфлікт на
Донбасі – це не конфлікт з Росією, а конфлікт між українцями, погоджується
політолог С. Таран. Кремлю потрібно зняти з себе санкції. І якщо Захід
переконається, що конфлікт в Україні внутрішній, значить, РФ тут ні при чому і
санкції можна знімати, говорить експерт (http://nv.ua/ukr/opinion/taran/chogodomagajetsja-savchenko-324404.html).
Більш того, Росія мусить виходити зі складної ситуації, оскільки Донбас –
вантаж. Його потрібно годувати, підтримувати, чого Москва робити не хоче.
Кремль прагне перекласти цю ношу на шию Україні, причому на своїх умовах,
тобто, шляхом визнання бойовиків політичними суб’єктами. Таким чином,
Росія досягне відразу двох цілей: «спихне» Донбас і забезпечить довгі роки
нестабільності в Україні.
«Н. Савченко – інструмент досягнення цих цілей. Вона каже, що з
терористами потрібно вести прямі переговори, що мінський процес завжди був
переговорами з терористами, а Росія в них мовчала. Ще трохи, і вона скаже, що
Москва не має ніякого відношення до конфлікту на Сході, і сиділа вона не в
російській в’язниці. Судячи з усього, саме це завдання стоїть перед
Н. Савченко, і вона його намагається реалізувати. Російська сторона, напевно,
зробить якісь кроки для посилення її позицій – звільнить частину заручників,
наприклад. А Савченко це “продасть” як своє досягнення», – прогнозує
С. Таран.
Президент Фонду національних стратегій політтехнолог Т. Березовець
погоджується у своїх припущеннях, що саме Н. Савченко може отримати картбланш на звільнення українських заручників з рук терористів і виступити таким
собі «лицарем на білому коні». Мовляв, вона змогла звільнити заручників, а
офіційна влада – ні.
«Тепер зрозуміло, чому Росія зірвала обмін заручників, чому переговори,
які вела українська дипломатія, не увінчалися успіхом. Адже, судячи з усього,
саме Н. Савченко повинна виступити людиною, якій вдасться домовитися», –
відзначає експерт. Виходячи з цього, він очікує, що найближчим часом
Н. Савченко або сама поїде на Донбас, або лідери бойовиків заявлять, що
досягли домовленостей і готові до обміну, а основна заслуга в цьому, мовляв,
належить Н. Савченко.
«…Мова йде про реалізацію кремлівського плану, в якому українській
льотчиці відведена вкрай непорядна роль. Судячи з вчинків Н. Савченко, можна
зробити висновок, що план полягає в тому, щоб підключити родичів
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утримуваних на території окупованого Донбасу українців для тиску на владу», –
переконаний Т. Березовець (http://nv.ua/ukr/opinion/berezovets/kremlivskij-plandlja-savchenko-322435.html).
Т. Березовець вважає, що поїздка народного депутата Н. Савченко до
Мінська, де вона зустрічалася з ватажками «ДНР» і «ЛНР», по суті, є актом
зради Батьківщині. Тому, на його думку, СБУ має порушити кримінальну
справу, з льотчиці повинна бути знята депутатська недоторканність, а також
видана постанова про її затримання та арешт.
Варто відзначити, що мінська зустріч Н. Савченко не залишилася
непоміченою партією «Батьківщина», першим номером якої на парламентських
виборах 2014 р. була льотчиця. На сайті політичної сили розміщено заяву, в якій
«Батьківщина» наголошує на неприпустимості переговорів з «терористами і їх
ватажками». У політсилі також повідомили, що «Надія Савченко недавно
заявила про свою участь в новому політичному проекті. Вона не координує свої
дії з фракцією і партією “Батьківщина”».
15 грудня фракція «Батьківщина» ухвалила рішення про виключення
народного депутата Н. Савченко зі свого складу. Про це йдеться в офіційній
заяві, опублікованій на сайті «Батьківщини» (http://ba.org.ua/zayavafrakci%D1%97-batkivshhina-shhodo-nadi%D1%97-savchenko/).
«Життя засвідчило, що принципи та політичні переконання Н. Савченко та
“Батьківщини” не збігаються. Зокрема, “Батьківщина” виступає категорично
проти будь-яких переговорів з терористами, проти амністії вбивць українців,
проти легалізації бандугруповань на Донбасі. Надія вважає, “що державницька
позиція України не є чітко визначеною та доведеною щодо застосування саме
такої термінології”. Фракція “Батьківщина” обговорила з Н. Савченко всі ці
обставини та прийняла рішення про її виключення зі складу фракції», – йдеться
у повідомленні.
Виключивши Н. Савченко з фракції, «Батьківщина», проте, не стала
ініціювати позбавлення її депутатського мандата, хоча такий крок вважав
логічним, зокрема, директор Агентства моделювання ситуацій політолог
В. Бала, який написав про це на своїй сторінці в Facebook. Крім того, на його
думку, потрібно позбавити Надію звання Герой України, присвоєного льотчиці
Президентом П. Порошенком у березні 2015 р., коли вона перебувала в
російській в’язниці.
Блогер М. Олешко зареєстрував на сайті Верховної Ради петицію про
позбавлення Н. Савченко депутатського мандата. «Вона народний депутат. Вона
не уповноважена вести переговори з Кремлем і їхніми маріонетками. І про те,
що Надія з людиною Медведчука їздила в Мінськ і зустрічалася з терористами,
ми дізнаємося не від неї, а з різних джерел... Нам агентів Кремля в Раді і так
вистачає, і ще один агент, тільки в патріотичному соусі, нам не потрібен», –
написав М. Олешко, закликавши інтернет-користувачів підтримати петицію.
Поки
що
її
підтримали
лише
783
особи
(https://itd.rada.gov.ua/services/Petitions?order=voice&sort=desc&is_sname=False&
aname=published).
Тим часом сама Н. Савченко в телеефірі заявила, що не боїться навіть
зняття депутатської недоторканності, рівно, як і постати перед судом при
необхідності
(http://patrioty.org.ua/blogs/khto-stoit-za-savchenko-i-choho-vonakhoche-dosiahty-v-ukrainsko-rosiiskykh-vidnosynakh--eksperty-146627.html).
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Виключення Н. Савченко зі складу фракції «Батьківщина» у Верховній
Раді автоматично поставило під питання статус Н. Савченко як члена
української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), оскільки
формально вона втратила право займати місце представника цієї політсили в
делегації. Попри застереження щодо негативного впливу такого рішення на
міжнародний імідж України, 22 грудня Верховна Рада проголосувала за
виключення Н. Савченко з української делегації в ПАРЄ. За відповідне рішення
проголосували 237 народних депутатів. Як повідомила народний депутат з БПП
С. Заліщук, Н. Савченко самостійно написала заяву про вихід з української
делегації ПАРЄ. «Насправді Н. Савченко написала заяву про те, що вона хоче
вийти з ПАРЄ і взяти участь в Парламентській Асамблеї ОБСЄ. Грунтуючись
тільки на цій заяві, парламент прийняв це рішення постановою. Тут не було
конфліктного моменту. Це не те, що парламент України позбавив Н. Савченко
членства в
ПАРЄ через
її позиції»,
– пояснила С. Заліщук
(http://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zajavu-pro-vihid-z-delegatsiji-parje-savchenkonapisala-samostijno-zalishchuk-342841.html).
У постанові Верховної Ради пояснюється, що Н. Савченко була обрана
позаквотно заради звільнення її з російської в’язниці, через що була порушена
рівність умов призначення членів постійної делегації ВРУ у ПАРЄ.
У комітеті Верховної Ради у закордонних справах зазначили, що прийняття
попереднього рішення дозволило сприяти звільненню Н. Савченко з російського
полону, водночас на сьогодні обставини змінилися. Таким чином, нинішнім
рішенням народні депутати відновили рівність умов призначення членів
постійної
делегації
ВРУ
у
ПАРЄ
(http://www.pravda.com.ua/news/2016/12/22/7130645/).
Прес-секретар Н. Савченко Т. Проторченко з цього приводу заявила, що
«Надія попередньо вже говорила про можливість її виключення з делегації
ПАРЄ і пояснювала, що вона не змінить свою позицію і буде продовжувати
пояснювати на всіх майданчиках світу, Європи реальний стан речей в Україні
щодо
війни,
корупції,
політичної
та
економічної
кризи»
(http://nv.ua/ukr/ukraine/politics/pres-sekretar-savchenko-prokomentuvalavikljuchennja-nardepa-z-delegatsiji-parje-342005.html).
Сама Н. Савченко під час зустрічі з журналістами в Берліні заявила, що
після виключення її зі складу української делегації у Парламентській асамблеї
Ради Європи продовжуватиме займатися депутатською діяльністю.
«У будь-якому випадку, якщо я не буду переобрана наступного разу до
ПАРЄ, у народного депутата України залишається ще дуже великий фронт
робіт, так само міжнародних, у групах співдружності з різними країнами. Тому
я думаю, що роботи мені вистачить, за це я не переживаю», – відзначила
Н. Савченко.
Коментуючи своє виключення з фракції «Батьківщина», депутат заявила,
що її політичні бачення і фракції партії, в якій вона перебувала, «просто є
різними». «Тому незалежно від моєї поїздки в Москву, чи Мінськ, це все одно
сталося б, пізніше, але все одно сталося б», – відзначила вона.
Н. Савченко також додала, що часто має розбіжності в позиціях з «усіма
колегами в парламенті» через те, що вона є тим політиком, який не хоче
закривати очі на внутрішні проблеми, звертаючи увагу світу лише на
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зовнішні (http://nv.ua/ukr/ukraine/politics/savchenko-prokomentuvala-vikljuchennjaz-ukrajinskoji-delegatsiji-parje-342838.html).
На думку наукового директора Фонду Демократичні ініціативи політолога
О. Гараня, виключення Н. Савченко з української делегації в ПАРЄ – абсолютно
логічний крок, який здійснили з огляду на неоднозначність її дій та заяв. Більше
того, це було зроблено шляхом своєрідної ротації членів української делегації.
Формальним обґрунтуванням служило відновлення квот на представництво в
делегації і те, що свого часу Н. Савченко включили до складу українського
представництва для прискорення процесу її звільнення з російського полону
(http://nv.ua/ukr/opinion/haran/chomu-savchenko-vikljuchili-z-delegatsiji-v-parje343550.html).
З огляду на те, що виключення пройшло без зайвого ажіотажу, а сама
Н. Савченко спокійно сприйняла новину, сказавши, що для неї це не має
принципового значення, на міжнародний імідж України її виключення з
делегації в ПАРЄ ніяк не вплине, вважає політолог.
Не стало несподіванкою і виключення Н. Савченко зі складу комітету з
питань національної безпеки і оборони Верховної Ради. Про нього сповістив
член комітету, народний депутат від фракції «Народний фронт» А. Тетерук
(http://dt.ua/POLITICS/savchenko-viklyuchili-z-parlamentskogo-komitetu-znacbezpeki-i-oboroni-teteruk-228295_.html). За його словами, Комітет Верховної
Ради з національної безпеки і оборони одноголосно підтримав виключення
Н. Савченко зі складу комітету. «Ми вважаємо її дії особистими, які не
представляють діяльності нашого парламенту. У світі є думка, що вона є
недосвідченим політиком, але це не виправдовує її заяв, які вона робить на
користь ватажків терористичних організацій», – заявив А. Тетерук. Тепер
рішення комітету має підтримати парламент, утім, це станеться, найімовірніше,
вже після Нового року.
Незважаючи на виключення з усіх можливих для неї структур, Н. Савченко
доволі швидко знайшла нову політичну платформу для подальшої політичної
кар’єри. 25 листопада в ефірі «Шустер Live» вона оголосила про початок
власного політичного проекту. Ним виявився бренд «Народного руху України».
«Я буду вести “Рух” як партію, яка забута, і яку не зрозуміли (...) Цю
партію потім я візьму і заведу в Раду», – оголосила Н. Савченко. Водночас її
пояснення про власне місце та роль в НРУ звучали доволі заплутано: «Я не буду
входити в партію. Я стаю незалежним політиком. Я відкриваю свій фонд». «Я
вибираю – вести “Рух” разом з вами. Тільки не той “Рух”, який створює
Саакашвілі – нових ідей, не той “Рух”, який зараз представляють Кривенко і
Кишкар (обидва є членами партії “Народний Рух України” – УП) у Верховній
Раді. “Народний Рух України” – це партія. Але, крім партії, це ще й громадська
організація.
Ось
я
за
цю
громадську
організацію»
(http://www.pravda.com.ua/articles/2016/11/30/7128464/).
Голова партії Народний Рух України (НРУ) В. Куйбіда повідомив, що
кілька тижнів тому він зустрічався з Н. Савченко в офісі НРУ. Потім, на її
прохання, Н. Савченко була запрошена на засідання політради партії, про що, до
речі, ані на сайті НРУ, ані на Facebook-сторінці Н. Савченко не повідомлялося.
За словами голови НРУ, не всі з 13 членів політради були одразу позитивно
налаштовані до Н. Савченко, проте після півторагодинної розмови думка дещо
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змінилася. Водночас, за інформацією В. Куйбіди, про жодні домовленості або
спільні дії на політраді не йшлося.
«Вона точно не говорила, що хоче бути головою НРУ, вона навіть
уточнила, що не має такого наміру. Вона сказала, що прочитала нашу програму,
що їй багато що в ній імпонує, зокрема, що “Рух” намагається згуртувати
український народ на основі національних інтересів», – уточнив В. Куйбіда.
Водночас сама Н. Савченко вже анонсувала турне по Україні під
прапорами НРУ. «Я їду в закордонне відрядження. За цей час я й мої побратими
збираємо однодумців (...) Далі я буду їхати по Україні й виходити до людей
скрізь, де будуть прапори Народного РУХу України! Робота почалась! Боротьба
триває!», – написала на своїй сторінці у Facebоok Н. Савченко.
В. Куйбіда натомість про «прапори НРУ» нічого не знає. «Сумнівно, що на
її акціях будуть прапори НРУ, бо вони є там, де ми офіційно беремо участь.
Якби вона стала членом нашої партії, тоді б ми узгоджували з нею участь
активу партії в заходах Н. Савченко», – пояснює В. Куйбіда.
Відокремленість партії НРУ від Н. Савченко голова політсили підкреслив
також, нагадавши, що нині паралельно з партією діє одноіменна громадська
організація, створена задля забезпечення більш широкої платформи для НРУ,
яка має допомагати партії, і в жодному випадку – протистояти. За словами
В. Куйбіди, якщо члени партії повинні дотримуватися певної партійної
дисципліни, їхні заяви не мають суперечити програмі НРУ (інакше людина буде
виключена з партії), – то члени громадської організації не підчиняються таким
правилам. Відтак для співпраці з Н. Савченко оптимальною є співпраця саме у
форматі громадської організації, адже не всі її погляди поділяють в партії НРУ.
Тож, за умови чіткого юридичного відмежування Н. Савченко від
партії НРУ, відповідальності за дії та заяви цього політика політична сила не
нестиме.
«Якщо ми сказали, що бойовики – це терористи, з якими ми не можемо
вести переговори, хіба що через приціл автомата, – то на цьому крапка. Ніхто з
членів партії не може казати інакше, – відповідає голова НРУ щодо позиції
Н. Савченко про можливі прямі переговори з ватажками бойовиків. – Якщо вона
є одна з нас, є членом нашої партії, то має погоджувати такі заяви з нами. Але
якщо вона не одна з нас, а просто прочитала про Чорновола й нашу програму, і
їй вона сподобалась – то може говорити будь-що, не погоджуючи».
В. Куйбіда підтвердив припущення, що Н. Савченко, не будучи членом
НРУ, може очолити список партії до Верховної Ради. «Не обов’язково бути
членом партії чи її головою, щоб очолити список. З’їзд має проголосувати за
перший номер списку. Якщо їй це вдасться зробити – побажаємо їй успіху», –
відзначив В. Куйбіда, додавши, що на наступних парламентських виборах НРУ
має намір брати участь як самостійна одиниця. Така заява є доволі сміливою,
оскільки НРУ вже багато років соціологи навіть не вносять у соціологічні
опитування. Востаннє як самостійна одиниця партія брала участь у
парламентських виборах у 1998 р., зайнявши друге після Компартії
місце з 9,4 % голосів. Далі НРУ зливалася з іншими партіями у блоки –спочатку
з В. Ющенком у «Нашу Україну», потім з Ю. Тимошенко в її іменний блок.
Зрештою, НРУ як парламентська сила взагалі загубилася на політичній арені.
Утім, попри відсутність впливу у великій політиці, НРУ вдалося зберегти
свої партійні ресурси, які формувалися ще на початку 90-х. За словами
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В. Куйбіди, це 3,5 тис. осередків по всій Україні та 35 тис. членів партії. Хоча на
останніх місцевих виборах «Рух» спромігся завести в місцеві ради лише
270 депутатів (0,17 % зі всіх депутатів місцевих рад), що вказує на низьку
ефективність тисяч осередків.
Не виключено, що завойовувати прихильність виборців на майбутніх
парламентських виборах «Рух» розраховує завдяки рейтингу Н. Савченко. «Я
буду підтримувати всіх молодих політиків, які сповідують національнодемократичні цінності. Якщо вони є успішніші, ніж моє покоління і я в тому
числі, то я буду тільки радий, якщо з’явився той, хто зробить більше, ніж зробив
я і всі разом», – каже В. Куйбіда.
Водночас питання рейтингу Н. Савченко, як і її спроможність провести
цілу партію в парламент, наразі виглядає мало перспективним. Опитування
Соціологічної групи «Рейтинг», яке проводилося 10–17 листопада, показало, що
Н. Савченко готові підтримати 2 % виборців, при тому, що у червні її рейтинг
становив 10 %. Швидше за все, після останніх подій навколо Н. Савченко, ці
показники наближатимуться до нуля. Потенційний самостійний політичний
проект Н. Савченко соціологи поки не включали до рейтингів партій, щоб
можна було в цифрах говорити про перспективи провести до ВР власну силу.
Тим часом експерти не надто оптимістичні щодо перспектив нового
політичного проекту Н. Савченко. Політичний експерт А. Юсов вважає, що
заяви Н. Савченко випереджають результати політичних консультацій, які,
вочевидь, мають місце між нею, її політичними кураторами та керівництвом
Народного руху. Оскільки переговори ще не завершені, голова НРУ дає доволі
розпливчасті коментарі. Н. Савченко ж чітко окреслює, чого хоче. По суті, вона
хоче очолити Народний рух України. Чи вдасться їй це? Наразі виглядає так,
що, принаймні, одним зі спікерів НРУ її вже готові бачити. Партія не забороняє
їй використовувати свою символіку, назву, не спростовує заяв Н. Савченко. Це
вже про щось говорить (http://mishagate.org/2016/12/09/v-yacheslavu-chornovoluj-u-strashnomu-sni-takoho-ne-snylosya/).
На думку експерта, шанси, що цей союз буде успішним, невеликі.
Народний рух від нього навряд чи щось виграє, навіть якщо Н. Савченко
очолить партію. НРУ довгий час позиціонував себе як ідеологічну партію, а яку
ідеологію сповідує Н. Савченко, так до кінця і не зрозуміло. У неї багато
відверто лівих, часом – навіть соціалістичних популістських заяв, які не
стикуються з діяльністю Народного руху. Якщо, припустити, що Н. Савченко
хоче стати членом НРУ, було б логічно написати заяву на вступ без будь-яких
попередніх умов, а вже далі – заслужити довіру серед партійців і право бути
одним з лідерів цієї структури, щоб це не відбувалося шляхом кулуарних
домовленостей, викликаючи несприйняття серед партійців, зокрема і тих, які
багато років залишаються членами НРУ і мають свої, виправдані амбіції,
розмірковує А. Юсов.
За словами старшого аналітика Міжнародного центру перспективних
досліджень А. Октисюка, фішкою нового політичного проекту Н. Савченко
можуть стати зміни до Конституції. «Для того, щоб ця партія чимось
відрізнялася, планується, що вона буде сконцентрована на конституційному
процесі. Цей “Рух” повинен буде просувати ідеї прийняття і розробки нової
Конституції, за допомогою якої можна буде з чистого аркуша побудувати нову
Україну, без корупції, без старих інститутів влади, без президента. Така ідея є
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ідеологічною, на ній дійсно можна будувати якусь партію і виходити до
людей», – заявив він. Однак, як зазначив експерт, зараз є питання з
фінансуванням цієї політсили (https://politeka.net/ua/377239-eksperty-otsinylyperspektyvy-partiyi-savchenko/).
Політолог Р. Бортник, зі свого боку, вважає, що з впливових політиків
зараз навряд чи хтось надасть підтримку Н. Савченко, хоча в числі її можливих
спонсорів звучали прізвища С. Тарути і одіозного бізнес-партнера
І. Коломойського Г. Корбана.
«Водночас Н. Савченко може стати хорошим паровозом для політиків,
тому вона цілком здатна сформувати якусь групу депутатів навколо себе навіть
у нинішньому парламенті. Сьогодні Н. Савченко нагадує раннього О. Ляшко,
коли є образ однієї людини, навколо якої можна зліпити будь-яку команду і
запустити в парламент», – підсумував експерт.
А от А. Юсов вважає, що зоряний час для окремого проекту Н. Савченко
минув. Якби вона по-іншому використала ці півроку після звільнення: зайняла б
вичікувальну позицію, не вдаючись до сумнівних заяв і дій, або взяла б участь у
міжнародному турне, як пропонував президент, – для підтримки України у світі
у протистоянні російській агресії, сьогодні її політична вага й електоральна
підтримка були б на кілька порядків вищі. Нині Н. Савченко – спалений
політик, і навряд чи її дії у подальшому будуть більш обдумані, більш
стратегічні, ніж були останні півроку. Серйозні електоральні та політичні
перспективи на будь-яких виборах – чи то президентських, чи парламентських,
у Н. Савченко навряд чи вже з’являться.
Попри це, зауважує політичний експерт, вона залишається помітною,
медійно привабливою фігурою в українській політиці, цікавою для багатьох
політичних проектів. «У нас є понад 300 партій, більшість з них не мають
спікерів, лідерів, з таким рівнем впізнаваності, як у неї. Вона ще довго буде
присутня в українській політиці. Але, на жаль, уже не як беззаперечний
моральний авторитет і національний лідер, яким була у період ув’язнення», –
констатує А. Юсов (http://mishagate.org/2016/12/09/v-yacheslavu-chornovolu-j-ustrashnomu-sni-takoho-ne-snylosya/).
На думку політолога А. Окари, якщо будуть дострокові вибори, ніхто не
візьме Н. Савченко до себе в партію. «Н. Савченко намагається бути
самодостатнім, суб’єктним політиком. Багато хто в Україні вважає, що вона
координує свою діяльність з Кремлем, колективним Медведчуком, ФСБ і
Путіним, але ми бачимо, що в Україні нікому з політичного класу це не
подобається», – сказав А. Окара в ефірі Радіо Вести (http://vestiukr.com/politika/214901-ekcpert-otsenil-shancy-cavchenko-v-cluchae-docrochnykhvyborov-v-radu).
«Якби зараз в Україні були дострокові вибори, то навряд чи б якась партія
чи опозиційний блок узяли Н. Савченко до себе в списки. Я не бачу в ній міцних
політичних перспектив. Я не здивуюся, якщо через час в ГПУ і Верховній Раді
постане питання про кримінальну справу проти Надії, за статтею державна
зрада», – зазначив експерт.
У цьому ж контексті висловився політичний експерт Т. Чорновіл. «Не
впевнений, чи легко буде вийти на кваліфікацію цього вчинку як “державна
зрада”, тим більше для людини, яка нагороджена орденом Героя України. Але
те, що в суспільстві сприймати її вчинок потрібно саме так, це однозначно. Вона
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безпосередньо завдає шкоди питанню звільнення наших заручників», – вважає
він (http://newsru.ua/press/13dec2016/posylylaformat.html).
Отже, уже через півроку після звільнення з російської тюрми Н. Савченко
спромоглася розвіяти завищені очікування суспільства, змінивши їх на
розчарування та шквал критики. «Певний час вона була дійсно нашою
“іконою”. Ми розуміли, що питання не стільки в Н. Савченко, а в тому, що вона
демонструє, що Україна незламна. У будь-якій історії поява героя – це
нормальний процес. Але коли герой повертається до мирного життя, чи
залишається він героєм?», – проаналізував ситуацію політолог А. Дуда
(https://www.slovoidilo.ua/2016/12/13/pogljad/polityka/vzhe-ne-ikona-ekspertoczinyv-zustrich-savchenko-z-vatazhkamy-bojovykiv).
За словами наукового директора Фонду Демократичні ініціативи
політолога О. Гараня, Н. Савченко не справилася з тими сподіваннями, які на
неї покладали люди. «Очевидно, бути символом опору і політв’язнем
путінського режиму – це одне, а займатися політикою і робити розумні речі в
політиці – зовсім інше, – відзначив О. Гарань. – Думаю, в історії Н. Савченко
залишиться символом опору В. Путіну, символом опору злочинним діям,
символом незламності, а все інше, мабуть, буде залежати від неї самої. Чи буде
вона робити відверті дурниці в політиці, підігруючи В. Путіну та бойовикам, чи
все-таки зупиниться і почне контролювати свої дії та емоції?».
«Поки що вона діє абсолютно не виважено, заважає мінському процесу.
Діє всупереч тій лінії, яку проводить українська дипломатія. Грає на
легітимацію бойовиків, підігруючи тим самим В. Путіну, який хоче представити
російську агресію як громадянську війну в Україні», – підсумовує експерт.
Голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень
«Соціовимір» С. Таран вважає, що «у Н. Савченко, як у політика, нема
перспектив. Тому що ті люди, які патріотично налаштовані, за неї вже не
проголосують. І люди, які налаштовані лояльно до Росії, не мають підстав
голосувати за Н. Савченко, бо є проросійські політики, які мають набагато
послідовнішу позицію. Тому як політик вона перспектив не має, а от як
провокатор, як людина яка просуває у суспільстві відповідні тези – цілком», –
наголосив
політолог
(http://24tv.ua/u_savchenko_yak_u_politika_nema_perspektiv__politolog_n759833).
Отже, історія Н. Савченко – це приклад того, як можна розгубити
репутацію і рейтинг за лічені місяці. Порівняймо: у той час, коли Н. Савченко
утримували в російській в’язниці, політолог Т. Березовець називав її
«справжнім героєм України» і говорив, що Н. Савченко погубить політичний
імідж президента Росії В. Путіна і стане причиною втрати ним влади. Тепер же
Т. Березовець вважає, що Н. Савченко пора судити за зраду Батьківщини і знову
посадити у в’язницю.
«Надія Савченко – це символ української боротьби проти Росії. Влада
повинна докласти всіх зусиль, щоб її звільнити. Нехай президент краще себе
обміняє на Н. Савченко!», – говорив про Н. Савченко лідер партії Радикальної
партії О. Ляшко. Тепер же О. Ляшко закликає відібрати у Н. Савченко звання
героя України і називає «відвертою ФСБешницею».
«Я хочу сказати, що це реально приїхав сильний лідер додому ... Я думаю,
що Надя для всього світу і України символізує незламність України, силу,
протистояння окупантам, протистояння всій аморальності, яка, на жаль,
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сьогодні захлиснула політику», – сказала Ю. Тимошенко після повернення
Н. Савченко. Тепер лідер «Батьківщини» намагається відсторонитися від
Н. Савченко, яку вона завела в Раду і ПАРЄ, заявляючи, що у Надії вже свій
політичний проект.
Сумно, що сподівання сотень тисяч людей виявилися міфом. В Україні
побачили нисхідну траєкторію розвитку героя спротиву Н. Савченко,
надзвичайну поведінку якої в російському полоні ніхто не піддавав сумніву, і
яка, на жаль, не стала героєм розвитку, героєм прогресу, такого потрібного зараз
Україні. Усе ж таки не випадково серед найважчих випробувань, що випадають
на долю людини, найскладнішими вважаються мідні труби.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій вважає, що «факт
прийняття Державного бюджету країни є головним показником діяльності
Верховної Ради України, діяльності всієї владної вертикалі в нашій
державі».
Про це Голова Верховної Ради сказав в інтерв’ю телеканалу «РАДА».
«Важко собі уявити, як можна в країні, яка веде війну проти російського
агресора, увійти в новий рік без прийняття Держбюджету».
Голова Верховної Ради зазначив, що цього року парламент і уряд
поставили перед собою амбітну мету – ухвалити Бюджет за повною
процедурою. «Ми пройшли всі питання, необхідні для прийняття бюджету за
повною процедурою, як це передбачено Регламентом, проект Бюджету був
вчасно поданий урядом, відбулося перше читання, і після того був довгий, але
продуктивний розгляд усіх законопроектів, які необхідні для прийняття
Державного бюджету». А. Парубій наголосив, що «кожен з цих актів пройшли
перше і друге читання, у деяких законів було по чотириста поправок, у деяких –
менше, близько ста».
За словами А. Парубія, «були побоювання, що законопроекти можуть
розбалансуватись, але ми йшли за повною процедурою і пройшли повне
обговорення, розглянули всі поправки – результат продемонстрував, що цілий
ряд ризикованих поправок, які могли вплинути на якість законопроектів, були
залом відхилені і не прийняті».
Голова парламенту висловив переконання, що велике і позитивне
значення мало «дотримання процедур, щільна співпраця і комунікація між
Верховною Радою і урядом». «Тут комунікація і відповідальність були
головним моментом», – сказав А. Парубій. Він уточнив, що «враховані
пропозиції і побажання фракцій, уряду, громадських організацій, експертного
середовища».
«Важливим є і той факт, що по-суті ми в українському парламенті маємо
проукраїнську-проєвропейську більшість. Бо багато фракцій, які навіть
знаходяться в опозиції, активно увійшли до процесу обговорення бюджету і
голосували за нього», – наголосив А. Парубій і констатував: «Фактично лише
дві фракції – Опозиційний блок і фракція “Батьківщина” – не голосували за
закон про бюджет».
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«Усі інші політичні сили і депутати – в тій чи іншій мірі голосували і
підтримали головний фінансовий документ країни, і це важливий показник, бо
бюджет країни – це справа всього парламенту, який здатен об’єднати і фракції
більшості, і фракції опозиції», – сказав А. Парубій, відзначивши окремо активну
роботу парламентських Комітетів «не лише на рівні керівництва, а й на рівні
депутатів».
«Той факт що бюджет отримав 274 голоси, говорить сам за себе: цей
документ зумів об’єднати зал, цей документ зумів знайти підтримку у більшості
фракцій парламенту», – наголосив А. Парубій (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 23.12).
***
Верховна рада України прийняла в другому читанні і в цілому закон
№ 5000 «Про державний бюджет на 2017 рік».
За відповідне рішення проголосували 274 народних депутата.
Представляючи законопроект, міністр фінансів О. Данилюк, заявив що Кабмін
підготував реалістичний проект бюджету. За його словами, під час
доопрацювання проекту держбюджету на 2017 р. до другого читання Кабмін
зберіг пріоритети, закладені до першого читання.
Серед пріоритетів О. Данилюк назвав підвищення обороноздатності та
соціальних стандартів, розвиток освіти, охорону здоров’я, цільову підтримку
сільського господарства, розвиток дорожньої інфраструктури тощо.
Він також зазначив, що проект бюджету передбачає необхідний ресурс
для підвищення мінімальної зарплати до 3,2 тис. грн.
Документ передбачає доходи бюджету на 2017 р. у сумі 721,398 млрд грн,
у тому числі доходи загального фонду – 669,409 млрд грн та доходи
спеціального фонду – 51,989 млрд грн.
Видатки бюджету на наступний рік передбачено у сумі 790,393 млрд грн,
у тому числі видатки загального фонду – 735,378 млрд грн та видатки
спеціального фонду – 55,015 млрд грн.
Граничний обсяг дефіциту бюджету визначено у сумі 77,547 млрд грн, у
тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду – 62,338 млрд грн і
граничний обсяг дефіциту спеціального фонду – 15,208 млрд грн.
У 2017 р. прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць
пропонується встановити у розмірі з 1 січня 2017 р. – 1,544 тис. грн, з 1 травня –
1,624 тис. грн, з 1 грудня – 1,7 тис. грн.
Мінімальну заробітну плату пропонується встановити у 2017 р. у
місячному розмірі з 1 січня – 3,2 тис. грн, а у погодинному розмірі з 1 січня –
19,34 грн.
«При доопрацюванні проекту бюджету до другого читання враховано
рішення уряду щодо встановлення мінімальної зарплати в розмірі 3,2 тис. грн на
місяць і встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у
розмірі 1,6 тис. грн», – йдеться у пояснювальній записці.
Як наголошується, на цю мету в законопроекті передбачені додаткові
видатки в обсязі близько 28,3 млрд грн, що дасть змогу забезпечити виплату
підвищеної зарплати працівникам бюджетної сфери.
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Нагадаємо, у вівторок Верховна рада підтримала зміни до Податкового
кодексу, які передбачають підвищення акцизів на алкоголь і сигарети та
зменшення ренти на видобуток нафти.
Також депутати скасували 2 % пенсійного збору з валютообмінних
операцій.
Як відомо, проект державного бюджету на 2017 р. в першому читанні був
ухвалений
20
жовтня
(Портал
новин
«Українська
правда»
(http://www.pravda.com.ua). – 2016. – 22.12).
***
23 грудня відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради
України.
Голова Верховної Ради України А. Парубій, відкривши пленарне
засідання, повідомив, що у засіданні беруть участь члени Кабінету Міністрів на
чолі з Прем’єр-міністром В. Гройсманом.
Відбулася «Година запитань до уряду».
Головуючий надав слово міністру інфраструктури В. Омеляну. Урядовець
доповів про підсумки роботи Міністерства інфраструктури за 2016 р.
Міністр енергетики і вугільної промисловості І. Насалик доповів про
основні проблеми в енергетичному секторі держави, про виплати шахтарям
заборгованості із заробітної плати, реформування вугільної галузі.
Члени Кабінету Міністрів відповіли на усні запитання народних депутатів.
На більшість запитань відповів Прем’єр-міністр В. Гройсман. Він, зокрема,
повідомив про те, коли уряд буде звітувати про свою роботу в 2016 р., про
стратегічні завдання на наступний рік, зокрема, проведення пенсійної реформи,
про подальшу децентралізацію влади тощо.
На цьому «Година запитань до уряду» завершилася.
Заступник Голови Верховної Ради України О. Сироїд оголосила
депутатські запити.
Народні депутати виступили з заявами, повідомленнями, пропозиціями.
Заступник Голови Верховної Ради України О. Сироїд закрила ранкове засідання.
26–30 грудня народні депутати працюватимуть з виборцями, 3–6 січня та
10–13 січня – у комітетах, комісіях і фракціях.
Наступне пленарне засідання відбудеться у вівторок, 17 січня 2017 р.
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 23.12).
***
Верховна Рада України прийняла закон про амністію у 2016 р.
Закон зокрема, передбачає непереслідування учасників АТО, які часто
йшли на фронт, не маючи відповідних документів.
За це рішення проголосували 226 депутатів.
Рада вже приймала цей закон у липні, однак Президент наклав на нього
вето і повернув зі своїми пропозиціями, які, переважно, стосувалися
виправлення термінології та усунення можливості неоднозначних трактувань.
Незважаючи на те, що всі поправки були враховані комітетом, членами
якого є представники всіх фракцій, депутатам вдалося ухвалити це рішення
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***
Верховна Рада України скасувала своє рішення про обрання
Н. Савченко членом постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ.
«За» відповідний проект постанови на засіданні парламенту у четвер
22 грудня проголосували 237 нардепів.
У постанові пояснюється, що Н. Савченко була обрана позаквотно заради
звільнення її з російської в’язниці, через що була порушена рівність умов
призначення членів постійної делегації ВРУ у ПАРЄ.
У комітеті Верховної Ради у закордонних справах зазначили, що
прийняття попереднього рішення дозволило сприяти звільненню Н. Савченко з
російського полону, водночас на сьогодні обставини змінилися.
Таким чином нинішнім рішенням нардепи відновили рівність умов
призначення членів постійної делегації ВРУ у ПАРЄ.
Водночас, як пояснив голова делегації ВР у ПАРЄ В. Ар’єв, про обрання
будь-яких інших членів делегації наразі не йдеться.
Раніше стало відомо про зміни в складі делегації. Зокрема, фракція БПП
замість
С. Заліщук делегувала
К.
Усова,
а
Опозиційний
блок
делегував В. Новинського замість Д. Шпенова (Портал новин «Українська
правда» (http://www.pravda.com.ua). – 2016. – 22.12).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування створив робочу групу з підготовки пропозицій
щодо законодавчого врегулювання окремих питань діяльності та
припинення повноважень органів місцевого самоврядування та їхніх
посадових осіб у Донецькій та Луганській областях за умови створення
військово-цивільних адміністрацій.
Це рішення прийнято з метою врегулювання на законодавчому рівні ряду
проблемних питань, пов’язаних із діяльністю військово-цивільних адміністрацій
та органів місцевого самоврядування, припиненням повноважень органів
місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, що мають місце в зоні
проведення АТО. Причинами для цього стали звернення представників органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, висновки окремих центральних
органів виконавчої влади, асоціацій органів місцевого самоврядування,
наукових установ, експертів, позиція народних депутатів України – членів
Комітету.
Діяльність Робочої групи Комітету здійснюватиметься у форматі засідань,
виконання доручень окремими членами Робочої групи щодо опрацювання
інформації, збору й аналізу тих чи інших матеріалів, узгодження позицій,
підготовки пропозицій та висновків. На фінішних етапах роботи передбачається
накопичення і розгляд конкретних законодавчих пропозицій до законів України,
їхнє обговорення, відбір і вдосконалення з метою отримання узгодженого
тексту законопроекту, що буде запропонований народним депутатам України –
членам Комітету для розгляду та подання до Верховної Ради України.
Одним із важливих елементів з підготовки та опрацювання нормативного
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матеріалу з вищевказаної проблематики стане також круглий стіл на тему:
«Проблематика законодавчого забезпечення створення та діяльності військовоцивільних адміністрацій, діяльності та припинення повноважень органів
місцевого самоврядування та їх посадових осіб у Донецькій та Луганській
областях за умови створення військово-цивільних адміністрацій», який
передбачається провести у період роботи VI сесії Верховної Ради
України VIII скликання (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 26.12).
***
Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин
рекомендує парламенту прийняти в другому читанні та в цілому
законопроект «Про державний контроль, що здійснюється з метою
перевірки відповідності законодавству про безпечність та якість харчових
продуктів і кормів, здоров’я та благополуччя тварин».
Метою законопроекту (№ 0906) є гармонізація законодавства України у
сфері здійснення державного нагляду (контролю) благополуччя тварин
відповідно до Регламенту ЄС.
Законопроект спрямований на визначення правових та організаційних
засад державного контролю у сфері забезпечення безпечності та якості харчових
щодо перевірки виконання законодавства України про безпечність та якість
харчових продуктів, кормів, здоров’я і благополуччя тварин. Проектом
визначаються:
– основні завдання та принципи державного контролю у зазначеній сфері;
– органи та система державного контролю;
– порядок здійснення державного контролю продуктів тваринного
походження, а також безпечності тварин, харчових продуктів і кормів, що
ввозяться (пересилаються) на митну територію України тощо.
Прийняття зазначеного проекту закону дасть змогу вирішити такі
питання:
– запровадити нову систему контролю безпечності харчових продуктів,
яка захищатиме права споживачів в Україні;
– гармонізувати вітчизняне законодавство у цій сфері з відповідним
законодавством Європейського Союзу;
– ініціювати визнання Європейським Союзом еквівалентності української
системи контролю, що означає, у перспективі, вільний експорт до одного з
найбільших і платоспроможних споживчих ринків (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 23.12).
***
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення підтримав законодавчу ініціативу про встановлення
додаткового святкового дня – Різдва Христового – 25 грудня за
Григоріанським календарем.
Члени Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення на своєму засіданні підтримали та рекомендували парламенту
прийняти за основу та в цілому проект закону України про внесення змін до
Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів № 5496.
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Законопроектом пропонується внести зміни до ст. 73 Кодексу законів про
працю України, якими пропонується встановити додатковий святковий день і
день відпочинку – 25 грудня, Різдво Христове. Отже, Різдво Христове
відзначатиметься 25 грудня та 7 січня.
Комітет звернув увагу, що є країни, які вже мають два вихідних дні для
святкування Різдва Христового в грудні за Григоріанським календарем та у
січні за Юліанським календарем, зокрема це: Білорусія – 25 грудня та 7 січня;
Молдова – 25 грудня та 7 січня; Ліван – 25 грудня та 6 січня; Албанія –
25 грудня та 7 січня.
Члени Комітету вважають, що така ініціатива сприятиме об’єднанню та
кращому порозумінню між християнськими релігійними громадами (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.12).
***
Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики
погодився з необхідністю коригування процесу реформування друкованих
ЗМІ та розпочав обговорення пріоритетів на наступний рік.
На черговому засіданні Комітету, яке відбулося 22 грудня 2016 р., було
розглянуто підготовлений до другого читання проект закону про внесення змін
до деяких Законів України (щодо створення друкованих засобів масової
інформації Міністерством оборони України та військово-цивільними
адміністраціями на час проведення антитерористичної операції), реєстраційний
№ 5008.
Як уже повідомлялося, законопроектом пропонується доповнити чинний
Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
статтею 8-1, передбачивши умови та порядок заснування друкованих ЗМІ
Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями.
Потреба цього зумовлена специфікою функціонування частини цих ЗМІ та
потребами реалізації інформаційної політики в умовах проведення
антитерористичної операції, а також загалом на випадок оголошення в Україні
надзвичайного, особливого чи військового стану.
Законопроектом пропонується не поширювати дію Закону України «Про
реформування державних і комунальних друкованих засобів масової
інформації» на час проведення антитерористичної операції на друковані засоби
масової інформації, засновниками яких є Міністерство оборони України та
військово-цивільні адміністрації.
Розглянувши ряд поправок і пропозицій суб’єктів законодавчої
ініціативи, Комітет частину з них підтримав. Прийнято рішення рекомендувати
Верховній Раді України прийняти законопроект № 5008 у другому читанні та в
цілому.
Враховуючи, що нинішнє засідання є останнім із запланованих на 2016 р.,
В. Сюмар порушила питання про підбиття підсумків цього непростого року.
Принагідно вона озвучила ряд тез щодо пріоритетів Комітету на найближче
майбутнє.
Зокрема, серед таких названо необхідність прийняття законодавчого акта
про мовлення громад, що є важливим елементом реформи з децентралізації
системи державного управління в Україні. Серед пріоритетних було названо
також законопроект про внесення змін до деяких Законів України щодо мови
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аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації (реєстраційний
№ 5313). Його метою, як відомо, є закріплення законодавчих гарантій захисту
державної мови, зокрема – встановлення обов’язкової частки телевізійних
передач, виконаних українською мовою протягом доби, у тому числі в новинах.
Одним з головним завдань Комітету у наступному році має стати також
подальша робота над проектом базового закону про аудіовізуальні послуги, яка
наближається до завершення (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 22.12).
***
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності
рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроект
щодо гарантування державою вкладів фізичних осіб.
Члени Комітету на засіданні 20 грудня розглянули проект закону «Про
внесення зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо
гарантування державою вкладів фізичних осіб», внесений Президентом України
та визначений ним як невідкладний для позачергового розгляду Верховною
Радою.
Законопроектом №
5553 передбачається
обов’язок
держави
із
гарантування відшкодування фізичним особам – вкладникам державних банків
тієї частини суми вкладу, що перевищує граничний розмір відшкодування
коштів за вкладами, встановлений відповідно до Закону «Про систему
гарантування вкладів фізичних осіб».
«У нас відбулася тривала дискусія під час засідання Комітету щодо
президентського законопроекту, а також двох альтернативних до нього
законопроектів. У членів Комітету є велике питання відносно того, як у такому
великому системному банку виникла дірка в 148 млрд грн і хто з керівництва
Національного банку буде відповідати за фінансовий стан націоналізованого
Приватбанку. Але Комітет проголосував за підтримку президентського
законопроекту. Ми повинні зробити все, щоб громадяни України та
підприємства, не зважаючи на те, великі вони, чи маленькі, зберегли свої кошти
і їхні рахунки були гарантовані державою», – заявив голова Комітету
С. Рибалка (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 20.12).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко провів телефонну розмову з федеральним
канцлером Німеччини А. Меркель.
Президент висловив співчуття німецькому народу у зв’язку з терактом на
Різдвяному ярмарку в Берліні. «Ми засуджуємо тероризм у всіх його проявах і
формах, де б він не відбувався», – заявив глава держави.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема спробу наступу,
яку намагалися здійснити російські бойовики під Світлодарськом.
П. Порошенко та А. Меркель наголосили на важливості припинення вогню
на Донбасі та негайного звільнення українських заручників.
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Канцлер Німеччини наголосила на важливості ратифікації Нідерландами
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і завершенні всіх процедур для
надання українцям безвізового режиму.
А. Меркель також відзначила сміливе та необхідне рішення української
влади з націоналізації ПриватБанку (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 22.12).
***
Президент України П. Порошенко зустрівся з Головою Комітету у
закордонних справах Європейського Парламенту Е. Броком.
Глава держави проінформував про прогрес України на шляху реформ і
запевнив у рішучій налаштованості влади для забезпечення необхідних
трансформацій.
Е. Брок відзначив реформаторські зусилля України, зокрема схвалення
Верховною Радою України Державного бюджету України на 2017 р., зміцнення
банківської системи та сміливість рішення щодо націоналізації ПриватБанку, а
також реалізацію антикорупційної політики, у тому числі впровадження
системи е-декларування, розбудови антикорупційної інституційної архітектури
та судової реформи.
«Саме ці кроки зміцнюють правову безпеку України, яка є критично
важливою для залучення іноземних інвестицій та економічного піднесення
держави», – наголосив Голова Комітету Європарламенту.
Співрозмовники обговорили останній розвиток подій на Донбасі та
засудили збройні провокації російської сторони, спрямовані на загострення
ситуації на лінії зіткнення.
П. Порошенко висловив вдячність за незмінну підтримку Європейським
Союзом суверенітету та територіальної цілісності України, включно з Кримом,
та привітав рішення Ради ЄС продовжити економічні та секторальні санкції
проти Росії після 31 січня 2017 р.
Співрозмовники також досягли домовленості докласти зусиль для
пришвидшення вирішення процедурних питань в інституціях ЄС з метою
запровадження безвізового режиму для українців (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. –
21.12).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з Прем’єрміністром Італії П. Джентілоні.
Глава держави привітав П. Джентілоні з нещодавнім призначенням на
посаду Прем’єр-міністра Італії та висловив сподівання на зміцнення плідної
співпраці, як у двосторонньому форматі, так і в рамках міжнародних структур.
П. Порошенко наголосив на важливості продовження твердої підтримки
України у питаннях відновлення територіальної цілісності та суверенітету, а
також проведення важливих реформ під час наступного головування Італії в
рамках Великої Сімки протягом 2017 р.
Сторони домовилися про більш тісну координацію дій із забезпечення
виконання мінських домовленостей, а також у справі деокупації Криму.
П. Джентілоні привітав ініціативи П. Порошенка щодо необхідності
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оголошення, починаючи з 24 грудня, сталого та тривалого режиму припинення
вогню на Донбасі, а також негайного звільнення всіх заручників.
П. Джентілоні також підтвердив готовність сприяти прискоренню
виконання останніх процедур з боку ЄС, пов’язаних з наданням безвізового
режиму українським громадянам.
Глава уряду Італії високо оцінив роль Президента України у проведенні
успішної спецоперації з віднайдення вкрадених з музею Верони 17 картин
італійських художників і подякував за їх повернення італійській стороні.
Президент запросив главу уряду Італії здійснити візит до України в
2017 р., що було з вдячністю прийнято (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 22.12).
***
Президент П. Порошенко привітав новообраних голів і депутатів
об’єднаних територіальних громад і наголосив, що виборці обирали не тих,
хто красиво виголошує гасла і добре виступає на мітингах, а тих, хто зі
знанням справи здатен робити повсякденну рутинну роботу із покращення
життя місцевих громад. Люди голосували за тих, хто, закатавши рукава,
відремонтує дорогу, простелить тротуар, поставить нові вікна в школі, залатає
дах у ФАПі, збудує дитячий садок тощо.
«Вітаю кожного з вас із заслуженою перемогою. Але, водночас,
попереджаю про колосальну відповідальність. Для ваших громад не Президент,
а саме ви є обличчям влади. І партії – також», – наголосив Президент під час
відеозвернення до учасників Форуму новообраних голів і депутатів об’єднаних
територіальних громад.
Глава держави також звернув увагу, що доволі несподіваною виявилася
висока явка громадян на цих виборах. Президент додав, що у виборчих
технологіях існує закономірність, характерна для всього демократичного світу:
чим нижче рівень влади, що обирається, тим менш активно люди голосують.
Однак на цих виборах явка громадян виявилася значно вищою, ніж на
загальнонаціональних місцевих виборах минулого року, а деінде – взагалі
вийшла на рівень президентських чи парламентських виборів.
«Вибори стали свого роду міні-плебісцитом на підтримку децентралізації.
Така активність виборців у купі з вашою перемогою демонструє, що люди не
просто повірили в децентралізацію, а рішуче її підтримали. Вони зрозуміли, що
передача повноважень і фінансових ресурсів на місця відповідає їхнім життєвим
інтересам, бо це все дало можливість розпочати вирішувати застарілі проблеми,
грошей на які бракувало протягом десятиліть. А тепер вони є», – зазначив
Президент. Глава держави підкреслив, що 1744 менші громади наразі
об’єдналися в 367 більші фінансово спроможні громади і це відкрило нові
можливості для понад трьох мільйонів громадян, які там живуть.
П. Порошенко зазначив, що за рік завдяки змінам до податкового та
бюджетного законодавства надходження лише власних доходів місцевих
бюджетів об’єднаних громад зросли більше ніж утричі. У цілому загальний
фонд місцевих бюджетів збільшився вшестеро порівняно з надходженнями до
бюджетів місцевих рад, які увійшли до складу об’єднань. «Це показники по тих
громадах, які цього року вже працювали за новою моделлю. Привабливий
приклад для наслідування тим, хто в сімнадцятому розпочне працювати за
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новими правилами. І для тих, хто все ще розмірковує, об’єднуватися чи
залишатися на узбіччі прогресу», – наголосив Президент, додавши, що загалом
по країні загальний фонд усіх місцевих бюджетів, тобто власні доходи та
субвенції, зріс лише за рік у півтора раза.
Глава держави запевнив: «Реформа із децентралізації є однією з ключових,
і ми будемо продовжувати її, забезпечуючи громади дієвими повноваженнями
та реальними коштами. Наступного року наявні об’єднані місцеві громади
отримають можливість використати близько 9 млрд грн на важливі проекти –
лікарні, дороги, котельні тощо. Це те, що дає можливість перетворювати
політику на технологію досягнення конкретних результатів, зрозумілих
кожному». На порядку денному – розширення повноважень органів місцевого
самоврядування в управлінні земельними ресурсами, зазначив він.
Водночас, за словами Президента, окремі політичні сили не полишають
зусиль дестабілізувати ситуацію всередині країни, використовуючи для цього
всі методи: від махрового популізму до псевдомасових протестів. «Але
український народ уже добре розрізняє тих, хто готовий нести відповідальність
за країну та робити реальні справи від популістів усіх кольорів – що з вилами,
що з косами», – зазначив глава держави.
Президент наголосив, що в економці та соціальній сфері найгірший період
позаду, але відкотитися назад дуже легко, якщо допустити дестабілізацію. За
його словами, попри всі складнощі і необхідність витрачати величезні ресурси –
5 % ВВП – на безпеку та оборону, вдалося підняти мінімальну заробітну платню
вдвічі, суттєво з нового року підвищити зарплату вчителям і лікарям,
забезпечити програму будівництва доріг.
«Головне – аби люди на місцях відчули зміни в країні, отримали надію на
краще життя і справедливість. Вони чекають від нас конкретних справ і
результатів. Впевнений, що разом зможемо їх забезпечити. Ми – тут, ви – там, а
результат – спільний», – підкреслив Президент.
Глава держави також привітав присутніх з наступаючим Новим Роком і
Різдвом Христовим (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 24.12).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів зустріч із Головою
Комітету у закордонних справах Європейського Парламенту Е. Броком.
На початку зустрічі Прем’єр-міністр повідомив співрозмовнику, що
напередодні Верховна Рада України ухвалила Державний бюджет на 2017 р., а
також бюджетоутворюючі закони.
У цьому контексті В. Гройсман розповів Е. Броку про плани уряду щодо
проведення реформ на наступний рік. Зокрема, за його словами, буде
продовжено реформу державної служби, судову реформу, реформу місцевого
самоврядування та децентралізації влади, енергетичну реформу.
Уряд формує необхідні заходи щодо підвищення ефективності
антикорупційної політики.
Серед пріоритетів на наступний рік також приватизація та зміна
корпоративного управління державних компаній, секторальні реформи у сферах
освіти та охорони здоров’я.
Уряд оптимістично оцінює перспективи у новому році та передбачає
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економічне зростання в Україні у 2017 р. на рівні 3 %, зазначив В. Гройсман.
Кабінет Міністрів до кінця року завершить формування середньострокової
стратегії на 2017–2020 рр.
В. Гройсман також проінформував Е. Брока про націоналізацію
найбільшого банку ПриватБанку, що нещодавно відбулася в Україні.
Голова Комітету у закордонних справах Європейського Парламенту
позитивно оцінив ухвалення Державного бюджету та дії уряду у проведенні
реформ. За його словами, це говорить про стабілізацію ситуації в країні.
«Ті кроки з реформування судової системи, боротьби з корупцією,
запровадження електронного декларування, – це все показує те, що в країні
відбувається хороший прогрес. До того ж ми бачимо експертні оцінки щодо
економічної ситуації у країні – ми бачимо, що показники покращилися», –
зазначив Е. Брок.
Прем’єр-міністр подякував Голові Комітету у закордонних справах
Європейського Парламенту Е. Броку та Європейському Союзу за послідовну і
постійну підтримку України на шляху перетворень (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 21.12).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів робочу нараду з питань
підготовки до проведення у 2017 р. пісенного конкурсу «Євробачення».
Учасники наради обговорили питання розробки та прийняття необхідних
нормативно-правових актів, творчу концепцію, місце та офіційні локації
проведення «Євробачення», заходи із забезпечення безпеки під час підготовки
та проведення пісенного конкурсу тощо.
В. Гройсман зазначив, що підготовка до пісенного конкурсу йде в
плановому режимі та закликав усіх відповідальних осіб до ефективної співпраці
заради успішного проведення конкурсу.
У нараді взяли участь віце-прем’єр-міністри України В. Кириленко,
П. Розенко та В. Кістіон, міністр культури України Є. Нищук, Київський
міський голова – голова Київської міської державної адміністрації В. Кличко,
Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України
О. Наливайко (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 22.12).
***
Глава уряду: Наше завдання – максимально модернізувати Україну.
Визначені у Бюджеті на 2017 р. пріоритети уряду дозволять масштабно
оновлювати країну і розвивати національну економіку. Про це зазначив
Прем’єр-міністр України В. Гройсман в ефірі телеканалу ICTV у понеділок,
26 грудня.
«Ми визначили пріоритети, які дозволять масштабно оновлювати країну і
розвивати національну економіку, – зазначив глава уряду, говорячи про Бюджет
на 2017 р. – Наше завдання – максимально модернізувати Україну».
Так, у 2017 р. в Україні відбуватиметься масштабне будівництво доріг,
що, у тому числі, стимулюватиме розвиток національної економіки та створює у
суміжних сферах тисячі нових робочих місць.
Бюджетом на наступний рік заплановані програми підтримки
українського села, зокрема напрямів тваринництва, садівництва, ягідництва,
28

сільськогосподарського машинобудування.
Серед пріоритетів на 2017 р. – фінансування та підтримка українського
війська, інфраструктура, енергоефективність, відновлення видобутку
українського газу.
В. Гройсман наголосив, що у 2017 р. було збережено децентралізацію. За
його словами, сьогодні у місцевих бюджетах достатньо грошей, щоб
забезпечити сталий розвиток населених пунктів.
Говорячи про стимулювання розвитку економіки, Прем’єр-міністр
наголосив, що необхідно зробити належні умови для кредитування реального
сектору економіки. Також, за його словами, потрібно відходити від сировинного
типу економіки, створювати додану вартість та нові виробництва в Україні.
Він нагадав, що урядом було створено Національний комітет з
промислового розвитку, Раду з просування експорту, що сприятимуть
виробленню української продукції та її просуванню на світових ринках.
В. Гройсман зауважив, що Україна має великий промисловий потенціал,
зокрема у сферах літакобудування, вагонобудування.
Серед інших стимулів розвитку економіки також – ефективна
приватизація державних підприємств, додав він.
«Уряд дуже професійно і якісно, а найголовніше відкрито і публічно
повністю виконає всі завдання, які перед нами стоять, – запевнив Прем’єрміністр. – Уряд, я, як Прем’єр-міністр, стоїмо на чесній позиції і будемо
рухатися далі для того, щоб ви відчували стабільність, що ситуація у країні
змінюється і країна капітально відновлюється і ремонтується» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 27.12).
***
Найголовніше завдання, яке потрібно вирішити сьогодні, –
побудувати якісну систему, що дасть можливість здолати бідність у
країні. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман в ефірі телеканалу
ICTV у понеділок, 26 грудня.
«Найголовніший виклик, який стоїть перед нами, – це боротьба з
бідністю. Це найголовніше завдання, яке ми маємо вирішити, – побудувати
якісну систему, яка дасть можливість здолати бідність у нашій країні», – заявив
В. Гройсман.
«Люди мають жити довше, люди мають жити краще і найголовніше для
нас – здолати бідність. Але язиком здолати бідність неможливо. Можливо
конкретними рішеннями. І такі конкретні рішення лежать у цьому бюджеті. Але
це тільки початок», – зауважив він.
Говорячи про Бюджет на 2017 р., глава уряду зазначив, що передбачені
ним рішення покликані впливати на якість життя громадян.
«Цей Бюджет є бюджетом, у центрі уваги якого стоїть безпосередньо
людина, – зазначив В. Гройсман. – У центрі цього бюджету є конкретні
рішення, які будуть впливати на якість життя кожного українського
громадянина».
Так, Бюджетом передбачено підвищення вдвічі мінімальної заробітної
плати з 1600 до 3200 грн. Також передбачено збільшення заробітної плати
українським вчителям на 50 % порівняно з 2016 р. та лікарям – на 30 %.
Протягом 2016 р. уряд збільшив соціальні стандарти на 16 %. Такий
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показник є недостатнім, але він – реальний, чесний і відповідав наявним
можливостям економіки країни.
За його словами, десятки років невдалого і популістського урядування у
країні привели мільйони громадян до зубожіння. При цьому В. Гройсман
наголосив, що можливості України достатні для того, щоб економіка
розвивалася, і люди відчували цей розвиток.
Прем’єр-міністр зауважив, що уряду вдалося стабілізувати ситуацію у
2016 р. У 2017 р. у бюджеті передбачено економічне зростання на рівні 3 %, що
«буде мати чіткі ознаки для бюджету кожного українця».
«Наше завдання – працювати над тим, щоб реалізувати бюджет і дати
можливість людям відчути, що ситуація починає змінюватися і врешті-решт ми
починаємо приводити до нормального стану життя нашу країну», – зазначив
глава уряду.
У цьому контексті В. Гройсман зауважив, що також потрібно
реформувати пенсійну систему у країні, що не здатна захистити пенсіонерів.
«Головним завданням нашого уряду і парламенту, тому що нам потрібна
буде політична підтримка, є системне реформування пенсійної системи, яке
буде супроводжуватися однозначно з підняттям пенсій. Це буде система, яка
буде продукувати не дефіцит Пенсійного фонду, буде його зменшувати і робити
систему самодостатньою, щоби ті люди, які ще сьогодні в середньому віці
працюють, могли вийти на пенсію достойно. Це моє бажання. Я би хотів, щоби
ми навколо цього об’єдналися – навколо українських громадян», – підкреслив
він.
Прем’єр-міністр також наголосив, що боротиметься з прихованим
безробіттям. За його словами, через несплату роботодавцем внесків до
Пенсійного фонду, він прирікає працівника на бідність після виходу на пенсію.
«Своїм незвертанням уваги на цю проблему ми підтримуємо зубожіння
українських громадян. Це неприпустимо», – зауважив він.
Також перед урядом стоїть завдання реформувати систему зайнятості
населення, додав В. Гройсман. За його словами, «ця система сьогодні продукує
безробіття, хоча навпаки має продукувати можливості для того, щоб людина
знайшла свою роботу, отримала не менше мінімальної заробітної плати і могла
себе нормально відчувати» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 27.12).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман закликає Верховну Раду України
розглянути у перші дні роботи у січні питання спецконфіскації, що дасть
змогу повернути до Бюджету 1,5 млрд дол., здобутих злочинним шляхом
колишніми високопосадовцями. Про це він заявив під час «Години запитань до
уряду» у Верховній Раді України.
«Вважаю і наполягаю на тому, щоб ми до цього питання повернулися у
перші дні роботи парламенту у січні. Маємо зібратися – я готовий взяти у цьому
безпосередню участь – обговорити кожну статтю цього закону і прийняти
важливе рішення, яке дозволить ці кошти повернути», – наголосив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр зазначив, що уряд нещодавно затвердив черговий проект
закону щодо спецконфіскації, що дозволить повернути до Бюджету
1,5 млрд дол., здобутих злочинним шляхом колишніми високопосадовцями.
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Кабінет Міністрів подав його до Верховної Ради, однак з технічних причин він
не був розглянутий.
Глава уряду зауважив, що деякі політичні сили стверджують, що
законопроект про спецконфіскацію «поганий і корупційний».
«А може навпаки: він не є корупційним, він є правильний, він відновлює
справедливість, але комусь кортить заблокувати цей процес? Ми будемо по
прізвищам про це говорити. Не треба робити дурнів з українського суспільства і
з усіх нас», – підкреслив Прем’єр-міністр.
Він закликав політиків не спекулювати на цьому питанні. «Скільки можна
говорити про закони не читаючи?» – зауважив він.
«Дуже важливо, щоб ми повернулися, проголосували і повернули на місце
ці кошти – туди, де вони були вкрадені, – підкреслив В. Гройсман. – Ми маємо з
вами прийняти все необхідне законодавство, щоб ці кошти, які були вкрадені в
українців, були повернуті до Державного бюджету. Це не дискусія, ми не
можемо це обговорювати далі, нам потрібно визначити шлях» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 23.12).
***
Кабінет Міністрів України у 2017 р. втілюватиме визначені в
Державному бюджеті пріоритети, спрямовані на системний розвиток
України. Про це заявив Прем’єр-міністр В. Гройсман під час «Години запитань
до уряду» у Верховній Раді, говорячи про пріоритети на 2017 р.
Пріоритети діяльності Кабінету Міністрів України були визначені у
Бюджеті на 2017 р., а також бюджетоутворюючих законах, що нещодавно були
ухвалені парламентом.
Відповідаючи на запитання щодо передбачених у сфері охорони здоров’я
рішень, глава уряду зауважив, що у Бюджеті на 2017 р. зокрема закладено
500 млн грн на механізм реімбурсації на ліки від серцево-судинних
захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми. Після початку
роботи системи з 1 квітня уряд проаналізує потребу на рік і звертатиметься до
парламенту із проханням про коригування цих цифр та їх збільшення.
Також уряд на 2 млрд грн збільшив ресурс на централізовану закупівлю
медикаментів у країні у 2017 р. Це дає можливість вчасно проводити тендерні
процедури та придбати медичні препарати за справедливими цінами.
«Наш уряд зруйнував будь-які схеми при державних закупівлях ліків. Ми
купуємо ліки дешевше і це, вважаю, серйозний прорив, який ми зробили. Ми
зможемо придбати більше ліків і якісні ліки», – зауважив він.
Крім того, передбачено ресурс для створення центрів серцево-судинної
хірургії у містах країни, що дозволить зменшити смертність та інвалідність від
цих захворювань.
«Компенсація вартості ліків, можливість отримати спеціалізовану
допомогу у кардіоцентрах буде рятувати життя українським громадянам», –
наголосив Прем’єр-міністр.
Також у Бюджеті на 2017 р. збережено децентралізацію. В. Гройсман
наголосив, що децентралізація в країні триває, а місцеві бюджети – зростають.
У цьому контексті він зауважив, що потрібно підвищувати ефективність
управління місцевої влади. «Я вважаю, що у 2017 р. ми зможемо побудувати ще
більш якісну систему управління на місцевому рівні», – переконаний
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Прем’єр-міністр.
Також у 2017 р. уряд буде висувати ініціативи щодо розвитку національної
економіки та висловив сподівання на їх підтримку парламентом.
«Наше завдання – відновлення і зростання національної економіки,
створення робочих місць з нормальною, відкритою заробітною платою», –
підкреслив В. Гройсман.
Серед інших пріоритетів Кабінету Міністрів і запланованих дій на 2017 р.
зокрема – підвищення вдвічі мінімальної заробітної плати, а також підвищення
заробітної плати вчителям і лікарям, масштабне будівництво інфраструктури,
модернізація енергетичної системи, підтримка аграріїв і розбудова
сільськогосподарського машинобудування та інші пріоритети.
«Ми будемо займатися у 2017 р. системним розвитком України», –
підкреслив Прем’єр-міністр (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 23.12).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів нараду за участю
представників мобільних операторів щодо впровадження альтернативного
методу електронної ідентифікації – Mobile ID.
Учасники наради обговорили перспективи запровадження технології в
Україні та необхідні для цього законодавчі рішення. Представники мобільних
операторів презентували результати пілотного проекту запровадження
технології MobileID.
«Ідентифікатор має дати дистанційність, прозорість і якісний сервіс, чого б
це не стосувалося – банк, лікарня, освіта, соціальна допомога, державна послуга
– земля, будівництво, або щось інше. Людина має у своєму мобільному
телефоні отримати можливості для того, щоб замовити і отримати послугу
держави без контакту з чиновниками. Це буде величезний здобуток, у тому
числі щодо боротьби з хабарництвом», – підкреслив В. Гройсман.
«У принципі, я вважаю, що все має бути дистанційно. Абсолютно все.
Коли людина ходить за якимись довідками, це має залишитися в минулому», –
переконаний Прем’єр-міністр.
За його словами, Україна має величезні перспективи розвитку та
впровадження електронних технологій, які б дозволили людям отримувати
максимально якісні послуги.
«Маємо будувати необхідні сервіси для людей, щоб вони мінімально
контактували з чиновниками. Узагалі все, що стосується послуг – державних,
адміністративних, комерційних – нам потрібно це робити якомога швидше,
дистанційно та якісно», – зауважив глава уряду на початку зустрічі.
У цьому контексті Прем’єр-міністр нагадав, що урядом було запроваджено
електронну систему публічних закупівель ProZorro, відкриваються державні
реєстри, вводяться ID-карти замість паспортів.
В. Гройсман також наголосив, що необхідно забезпечити правову
підтримку як на рівні законодавства, так і урядових рішень, щоб створити
правові можливості для реалізації рішень і розвитку напряму нових технологій.
У цьому контексті він запевнив у готовності уряду формувати пакет
необхідних законодавчих ініціатив, що дадуть «можливість компаніям почати
реалізовувати питання мобільної ідентифікації, яка є ключем для розвитку
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подальших продуктів».
Він також закликав усіх мобільних операторів до створення ідентичної
системи, що буде однаково зрозуміло функціонувати по відношенню до
користувача.
Окремо Прем’єр-міністр порушив на нараді питання, що отримав на
зустрічі зі студентами Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» раніше у п’ятницю
про перспективи запровадження технології 3G у київському метро. Було
домовлено, що мобільні оператори розглянуть можливості реалізації такої
інновації та повідомлять про результати у четвер.
У нараді взяли участь керівники провідних українських мобільних
операторів – ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна» (Vodafone), ТОВ
«Лайфсел», керівництво Державного агентства з питань електронного
урядування, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та
інформатизації, представники Міністерства юстиції, Мініcтерства економічного
розвитку і торгівлі України (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2016. – 23.12).
***
22 грудня представники Міністерства охорони здоров’я України,
державних і громадських організацій, а також учасники публічної
ініціативи з електронізації сфери охорони здоров’я підписали другий
Меморандум щодо співпраці у створенні системи E-Health в Україні.
Меморандум, серед іншого, затверджує ключові принципи побудови
першого електронного сервісу і дорожню карту створення системи E-Health.
Автори документа затверджують Технічні вимоги для створення пілотного
мінімального життєздатного продукту (MVP) прозорої та ефективної
електронної системи охорони здоров’я.
Продукт має забезпечити управління та адміністрування процесів, які
передбачені реформою фінансування первинної ланки системи охорони
здоров’я в Україні, із дотриманням принципу «гроші йдуть за пацієнтом».
Відповідно до затвердженої дорожньої карти, електронізація охорони
здоров’я відбуватиметься у чотири основні етапи створення та запровадження
електронної системи охорони здоров’я в Україні у 2017–2018 рр.:
Перший етап – створення MVP для підтримки реформи фінансування
первинної ланки системи охорони здоров’я.
Другий етап – запровадження додаткових електронних інструментів для
забезпечення процесу відшкодування вартості лікарських засобів (реімбурсації)
та направлення пацієнта на діагностику.
Третій етап – розвиток E-Health шляхом створення нових інструментів для
підтримки інших напрямів реформування системи охорони здоров’я.
Четвертий етап – розширення функціоналу, запровадження додаткових
сервісів, які міститимуть медичну інформацію про пацієнта.
Меморандум підписали: в. о. міністра охорони здоров’я доктор У. Супрун,
заступник міністра охорони здоров’я П. Ковтонюк, заступник Голови
Адміністрації Президента України Д. Шимків, заступник Голови Державного
агентства електронного урядування А. Піскун, голова правління Transparency
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International Україна А. Марусов, голова координаційної ради Всеукраїнської
мережі ЛЖВ Д. Шерембей та інші учасники публічної ініціативи з
електронізації сфери охорони здоров’я.
Доктор У. Супрун, в. о. міністра охорони здоров’я, зазначила, що
створення системи E-Health є обов’язковою умовою реалізації глобальної
реформи системи охорони здоров’я, концепцію якої днями затвердив уряд.
«Це найбільш суттєва реформа за останні 25 років, і навіть більше. Вона
змінює всю логіку відносин між державою, лікарями та пацієнтами. Ми повинні
рухатися швидко, щоб реформа була успішною. Дуже добре, що публічна
ініціатива бере на себе відповідальність оперативно запропонувати МОЗу
продукт, який забезпечить перші кроки реформи. А згодом дозволить
побудувати глобальну систему E-Health в Україні», – додала У. Супрун.
Заступник міністра охорони здоров’я П. Ковтонюк підкреслив, що
публічна ініціатива зробила величезний об’єм роботи за місяць, який пройшов з
часу підписання першого Меморандуму: «Зараз ми вже підписуємо більш
конкретні плани і вимоги до першого електронного продукту. Зі свого боку ми
обіцяємо забезпечити необхідну підтримку і повне сприяння Міністерства. У
нас наразі єдина мета – вчасно розпочати реформу, і вже на першому етапі мати
ефективний інструмент».
Д. Шимків, заступник Голови Адміністрації Президента України, Секретар
Національної ради реформ, нагадав, що сьогодні Україна є одним зі світових
лідерів у IT: «Ми виготовляємо інноваційні продукти для закордонних
компаній, у нас величезний об’єм експорту ІТ-послуг. Проте, ми поки що мало
застосовуємо цей величезний потенціал усередині країни. Зараз у нас є
унікальна можливість побудувати найбільш сучасну, найбільш ефективну
систему E-Health у світі. У нас усе для цього є: чудові ІТ-фахівці, досвідчені
лікарі, науковці. Тож треба просто взяти і зробити!»
Очікується, що пілотну версію першого продукту розроблять протягом
двох місяців з моменту підписання Меморандуму.
Нагадаємо, підписання першого Меморандуму щодо намірів співпраці у
побудові в Україні прозорої та ефективної електронної системи охорони
здоров’я відбулось 25 листопада 2016 р. в Міністерстві охорони здоров’я
України (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 23.12).
***
Уряд вніс зміни до Положення про Міністерство юстиції та виключив
зі списку повноважень Мін’юсту проведення перевірок стану діяльності
міністерств, органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій,
державних підприємств, установ та організацій. Про це під час пресконференції повідомив заступник міністра юстиції П. Мороз.
«Мін’юст відмовився від функцій перевірок міністерств, державних
підприємств та організацій, а також інших установ. Таке рішення обумовлене
тим, що ці повноваження є пережитком минулого, невластиві для нашого
відомства та можуть нести в собі корупційні ризики і зайве навантаження на
суб’єкти перевірки», – наголосив заступник міністра юстиції.
Разом з тим відповідно до прийнятої постанови Міністерство юстиції
втратило повноваження перевіряти навчальні заклади щодо питань правової
освіти населення та здійснювати перевірку дотримання вимог щодо
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провадження освітньої діяльності вищими навчальними закладами, які
здійснюють підготовку юристів.
Крім того, П. Мороз проінформував присутніх про прийняття Верховною
Радою України Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України»
(№ 5368), яким термін внесення змін до статутів громадських об’єднань було
продовжено ще на півроку.«Учора було прийнято законопроект, яким
продовжено термін приведення статутів громадських об’єднань відповідно до
вимог Податкового кодексу ще на шість місяців. Ті, хто не встиг привести їх у
відповідність, можуть зробити це до 1 липня», – зазначив заступник міністра
юстиції (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 22.12).
***
Міністр культури України Є. Нищук зустрівся з представниками
Незалежної медіа-профспілки та Національного газетно-журнального
видавництва з метою розгляду питань налагодження співпраці між
Мінкультури та Національним газетно-журнальним видавництвом, а
також обговорення концепції подальшого розвитку згаданого видавництва.
Є. Нищук запевнив присутніх, що Міністерство культури не мало намірів
припиняти діяльність Національного газетно-журнального видавництва.
«Я запевняю, що Міністерство культури не мало жодних намірів
припиняти діяльність газетно-журнального підприємства і тим більше знімати
людей з посад», – сказав міністр.Він також наголосив, що питання
представлення концепції розвитку газетно-журнального видавництва, у тому
числі питання здійснення його фінансування, будуть розглянуті на Колегії
Міністерства культури.У свою чергу, представники Незалежної медіапрофспілки акцентували увагу на вирішенні питання фінансування
Національного газетно-журнального видавництва та висловили сподівання на
налагодження ефективного діалогу з Міністерством культури в подальшій
співпраці.
Міністр культури Є. Нищук запевнив присутніх у готовності до відкритого
діалогу та пошуку рішень проблемних питань, які виникли в діяльності
Національного газетно-журнального видавництва. А також підкреслив, що такі
видання, зокрема, як «Кримська світлиця» є певними символами, які необхідно
відстоювати навіть у скрутних фінансових умовах (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 23.12).
***
Станом на 24 грудня 2016 р. Міністерством оборони України виконані
на 100 % фінансові зобов’язання та використано понад 95 % коштів
державного бюджету, які були виділені на матеріально-технічне
забезпечення Збройних сил України. Використання коштів йде планово
відповідно до укладених контрактів і залежно від поставки продукції,
повідомляє Департамент фінансової та економічної діяльності Міноборони.
На сьогодні невикористаними залишаються 1,3 млрд грн, які надійшли у
Міністерство оборони України у середині грудня поточного року. Відповідно до
складеного графіку зазначений фінансовий ресурс буде реалізовано до кінця
2016 р. у повному обсязі (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
24.12).
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ПОЛІТИКА
Полное выполнение договоренностей по прекращению огня в зоне
боевых действий было бы важным шагом для стабилизации ситуации на
Донбассе,
подчеркивает
министр
иностранных
дел
Германии
Ф.-В. Штайнмайер
(http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/shtaynmayerprokommentiroval-dogovorennost-o-peremirii-na-donbasse-781945.html).
«Полное выполнение этого было бы важным шагом для стабилизации
ситуации безопасности и прокладкой пути для мирного разрешения конфликта.
Это необходимо для гражданского населения региона, страдающего от
конфликта», – говорится в заявлении Ф.-В. Штайнмайера (Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/). – 2016. – 22.12).
***
Посол Германии в Украине Э. Райхель не видит потребности в
финансировании Украины по примеру так называемого «плана Маршалла»,
говорится в расшифровке его выступления на конференции «Аудит внешней
политики Украины».
Э. Райхель, в частности, заявил, что не согласен с критикой в адрес
Германии из-за недостаточной финансовой поддержки Украины. По мнению
посла, взамен Украина должна привлекать капиталы на внешних рынках.
«Если Украина предложит соответствующие условия, которые будут
надежными, то не будет ничего магического в том, что международный капитал
придет в Украину и использует имеющиеся возможности», – заявил он.
«Когда вы это сделаете, вам уже не нужна будет международная
правительственная помощь от налогоплательщиков других стран, чтобы
поддерживать Украину. Поскольку Украина станет самодостаточной страной
для ведения бизнеса», – добавил дипломат (ForUm (www.for-ua.com/). – 2016. –
22.12).
***
Украина должна повышать эффективность своей армии, так как в
будущем Донбасс, скорее всего, ждет «хорватский сценарий», заявляет
глава
Донецкой
областной
военно-гражданской
администрации
П. Жебривский
(http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/zhebrivskiy-rano-ilipozdno-donbass-zhdet-horvatskiy-scenariy-782421.html).
Он считает, что сегодня нужно обустраивать подконтрольную Украине
территорию Донбасса, уделять внимание переговорщикам для давления на
Россию и заниматься дальнейшим развитием армии.
Подчеркивая, что на Донбассе возможен силовой путь возвращения
неподконтрольных территорий, В. Жебривский сказал: «Мы придем, в конце
концов, к хорватскому варианту» (Сегодня.ua (http://www.segodnya.ua/). –
2016. – 23.12).
***
Голосованием по резолюции ООН, которая вызвала недовольство
Израиля, украинская власть ухудшила отношения не только с этой
страной, но и с избранным президентом США Д. Трампом, считает
36

депутат парламента лидер политической партии «За життя»
В. Рабинович
(http://news.online.ua/763166/golosovaniem-po-rezolyutsii-oonukrainskaya-vlast-uhudshila-otnosheniya-s-trampom-rabinovich/).
«Украина проголосовала за антиизраильскую резолюцию в ООН… Хотя
Д. Трамп просил этого не делать, администрация уходящего президента
Б. Обамы решила иначе. Теперь о результатах: Израиль ввел безвизовый режим
с Украиной, который теперь под угрозой; Израиль дал право на 20 000 рабочих
мест для украинцев – это теперь может быть пересмотрено… Про очередное
ухудшение отношений с Д. Трампом и говорить не приходится», – написал
политик на своей странице в Facebook (ONLINE.UA. (http://news.online.ua/). –
2016. – 26.12).
***
О главных пунктах внешнеполитической стратегии команды нового
президента США Д. Трампа пока рано делать выводы, а оценки
наблюдателей часто имеют спекулятивный характер, отмечает эксперт
В.
Воля
(http://ru.golos.ua/politika/ekspert_vse_svedeniya_o_vneshney_politike_trampa__pok
a_tolko_informatsionnyie_vbrosy).
«В США до инаугурации Д. Трампа будет много информации, которая
выглядит спекулятивно… Пока внешнеполитическая концепция команды
Д. Трампа еще не сформулирована. Она – в процессе согласования различных
позиций. Эта информационная игра была характерна как для предвыборной
кампании, так и для нынешнего периода. Исходя из спекулятивности подачи,
возникают большие сомнения в достоверности этой “утечки”», – сказал он.
При этом эксперт отметил, что Россию не могут исключить из списка
приоритетов внешней политики США.
«Могут рассматриваться приоритеты – военные, и другие, на какую
временную перспективу они “расписаны”. Так что, скорее всего, это –
информационная игра с оттенком скандальности», – резюмировал он (ГолосUA
(http://ru.golos.ua/). – 2016. – 22.12).
***
Вокруг кандидатуры на должность главы Нацполиции идет
внутреннее подковерное противостояние между БПП и «Народным
Фронтом»,
отмечает
политолог
Р.
Бортник
(http://ru.golos.ua/politika/mejdu_bpp_i__nf_idet_protivostoyanie_vokrug_kandidatu
ryi_na_doljnost_glavyi_natspoli).
«Нацполиция – ключевой орган полиции, который занимается широким
сектором задач, начиная от погромов МАФов, борьбой с преступностью и
заканчивая противодействием акциям гражданского протеста. Поэтому тот, кто
будет контролировать этот орган, в значительной мере будет контролировать и
ситуацию с политическими протестами. Ведь с февраля по апрель будет самый
высокий протестный период. Поэтому это не только силовой инструмент, но
еще и политический, вокруг которого сейчас ведутся торги», – сказал
Р. Бортник.
По словам политолога, скорее всего должность займет исполняющий
обязанности главы Нацполиции В. Троян.
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«На сегодняшний день у В. Трояна большие шансы остаться на должности
исполняющего обязанности главы Нацполиции, либо занять данное кресло.
Также существует вероятность, что вакантную должность займет Ярема, так как
эту кандидатуру будет лоббировать Порошенко… Между БПП и “НФ” идет
противостояние вокруг кандидатуры на должность главы Нацполиции. Поэтому
финальная кандидатура до сих пор не определена», – резюмировал Р. Бортник
(ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2016. – 25.12).
***
Народный депутат Н. Савченко считает, что первые шаги по
установлению нормального диалога между странами должна сделать
Россия
по
отношению
к
Украине
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/savchenko-nazvala-usloviya-dlyademokraticheskogo-dialoga-s-rf-782150.html).
«Мне бы очень хотелось, чтоб когда-нибудь и с Россией, и с российской
властью был возможен демократичный диалог… Началом такого диалога может
быть обмен “всех на всех” военнопленных согласно минским договоренностям,
а также возвращение всех политзаключенных украинцев, которые сейчас
находятся
в
России»,
–
сказала
Н.
Савченко
(Сегодня.ua
(http://www.segodnya.ua/). – 2016. – 22.12).
***
Политолог Т. Березовец считает, что исключением народного
депутата Н. Савченко из украинской делегации в Парламентской Ассамблее
Советы Европы Украина избавила организацию от «последнего
представителя Кремля» (http://www.segodnya.ua/politics/pnews/berezovec-obisklyuchenii-savchenko-iz-pase-kreml-lishilsya-svoego-predstavitelya-782064.html).
«Н. Савченко наконец исключили из украинской делегации в
Парламентской Ассамблее Совета Европы. Что характерно, полномочия
российской делегации в ПАСЕ приостановлены с января 2015 г. Тогда ПАСЕ
из-за ситуации в Украине приняла резолюцию, в которой лишила делегацию РФ
права голоса, права участия в работе уставных органов и в мониторинге
выборов. Констатирую, с исключением Н. Савченко Кремль лишился своего
главного представителя в ПАСЕ», – написал Т. Березовец на своей странице в
Facebook (Сегодня.ua (http://www.segodnya.ua/). – 2016. – 22.12).
***
Возможная отставка министра внутренних дел А. Авакова в 2017 г.
будет связана с возможным переходом некоторых депутатов из «Народного
фронта» в оппозицию, прогнозирует политический эксперт М. Павлив
(http://newsone.ua/ru/politolog-avakov-mozhet-ujti-v-otstavku-uzhe-v-2017-godu/).
«Есть высокая вероятность отставки А. Авакова в течение 2017 г. Это
будет связано с процессом распада коалиции и перехода группы депутатов
“Народного фронта” в оппозицию к действующей власти», – отметил он.
Политолог считает также, что проект «Народный фронт» потерял свою
актуальность.
«Люди в “Народном фронте” видят продолжение своей политической
карьеры и понимают, что сам “Народный фронт” – это обнулившийся
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политический проект. У него нет электоральной базы, нет перспективы. Они бы
могли начать восстановление проекта, но это нужно было делать в 2016 г.
Сейчас уже поздно», – добавил М. Павлив (NewsOne (http://newsone.ua/). –
2016. – 26.12).
***
До лав політичного об’єднання «Рух нових сил» вступило 25 тис. осіб,
повідомляє його голова, екс-губернатор Одещини М. Саакашвілі.
Він також заперечив інформацію про те, що «Рух нових сил» домовився
про співпрацю та координацію дій із «Самопоміччю» А. Садового (Українська
правда (http://www.pravda.com.ua/). – 2016. – 24.12).

ЕКОНОМІКА
Национальный банк подтвердил конвертацию еврооблигаций
ПриватБанка на 595 млн долл. в капитал.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.
НБУ отмечает, что ПриватБанк имел в обращении такие выпуски
облигаций: выпуск на сумму 175 млн долл. по ставке 10,875 % с погашением
28.02.2018; выпуск на сумму 200 млн долл. по ставке 10,25 % с погашением
23.01.2018; выпуск на сумму 220 млн долл. по ставке 11 % (облигации субдолга)
с погашением в 2021 г.
Облигации
были
выпущены
специальной
компанией
(SPV),
зарегистрированной в Великобритании, а поступления от размещения
облигаций были переданы ПриватБанку в форме займа.
В соответствии со ст. 41.1 Закона «О системе гарантирования вкладов
физических лиц» обязательства ПриватБанка перед SPV в период
осуществления временной администрации были обменяны на акции
дополнительной эмиссии банка.
Переход банка в государственную собственность и прекращение
временной администрации состоялись 21 декабря 2016 г. (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/391662/nbu-podtverdil-konvertatsiyuevroobligatsij-privatbanka-na-595-mln-v-kapital). – 2016. – 26.12).
***
ПриватБанк перевел свои еврооблигации в капитал.
Об этом в ходе брифинга сообщил председатель правления банка
А. Шлапак.
«Да, действительно, так вышло, что еврооблигации почему-то попали в
перечень инструментов, которые были переведены в капитал. Это было
решение НБУ. Надеюсь, что мы найдем общий язык с держателями, если нет, то
готовы к судам», – сказал А. Шлапак.
Механизм Bail-in, используемый при санации проблемных банков,
предполагает либо конвертацию депозитов в акции финансового учреждения,
либо переоформление вкладов в специальный субординированный кредит на
пополнение
капитала
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news//391443/privatbank-perevel-svoi-evroobligatsii-v-kapital-shlapak). – 2016. – 22.12).
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***
Министерство финансов и Фонд гарантирования вкладов физических
лиц 21 декабря подписали договор о продаже 100 % акций коммерческого
банка ПриватБанк государству за одну гривну, сообщили в Минфине.
«По состоянию на 21 декабря капитал ПриватБанка имел отрицательное
значение, и Фонд гарантирования, согласно Закону Украины “О системе
гарантирования вкладов физических лиц”, продал полный объем акций этого
банка Министерству финансов за одну гривну», – заявили в ведомстве.
В Минфине подчеркнули, что за рекордные 72 часа банк обеспечили
резервами под активные операции, провели дополнительную эмиссию акций и
их размещение, внесли изменения в устав банка, разработали переходный
баланс, завершили все необходимые процедуры по продаже акций и смены
собственников
банка
(Аналитическая
служба
новостей
(http://asn.in.ua/ru/news/news/78409-fgvfl-prodal-privatbank-gosudarstvu-zaodnu-grivnu.html). – 2016. – 22.12).
***
Фонд гарантирования вкладов физических лиц списал 29,4 млрд грн
долгов ПриватБанка перед акционерами. Об этом в эфире «Радио Вести»
сообщила глава НБУ В. Гонтарева.
«НБУ обратился в Фонд гарантирования вкладов (на этапе временной
администрации в ПриватБанке) для списания долгов банка перед связанными
лицами. Временному администратору удалось списать только 29,4 млрд грн из
32 млрд грн, заявленных нами. Почему только 29 млрд грн? Потому что
остальных денег на счетах уже не было», – отметила глава НБУ.
В. Гонтарева добавила, что из 32 млрд грн удалось списать 29,4 млрд грн,
так как остальных денег между тем как мы обращались и как он (ФГВФЛ)
списал, уже нет. Из этого следует, что эти деньги оттуда вывели за последние
дни (Минфин (http://minfin.com.ua/2016/12/23/25274091/). – 2016. – 23.12).
***
Совет Национального банка утвердил прогноз роста международных
резервов до 23,1 млрд долл. в 2017 г. и 27,8 млрд долл. в 2018 г.
Об этом говорится в утвержденных Основах денежно-кредитной политики
НБУ на 2017 г.Помимо этого, рост ВВП в 2017 г. прогнозируется на уровне
2,5 %, а в 2018 г. – 3,5 %.
При этом номинальный ВВП может составить 2627 млрд грн в следующем
году и 2964 млрд грн в 2018 г.
Дефицит сальдо торгового баланса в следующем году прогнозируется на
уровне 3885 млн долл., а в 2018 г. – 3764 млн долл.
Рост экспорта может составить 4,9 % в 2017 г. и 5,6 % в 2018 г.
(Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/391409/nbu-utverdil-prognoz-rostamezhdunarodnyh-rezervov). – 2016. – 22.12).
***
Национальный банк прогнозирует в 2017 г. рост денежной массы на
13,2 %, денежной базы – на 8,4 %.
Такие данные содержатся в основных принципах денежно-кредитной
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политики НБУ на 2017 г.Регулятор ожидает рост реального ВВП в 2017 г. на
2,5–3,0 %, инфляцию по индексу потребительских цен – на уровне 8 %.
21 декабря совет НБУ утвердил денежно-кредитную политику на 2017 г.,
поддерживающую усилия регулятора по снижению инфляции.
С начала 2016 г. денежная масса возросла на 5,1 % до 1 трлн 44,3 млрд грн
(Минфин (http://minfin.com.ua/2016/12/22/25261201/). – 2016. – 22.12).
***
ПУМБ и банк «Кредит Днепр» – не олигархические банки. Об этом в
эфире «Радио Вести» сказала глава НБУ В. Гонтарева.
«Банки для этих акционеров отдельно стоящий бизнес. Более того, они
заимстовали деньги на международной арене. Если мы посмотрим, допустим, на
бизнес господина Ахметова, то вы там увидете, что ДТЭК заимстовал, у него
есть евробонды, у него есть очень большие синдицированные кредиты. Тоже
самое есть у “Метинвеста”, холдинга, который занимается металлургической
промышленностью», – отметила В. Гонтарева.
По ее словам, в ПУМБ и банке «Кредит Днепр» нет модели
олигархического бизнеса. Там ее не было. Там по другому строился бизнес
(Минфин (http://minfin.com.ua/2016/12/23/25275099/). – 2016. – 23.12).
***
Рейтинг надежности негосударственных финучреждений по версии
финансовых экспертов и журналистов издания «Вести» возглавляет Альфабанк. В хвосте по всем показателям оказался банк Platinum
(http://news.eizvestia.com/news-finance/full/683-eksperty-priznali-samymnadezhnym-bankom-2016-goda-alfa-bank-samym-nenadezhnym-platinum-bankinfografika).
Как пишет издание, стремительная национализация Привата, паника и
проблемы у клиентов крупнейшего финучреждения страны заставили
задуматься и вкладчиков других банков – насколько безопасно хранить там свои
средства.
Эксперты считают, что этот рейтинг отражает реальность. По словам
экономиста А. Охрименко, банки в хвосте оказались вполне заслуженно, так как
с ними действительно есть объективные проблемы. Его коллега А. Блинов
также подтверждает: «В этом списке находится банки у которых есть проблемы
с собственниками, докапитализацией, есть серьезные проблемы с тем, чтобы
продать себя, и они либо пойдут на слияние, либо уйдут с рынка».
Проанализировав финансовую отчетность, которая есть в открытом
доступе банков эксперты выставили баллы по трем критериям.
В итоге на первом месте оказался Альфа-банк. У него и соглашение об
обмене акциями с крупнейшей итальянской банковской группой Уникредит. И
14,8 млрд грн депозитов физлиц, и только 15 % из них – до востребования (их
могут забрать в любой момент). При этом акционер банка – способен
предоставить ему финансовую помощь и получить рефинансирование в НБУ.
Капитал банка также один из самых высоких среди анализируемых частных
банков – почти 7 млрд грн.
Дальше идет ПУМБ – банк донецкого олигарха Р. Ахметова, банк «Кредит
Днепр» принадлежащий олигарху В. Пинчуку, Таскомбанк – принадлежащий
41

бизнесмену С. Тигипко.
Platinum банк замыкает рейтинг издания и ковыляет далеко в хвосте по
всем показателям. На сегодня у банка фактически нет владельца – на сайте
Нацбанка значится футбольная команда из 11 нерезидентов, которые выдали
доверенность на управление банком Г. Гуртовому, который в данный момент
находится под домашним арестом в Израиле по подозрению в отмывании
средств. В Нацбанке правда сообщают, что принудительно признали
контролером банка одесского бизнесмена Б. Кауфмана, однако он никаких
официальных заявлений по этому поводу не делал. Кроме объявления о
желании купить 75 %+1 акцию банка до сентября этого года, чего так и не
случилось. Еженедельник «Зеркало недели» пишет, что причина – отсутствие у
Б. Кауфмана легальных доходов для оформления сделки в НБУ.
Помимо того, что банк не имеет владельца – он единственный в Украине
имеет отрицательный капитал в –162 млн грн. Два других банка с аналогичной
проблемой уже «убиты» Нацбанком, где сообщают о том, что у «Платинума»
есть время до конца декабря. Однако не ясно, кто и как сможет пополнить его
капитал, если у одного акционера нет денег, а у второго – легальных доходов.
На этом фоне до ныне хорошее соотношение депозитов физлиц срочных
6 млрд грн и до востребования 600 млн или 10 % – уже не имеет значения
(Экономические
известия
(http://news.eizvestia.com/news-finance/full/683eksperty-priznali-samym-nadezhnym-bankom-2016-goda-alfa-bank-samymnenadezhnym-platinum-bank-infografika). – 2016. – 22.12).
***
Минимальная пенсия с декабря 2017 г. возрастет на 10,1 % – до 1373
грн, тогда как с декабря этого года она составляет 1247 грн, сообщил на
пресс-конференции министр социальной политики А. Рева.
«Пенсия будет с декабря 1373 грн», – сказал он.
Напомним, минимальная зарплата и прожиточный минимум с 1 декабря
повышаются на 10,1 % – до 1600 грн – согласно закону о госбюджете на 2016 г.
Таким образом, с учетом налогов, минимальный заработок для украинца
составил 1444 грн. Согласно постановлению Кабинета Министров № 840, с
1 декабря также повысились должностные оклады для работников бюджетной
сферы в среднем на 12,7 % (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news//391600/ministr-sotspolitiki-poradoval-rostom-minimalnoj-pensii-s-dekabrya-2017goda). – 2016. – 26.12).
***
Доходы местных бюджетов возрастут на 2 млрд грн в год за счет
объединения акциза на нефтепродукты. Об этом в ходе заседания Кабинета
Министров заявил Премьер-министр Украины В. Гройсман.
«Мы ожидаем, что вследствие изменения системы администрирования
акциза для местных бюджетов по всей Украине возрастет более чем на
2 млрд грн… Консолидация и формальное перераспределение (акциза на
топливо) обеспечит увеличение доходов местных бюджетов», – сказал он
(Newsline
(http://www.newsline.com.ua/politics/groysman-prognoziruet-rostdohodov-mestnyh-byudzhetov-za-21122016212000). – 2016. – 21.12).
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***
У 2016 р. значно активізувалась підготовка об’єктів до приватизації.
Таких об’єктів підготовлено 295, що є найвищим показником за останні
шість років. Такі дані опубліковані у звіті Фонду держмайна за результатами
діяльності у 2016 р., передає УНН (http://www.unn.com.ua/uk/news/1630042-u2016-rotsi-zapuscheni-mizhnarodni-standarti-privatizatsiyi-zvit-fondu-derzhmayna).
У звіті ФДМ констатується значний прогрес у запуску міжнародних
стандартів приватизації в Україні за підсумками 2016 р.
Зокрема, тепер потенційні інвестори отримали можливість попереднього
аудиту об’єктів приватизації, міжнародного арбітражу за взаємною згодою,
мають змогу залучати персонального консультанта, отримати банківські
гарантії або грошовий депозит для участі в аукціоні, а також користуватись
онлайн сервісами порталу privatization.gov.ua, де розміщується інформація про
готовність об’єктів до приватизації. Крім того, Фонд держмайна надав дозвіл на
участь у приватизації державним компаніям-нерезидентам, і заборонив участь у
приватизації інвесторів з офшорних зон, країн з переліку FATF та країнагресорів.
Також у звіті відомства перераховано заходи, які були здійснені з метою
запуску прозорого процесу приватизації в країні – поява можливості продажу
об’єктів в «один клік» на privatization.gov.ua (70 об’єктів може продаватися
одночасно), запуск колл-центру для консультування по об’єктах приватизації,
запуск продажу об’єктів на електронних торгах із залученням 16 електронних
бірж-партнерів, а також проведення першої конференції по приватизації за
участі 100 учасників з 12 країн світу.
Крім того, у звіті ФДМ викладені пропозиції щодо прискорення прозорої
приватизації у 2017 р. Зокрема, Верховна Рада має підтримати нові зміни до
Закону про приватизацію державного майна, підтримати проект закону № 1567
про скорочення переліку об’єктів, заборонених до приватизації та проект закону
№ 4493 «Про ринок електричної енергії України». У свою чергу Кабмін має
підтримати проект Постанови КМУ про спрощення передачі підприємств
Фонду
для
приватизації
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1630042-u-2016-rotsi-zapuscheni-mizhnarodnistandarti-privatizatsiyi-zvit-fondu-derzhmayna). – 2016. – 23.12).
***
Кабинет Министров объявит аукционы по продаже акций
энергоснабжающих компаний после принятия в целом Закона «О рынке
электроэнергии».
Соответствующая информация содержится в итоговой презентации главы
ФГИ И. Билоуса за 2016 г.
Ранее И. Билоус сообщил о наличии восьми потенциальных покупателей
госпакетов
акций
«Хмельницкоблэнерго»,
«Николаевоблэнерго»,
«Харьковоблэнерго»,
«Тернопольоблэнерго»,
«Запорожьеоблэнерго»
и
«Черкассыоблэнерго».
И. Билоус также заявлял, что Украина планирует получить от продажи всех
облэнерго около 300 млн долл. (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news//391605/fond-gosimushhestva-otlozhit-privatizatsiyu-oblenergo). – 2016. – 26.12).
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***
Украина по итогам девяти месяцев нарастила объем экспорта товаров
и услуг в Европейский Союз до 11,4 млрд долл. против 6,5 млрд долл. в первом
полугодии текущего года. Как отмечается в информационных материалах
Министерства экономического развития и торговли Украины, доля ЕС в общем
объеме украинского экспорта составила 35,7 %. По итогам 2015 г. этот
показатель составлял 32,8 %, в 2014 г. – 31,8 %.
Порядка 85,4 % (9,8 млрд долл.) объема экспорта составили товары,
порядка 14,6 % (2,2 млрд долл.) – услуги. Товарную номенклатуру экспорта
составляла продукция АПК и пищевой промышленности (2,9 млрд долл.),
продукция металлургии (2,3 млрд долл.), продукция машиностроения
(1,6 млрд долл.), минеральная продукция (1 млрд долл.), продукция
деревообрабатывающей промышленности (664 млн долл.), продукция легкой
промышленности (608 млн долл.), продукция химической промышленности
(348,3 млн долл.), другие промышленные товары (373,7 млн долл.).
Минэкономразвития также привело сравнительные данные торговли с
другими партнерами. В частности, в первую десятку торговых партнеров
Украины, помимо ЕС, вошли Российская Федерация (14,9 % объема экспорта,
или 4,77 млрд долл.), Турция (5,2 % – 1,65 млрд долл.), Египет (5 % –
1,6 млрд долл.), Китай (4,6 % – 1,5 млрд долл.), Индия (3,9 % – 1,2 млрд долл.),
США (2,5 % – 800 млн долл.), Беларусь (2,1 % – 687 млн долл.), Израиль
(1,5 % – 478 млн долл.), Саудовская Аравия (1,4 % – 450 млн долл.) и
Швейцария (1,2 % – 387 млн долл.) (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news//391457/eksport-ukrainskih-tovarov-i-uslug-v-es-znachitelno-vyros). – 2016. –
25.12).
***
Верховная Рада одобрила предоставление налоговых преференций
украинской самолетостроительной промышленности на период с 1 января
2017 г. по 1 января 2025 г.
Соответствующий закон № 3457 «О внесении изменений в раздел XX
“Переходные положения” Налогового кодекса Украины относительно
поддержки самолетостроительной отрасли» принят в целом 253 голосами на
заседании парламента.Согласно закону, на период с 1 января 2017 г. по 1 января
2025 г. субъекты самолетостроения освобождаются от уплаты НДС при
выполнении операций по ввозу на таможенную территорию Украины импорта
товаров (кроме подакцизных), используемых для нужд самолетостроительной
промышленности, а также операций по поставке на таможенной территории
Украины результатов отраслевых научно-исследовательских и конструкторских
работ (НИОКР). Также субъекты самолетостроения на данный период
освобождаются от уплаты налога на прибыль предприятий.
Сэкономленные средства будут считаться целевым финансированием на
отраслевые НИОКР, создание или переоснащение технической базы,
увеличение объемов производства, внедрение новых технологий.
Субъекты самолетостроения также освобождаются до 1 января 2025 г. от
уплаты земельного налога на участки, на которых расположены промышленные
объекты (Крылья (http://www.wing.com.ua/content/view/17290/38/). – 2016. –
21.12).
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***
Верховная Рада Украины отменила льготы по уплате НДС по
договорам оперативного лизинга самолетов - аналогов украинских Ан-148 и
Ан-158 производства госпредприятия «Антонов».
Об этом говорится в принятом парламентом законе «О внесении изменений
в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты по
поддержке самолетостроительной отрасли».
Как отмечается в пояснительной записке к принятому закону, его
положения направлены на ликвидацию неравных условий поставки самолетов
отечественного производства по сравнению с импортом иностранных
самолетов.
«По состоянию на 1 сентября 2015 г. украинские авиакомпании по
договорам оперативного лизинга в режиме временного ввоза на таможенную
территорию Украины эксплуатируют 19 пассажирских самолетов с массой
пустого снаряженного аппарата более 10 000 кг, но не более 35 000 кг и
пассажироемкостью от 44 до 110 мест. Аналоги указанных самолетов –
отечественные самолеты Ан-140, Ан-148 и Ан-158, – говорится в пояснительной
записке.
Предлагается отменить льготные условия ввоза иностранных самолетов,
ведь поставки отечественных самолетов украинским авиакомпаниям и другим
заказчикам
облагаются
НДС
по
ставке
20
%»
(Крылья
(http://www.wing.com.ua/content/view/17299/38/). – 2016. – 22.12).
***
Самолет-демонстратор Ан-132 совершит первый полет в марте
следующего года.
Об этом заявил на брифинге на серийном заводе «Антонов» в Киеве
А. Коцюба.
«До марта самолет будет проходить серию наземных испытаний», –
уточнила пресс-секретарь ГП «Антонов» О. Трофимчук.
В апреле самолет полетит в Саудовскую Аравию, где он будет представлен
заказчику и пройдет испытания в условиях местного климата. Сроки начала
серийного производства пока не называются. Они будут определены отдельным
соглашением.
Ан-132 предназначен для полетов на ближне- и среднемагистральных
маршрутах, будет выполнять широкий спектр задач по перевозке грузов, а
также предусматривает применение различных конфигураций грузовой кабины.
Самолет будет иметь крейсерскую скорость до 500 км/ч и максимальную
высоту крейсерского полета до 9000 м с максимальной полезной нагрузкой до
9,2 т (Крылья (http://www.wing.com.ua/content/view/17285/38/). – 2016. – 21.12).
***
ПАО «Укргазвыдобування» объявило тендер на покупку пяти буровых
установок грузоподъемностью 450 т (2000НР) и ожидаемая стоимость
закупки 3 млрд 549,54 млн грн (с НДС).
Согласно объявлению на сайте компании, поставка оборудования в
Красноград (Харьковская обл.) должна быть осуществлена на протяжении
2017–2018 гг.
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Для участия в торгах претендент должен предоставить гарантию или
стендбай в размере 1 млн долл., которая действует до 10 мая 2017 г.
«Укргазвыдобування» закупку пяти буровых станков проводит через
двухступенчатые торги с редукционном. Конечный срок подачи предложений –
до 13 февраля 2017 г., их раскрытие – 14 февраля.
В рамках первого этапа УГВ проведет раскрытие квалификационных
предложений участников на предмет их соответствия требованиям тендерной
документации, а конверты с ценовыми предложениями раскрываться не будут.
Первый этап должен завершиться на протяжении 21 рабочего дня после подачи
квалификационных предложений и может быть еще продолжен не более чем на
10 рабочих дней.
По итогам первого этапа тендерный комитет УГВ примет решения о
допуске участников и определит дату второго этапа (редукциона), на котором
будут раскрыты конверты с ценовыми предложениями. На следующий день
будет проведена процедура уменьшения цены закупки. Стартовой ценой будет
считаться
наименьшая
из
раскрытых
предложений
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/391655/ukrgazvydobuvannya-obyavilo-tender-napokupku-5-burovyh-stankov). – 2016. – 26.12).
***
У січні – листопаді 2016 р. підприємства України виконали будівельні
роботи на суму 59,3 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на
Державну службу статистики України (http://www.unn.com.ua/uk/news/1629866protyagom-11-misyatsiv-potochnogo-roku-obsyagi-budivnitstva-v-ukrayini-syagnuli59-mlrd-grn).
Індекс будівельної продукції в січні – листопаді 2016 р. порівняно із січнем
– листопадом 2015 р. становив 114,1 %, у т. ч. індекс будівництва будівель –
116,1 %, інженерних споруд – 111,9 % (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1629866-protyagom-11-misyatsiv-potochnogoroku-obsyagi-budivnitstva-v-ukrayini-syagnuli-59-mlrd-grn). – 2016. – 22.12).
***
В Україні активність відвантажень зерна набирає обертів, упродовж
тижня експорт становив близько 400 тис. т.
Про це повідомляє компанія Agritel.
Зазначається, що наразі від 5 до 10 % кукурудзи залишаються
неприбраними, прибирання відновиться в І кварталі 2017 р.
Проте, це не завадить Чорноморському регіону активізуватися в другій
половині кампанії, з значним рівнем виробництва в Україні (26,2 млн т) і в Росії
(14,6 млн т), що дасть змогу цим країнам мати значні обсяги для експорту.
За оцінками компанії, більше 14 млн т буде доступно для відвантажень у
2017 р. В Україні активність відвантажень набирає обертів, упродовж тижня
експорт становив близько 400 тис. т.
Водночас після активного експорту в грудні, через новорічні свята в січні
темпи можуть знизиться (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/u-2017roci-v-ukraini-dla-vidvantazen-bude-dostupno-ponad-14-mln-tonn-zerna). – 2016.
– 23.12).
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***
Площа посіву озимих культур на зерно та зелений корм під урожай 2017
р. проти попереднього року зросла на 3,8 %.
Про це повідомляє Держстатистики.
Зокрема, площа посіву зернових культур на зерно зросла на 0,7 % і
становить 7,2 млн га.
З них пшениця (включаючи тритикале) зайняла 6,1 млн га (на 2,2 % більше,
ніж під урожай 2016 р.), ячмінь – 881,5 тис. га (на 10,3% менше), жито –
169,3 тис. га (на 16,5 % більше).
Крім того ріпаком озимим на зерно засіяно 899,2 тис. га, що на 37,2 %
більше,
ніж
під
урожай
2016
р.
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/cogoric-plosa-posivu-ozimih-zrosla-na-38).
–
2016. – 26.12).
***
Вітчизняна аграрна галузь дедалі більше приваблює іноземців. Про свої
наміри інвестувати в Україну заявили такі транснаціональні трейдери, як Bunge,
Cofco, Cargill.
Про це повідомляє landlord.
Наприклад, китайська корпорація Cofco вклала в будівництво зернового
терміналу в Миколаївському порту 75 млн дол. і зупинятися на цьому не
збирається – в її планах нові проекти в Україні. У червні свій виробничоперевантажувальний комплекс за 180 млн дол. в Миколаєві запустила компанія
Bunge. Інвестиції освоїли за три роки. Компанії вдалося побудувати завод з
виробництва рослинної олії, термінал перевалки олії і розширити потужності
зернового терміналу.
Річна перевалка вантажів зросте на 750 тис. т по зерну, на 500 тис. т – по
шроту, 500 тис. т – по олії. За оцінками віце-президента торгово-промислової
палати України Р. Коробки, нашому АПК для реалізації його потенціалу ще
потрібно як мінімум 70 млн дол.
«В Україні повернення інвестицій в сільгоспсектор перевищує 15 %», –
порахував партнер, керівник групи «Сільське господарство» компанії Deloitte
М. Мельник і додав, що такий високий показник – рідкість.
«Зараз багато українських підприємств помітно подешевшали, тому для
інвесторів вдалий час купувати, – зазначає М. Мельник. – Думаю, найближчим
часом варто очікувати нових угод з придбання активів у нашій країні».
«Українська агрогалузь цікава для інвестицій завдяки високим внутрішнім
цінам на сільгосппродукцію, щодо сприятливого податкового режиму, а також
низькими цінами на оренду землі, наявності великих земельних масивів і
гарними кліматичними умовами», говорить глава українського офісу датського
інвестиційного фонду для країн, що розвиваються Contries (IFU) О. Пархомчук.
За його словами, цей інвестфонд не скорочував фінансування проектів в
Україні. Основними напрямами вкладень для датчан залишаються свинарство
(компанії «Даноша», «Дан-Фарм Україна», «Перейми», «Галичина-Захід»),
виробництво молока («Дан-мілк», «Лан-Агро»), комбікормів («Київ-Атлантик
Україна»).
У березні цього року в Чорноморському порту швейцарська компанія Risoil
S.A. запустила термінал перевалки рослинної олії. Про плани інвестувати в
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портову логістику заявили корпорації ADM і Louis Dreyfus.
«У міжнародних компаній є доступ до дешевого капіталу, – зазначає
М. Мельник. – Тому вони постійно шукають нові можливості для зростання»
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-povernenna-investicij-vsilgospsektor-perevisue-15). – 2016. – 23.12).
***
22 грудня Державна продовольчо-зернова корпорація України та
Громадська спілка «Аграрний союз України» підписали Меморандум про
співпрацю з питань організації та координації роботи з торгівлі зерновими,
олійними культурами та продуктами їх переробки.
Про це повідомляє прес-служба ДПЗКУ.
У церемонії підписання взяли участь в. о. голови Правління ПАТ «ДПЗКУ»
О. Григорович та Голова ГС «Аграрний союз України» Г. Новіков.
«Ми підписали цей документ з метою налагодження довгострокового
системного та взаємовигідного співробітництва. Усі положення Меморандуму
ґрунтуються на принципах сприяння захисту інтересів сільгоспвиробників.
Сьогодні корпорація – не тільки впевнений гравець на зерновому ринку, а й
надійний державний партнер для фермерських господарств», – зазначив
О. Григорович.
У свою чергу, Г. Новіков наголосив на необхідності та важливості такої
взаємодії для українських аграріїв.
«Це історична подія. Дрібні та середні сільгоспвиробники нарешті
отримають підтримку держави, зокрема через доступ до розгалуженої
інфраструктури елеваторних потужностей ДПЗКУ на взаємовигідних умовах.
Ми вдячні за це і сподіваємось на подальшу ефективну та плідну співпрацю», –
прокоментував подію Голова Аграрного Союзу України.
Як зазначається у Меморандумі, робота відбуватиметься в рамках
Координаційної групи з питань співпраці, засідання якої проходитимуть раз на
місяць. Також, у рамках цієї групи, можуть бути створені експертні комітети по
визначених
напрямах
співробітництва
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/dpzku-bude-spivpracuvati-z-dribnimifermerami). – 2016. – 22.12).
***
У вересні – листопаді 2016/17 МР Україна імпортувала 81,6 тис. т
пальмової олії, що на 67 % перевищило показник аналогічного періоду
сезоном раніше (48,9 тис. т).
Про це пише Hubs.
За даними митників, найістотніше обсяги закупівель наростили
«Запорізький ОЖК» (+27,2 тис. т, до 39,1 тис. т) і «Дельта Вілмар СНД»
(+17,3 тис. т, до 40,2 тис. т).
Крім того основними постачальниками пальмової олії в Україну у вересні –
листопаді поточного року традиційно були Індонезія (72 % від загального
обсягу поставок на український ринок) і Малайзія (27 %) (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainski-kompanii-zbilsili-import-palmovoiolii). – 2016. – 22.12).
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***
Україна та Білорусь планують спільно виробляти сільськогосподарську
техніку.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
За даними відомства, планується організація ряду спільних виробництв –
наприклад, сільськогосподарської техніки спільно з холдингом «Гомельмаш».
«Розвиток співпраці у сфері машинобудування – один із головних
пріоритетів українсько-білоруської співпраці. У підготованій Дорожній карті з
розвитку співробітництва на 2017–2020 рр. відображені у першу чергу проекти
машинобудівництва, зокрема виробництва тракторів, зерно- і кормозбиральних
комбайнів, вагонів, будівної та комунальної техніки», – розповів заступник
міністра
економрозвитку
Ю.
Бровченко
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-ta-bilorus-planuut-spilne-virobnictvosilgosptehniki). – 2016. – 26.12).
***
Високий попит на світовому ринку льону і продуктів переробки
стимулює українських переробників до переробки олійної, а також
збільшення обсягів виробництва лляної олії і шроту/макухи.
Про це пише «АПК-Інформ».
«Так, основною причиною інтересу до переробки льону нашою компанією
було планомірне зростання пропозиції даної сировини на українському ринку,
яке спостерігається останніми роками, що обумовлено збільшенням кількості
господарств, які почали вирощувати цю культуру», – зазначив Є. Буйденко,
директор ТОВ «Яблунецький ХПП», яке в поточному році вперше почало
переробку олійного льону.
Ще однією причиною зацікавленості в переробці льону він назвав
наявність попиту на продукти переробки, у першу чергу на зовнішньому ринку.
«Сподіваємося, льон стане постійним продуктом для переробки на
українському
ринку»,
–
підсумував
Є.
Буйденко
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/popit-stimulue-zbilsenna-kilkosti-pererobnikivlonu-v-ukraini). – 2016. – 26.12).
***
Новий олійний завод компанії Vitagro практично готовий до роботи,
крім того підприємство планує в наступному році запуск нового елеватора.
Про це розповів генеральний директор Vitagro П. Лабазюк, передає пресслужба компанії.
«Олійний завод, який збудували у Волочиську (Хмельницька обл.),
практично готовий до запуску. Соняшника вирощуємо достатньо, і тому
переробка дуже доцільна», – зазначив П. Лабазюк.
Він додав, що також ведеться будівництво елеватора на 100 тис. т у селі
Закупне (Чемеровецький район, Хмельницька обл.).
«Будуються силосні, завальні ями. Нещодавно вже й отримали обладнання
італійського виробництва. Зведений адмінкорпус, ваги. Отже, в наступному році
наш елеватор прийматиме зерно нового врожаю», – розповів гендиректор
Vitagro.
Крім того, за його словами, підприємство ввело в дію два свинокомплекси.
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У планах – розвиток переробних підприємств.
«Якщо розвиваємо свинарство, то логічно мати і забійні цехи,
м’ясокомбінат. Розвиваємо ще й молочне тваринництво. Щоб наповнити
генетику стада, закуповуємо до нового року 150 нетелів на ферми», – сказав
П. Лабазюк.
«Попередньо провели реконструкцію двох тваринницьких ферм, що були
давно занедбаними, а до нового року їх “заселимо”», – додав він.
За словами гендиректора підприємства, компанія також продовжує
висаджувати
сади
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/vitagrodobudovue-olijnij-zavod-ta-planue-zapusk-elevatora). – 2016. – 26.12).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Ряд компаний, взявших в ПриватБанке крупные кредиты, начали
процедуру банкротства.
Журналисты проверили информацию по текущему состоянию некоторых
из уже озвученных в СМИ крупных клиентов Привата, получавших кредиты от
1 млрд грн и больше.Оказалось, что такие компании, как ООО «Натель», ООО
«Зебрина», ООО «Пальмира Трейдинг», получавшие кредиты от 1 млрд грн и
выше – начали процедуру банкротства.
На 1 декабря кредитный портфель ПриватБанка превышал 200 млрд грн,
тогда как все кредиты банковской системы на эту дату – свыше 966 млрд грн. У
«Привата» сконцентрирована почти 1/5 всех кредитов, выданных в Украине.
Наиболее спорным и скандальным является корпоративный кредитный
портфель – 175 млрд грн на 1 декабря 2016 г. (для сравнения – кредитный
портфель всей системы превышал 810 млрд грн) (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/391633/ryad-krupnyh-klientov-privatbankanachali-protseduru-bankrotstva). – 2016. – 26.12).
***
Заборгованість із виплати заробітної плати шахтарям з держшахт на
31 грудня становитиме більше 1 млрд грн. Про це повідомив голова
Незалежної профспілки гірників України М. Волинець, передає УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1629841-zaborgovanist-iz-zarplati-shakhtaryamderzhashakht-stanovitime-ponad-1-mlrd-grn-do-kintsya-roku-m-volinets).
«Ми підрахували, що на 31 грудня цього року заборгованість по заробітній
платі на державних шахтах буде становити 1 млрд 13 млн грн», – зазначив
М. Волинець.Проте, міністр енергетики та вугільної промисловості І. Насалик
додав, що заборгованість на сьогодні становить 600 млн грн, а не мільярд.
Як повідомляв УНН, міністр енергетики та вугільної промисловості
І. Насалик запевнив, що до 1 січня шахарям з держшахт буде виплачено всю
зарплату
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1629841-zaborgovanist-iz-zarplati-shakhtaryamderzhashakht-stanovitime-ponad-1-mlrd-grn-do-kintsya-roku-m-volinets). – 2016. –
22.12).
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***
Керівники провідних галузевих об’єднань промисловості та АПК
України звернулися до голови Антимонопольного комітету України (АМКУ)
Ю. Терентьєва з проханням сприяти недопущенню збільшення вантажних
залізничних тарифів до створення незалежного органу – Національної
комісії регулювання тарифів на транспорті.
Про це повідомляє прес-служба Української зернової асоціації (УЗА).
«Зростання тарифів на 15 % в 2016 р., а також намір “Укрзалізниці”
підвищити тарифи на 25 % в 2017 р. істотно перевищують як індекс споживчих
цін (12 % в 2016 р. і 8 % в 2017 р., за прогнозами КМУ) , так і індекс цін
промислових виробників (12,9 і 8,5 % відповідно)», – сказано у зверненні.
Зазначається, що за даними фінансових звітів «Укрзалізниці», існуючий
рівень тарифів забезпечує рентабельність вантажоперевезень на рівні 40–50 %,
що дозволяє здійснювати крос-субсидування пасажирських перевезень в обсязі
10 млрд грн на рік.
«Таким чином, поточний рівень вантажних тарифів навіть вище
економічно виправданого, особливо якщо мова йде про монополіста», –
наголошують у зверненні.
У документі зазначається, що заплановане підвищення вартості послуг
вантажних залізничних перевезень, при відсутності належного нормативного
забезпечення визначення економічно обґрунтованого рівня тарифів,
невиконання існуючих процедур, які визначають публічність цього процесу,
відсутність незалежного регулятора, передбаченого Законом «Про природні
монополії» неминуче призведуть до нанесення шкоди клієнтам «Укрзалізниці» і
порушення законодавства про захист економічної конкуренції, як
Мінінфраструктури, так і «Укрзалізниці».
«Враховуючи неврегульованість процедури підвищення тарифів на
вантажні залізничні перевезення, відсутність передбачених законодавством
нормативних документів у цій сфері, просимо в межах компетенції АМКУ
сприяти недопущенню збільшення вантажних залізничних тарифів до створення
незалежного органу – Національної комісії регулювання тарифів на транспорті»,
–
підсумовано
в
документі
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/asociacii-prosat-amku-ne-dopustiti-pidvisennatarifiv-na-zd-perevezenna). – 2016. – 22.12).
***
Білорусія реекспортувала в РФ мінімум 15 тис. т української яловичини
в 2016 р. При цьому є ймовірність, що обсяг досягає 30 тис. т.
Про це повідомив керівник Россільгоспнагляду С. Данкверт.
«Я думаю, що може бути кількість мінімум 15 тис. т», – сказав він.
Россільгоспнагляд виявив, що білоруське підприємство «Георгій і сини»
поставляло в Росію продукцію з української компанії «Дванадцять майстрів».
Російське відомство вже обмежило поставки з цього підприємства.
«У нас є ще два підприємства, поки ми їх не оприлюднюємо. Тому що на
“Георгій і сини” це очевидно, а на інших ми запросили інспекцію», – сказав
керівник Россільгоспнагляду.
С. Данкверт пояснив, що станом на 20 грудня Білорусія поставила в Росію
понад 160 тис. т яловичини, проти 130 тис. т у минулому році. При цьому
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приросту виробництва цієї продукції в Білорусії Россільгоспнагляд не
спостерігає.
«Значить ця вся продукція з України», – сказав він.
Раніше Россільгоспнагляд неодноразово висловлював претензії до
Білорусії через реекспорт європейської продукції, яка потрапила під російське
продембарго.
Нагадаємо, поставки української сільгосппродукції в Росію були
заборонені з 1 січня 2016 р. (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/biloruspopri-zaboronu-reeksportuvala-v-rf-15-tis-tonn-ukrainskoi-alovicini). – 2016. –
26.12).
***
Загальна
вартість
українських
земель
сільськогосподарського
призначення становить близько 600 млрд грн.
Про це заявив президент Асоціації фермерів і землевласників (АФЗУ)
І. Томич.
«Загалом в Україні 33 млн га землі сільськогосподарського призначення.
Якщо в середньому ціна 20 тис. грн/га, то 30 млн помножити на 20 тис. – це
600 млрд грн», – сказав І. Томич.
Він підкреслив, що не можна розраховувати на те, що українську землю
може хтось купити за ціною більше, ніж 15–20 тис. грн/га.
«У нинішніх умовах, коли інвестори тікають з України, ціна буде
грабіжницькою для власника земельного паю і для тих же державних земель», –
додав він (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/zagalna-vartist-ukrainskihsilgospzemel-stanovit-blizko-600-mlrd-griven). – 2016. – 26.12).
***
За 11 місяців 2016 р. агропідприємства реалізували 576,5 тис. т цукру,
що на 41,4 % менше, ніж за аналогічний період 2015 р.
Про це згідно з даними Держстатистики повідомляє НАЦУ «Укрцукор».
У листопаді сільськогосподарські підприємства України реалізували
115,5 тис. т цукру, що на 17 % менше, ніж у жовтні, коли аграрії продали
139,3 тис. т цукру (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/prodazi-cukru-vukraini-skorotilis-na-41). – 2016. – 22.12).
***
У листопаді поточного року виробництво хліба та хлібобулочних
виробів порівняно із листопадом 2015 р. скоротилось на 11,2 % – до
89,7 тис. т. Про це повідомляє Держстатистики.
Порівняно із жовтнем 2016 р. виробництво зазначених продуктів
скоротилось на 4,6 %.
Разом з тим виробництво борошна протягом аналізованого періоду
становить 176 тис. т, що на 6,4 % менше від показників листопада минулого
року та на 2,6% – порівняно з жовтнем 2016 р.
Усього протягом січня – листопада поточного року було вироблено
1,7 млн т борошна та 1 млн т хліба і хлібобулочних виробів (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/virobnictvo-hliba-skorotilos-na-112). – 2016. –
23.12).
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***
У листопаді поточного року порівняно із аналогічним періодом 2015 р.
скоротилось виробництво горілки, пива, лікерів та інших спиртних напоїв,
водночас як виробництво коньяку та бренді зросло.
Про це повідомляє Держстатистики.
Обсяг виробництва лікерів та інших спиртних напоїв в Україні знизився за
рік (листопад 2016 р. до листопада 2015 р.) на 40,7 % – до 502 тис. дал.
Порівняно із жовтнем поточного року виробництво зросло на 31,1 %.
Крім того, виробництво пива у листопаді поточного року до листопада
2015 р. скоротилось на 7,9 % – до 11,5 млн дал. Порівняно із жовтнем 2016 р. –
зросло на 30 %.
Разом з тим протягом звітного періоду виробництво горілки становило
1,8 млн дал., що на 12,3 % менше показника листопада минулого року.
Порівняно з жовтнем 2016 р. виробництво зазначеного продукту зросло на
27,1 %.
Водночас виробництво коньяку та бренді зросло за рік (листопад
поточного року порівняно з листопадом 2015 р.) на 8,8 % – до 357 тис. дал.
Порівняно з жовтнем 2016 р. виробництво зросло на 51,6 % (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainci-put-vse-mense-vitciznanogo-alkogolu).
– 2016. – 23.12).
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