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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Верховна Рада України попередньо схвалила проект Закону про
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)
Метою законопроекту є удосконалення конституційних основ
правосуддя для практичної реалізації принципу верховенства права і
забезпечення кожному права на справедливий судовий розгляд справи
незалежним і безстороннім судом.
Законопроектом пропонується статті 124 – 129, 130, 131, 147 – 148, 149,
151, 153 Основного Закону України викласти в новій редакції, доповнити
Конституцію України новими статтями 129-1, 130-1, 131-1 – 131-2, 148-1,
149-1, 151-1 – 151-2, внести зміни до статей 29, 55, 59, 85, 92, 106, 108, 110,
111, 136, 150, 152, до розділу ХV «Перехідні положення» Основного Закону
України та виключити із Конституції України розділ VII «Прокуратура».
Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями законопроекту
передбачено набранням ним чинності через три місяці з дня, наступного за
днем опублікування, крім нової редакції частини шостої статті 124
Конституції України, яка набирає чинності через три роки з дня, наступного
за днем опублікування цього Закону.
Проект Закону зареєстровано за № 3524.
Проект Постанови «Про попереднє схвалення доопрацьованого
законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо
правосуддя)» зареєстровано за № 3524/П2.
Голова Верховної Ради України В. Гройсман вважає попереднє
схвалення змін до Конституції України у частині правосуддя першим кроком
на шляху справжньої судової реформи.
«Це абсолютно відповідальне рішення, і вітаю з першим кроком [на
шляху] справжньої судової реформи», – заявив В. Гройсман після ухвалення
Проекту Закону № 3524 «Про внесення змін до Конституції України (щодо
правосуддя)».
Спікер парламенту нагадав, що зміни до Конституції у частині
правосуддя були розроблені Конституційною комісією, отримали схвальний
висновок Венеціанської комісії та були внесені Президентом України до
Верховної Ради.
«Україні, суспільству, людям потрібна чесна прозора і справедлива
судова система», – підкреслив В. Гройсман (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ua/news/Novyny/124223.html;
http://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/124231.html). – 2016. – 2.02).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Н. Тарасенко, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

Антикорупційні форуми: нова громадянська платформа чи
підготовка до створення партії?
Проблема подолання корупції в Україні сьогодні залишається однією з
найактуальніших у суспільстві. Зусилля української влади у цьому напрямі
протягом останнього року були зосереджені переважно на створенні відомств
і посад, покликаних боротися з корупцією, які, щоправда, й досі не
запрацювали на повну силу. Тож з реальним розкриттям корупційних
злочинів в Україні поки що все не так успішно, як із антикорупційними
заявами. Такий стан речей дедалі більше мобілізує на боротьбу з корупцією
громадянське суспільство та активізує антикорупційну діяльність окремих
політиків.
Значного суспільного резонансу в цьому контексті набули
антикорупційні форуми, організовані відомими політиками та громадськими
активістами на чолі з губернатором Одещини М. Саакашвілі у ряді
українських міст. Перший з них під назвою «Одеська антикорупційна
ініціатива 2015» 6 грудня відбувся в Одесі. У ньому взяли участь відомі
політики, чиновники та журналісти, зокрема, заступники генпрокурора
Д. Сакварелідзе та В. Касько, глава Нацполіціі України Х. Деканоїдзе,
директор антикорупційного бюро А. Ситник, нардепи М. Найєм, С. Лещенко,
В. Чумак, голова Одеської митниці Ю. Марушевська, заступник голови
Одеської ОДА М. Гайдар, заступник одеського губернатора С. Боровик,
журналіст Ю. Бутусов та ін.
Антикорупційний форум відкрив М. Саакашвілі, який заявив:
«Корупція – це конкретні імена, конкретні випадки та конкретні цифри».
Далі політик продемонстрував схему, на чолі якої значився Прем’єр-міністр
А. Яценюк. За словами глави Одеської облдержадміністрації, через
корупційні схеми держава щороку втрачає 5 млрд дол., і щорічно з бюджету
крадуть ще 120 млрд грн.
За даними одеського губернатора, 2,2 млрд дол. на рік український
бюджет недоотримує в результаті дії занижених тарифів на вантажні
перевезення. Основним вигодонабувачем від роботи таких схем
М.
Саакашвілі
назвав
бізнесмена
Р.
Ахметова
(http://korrespondent.net/ukraine/3599316-saakashvyly-poschytal-potery-ukraynyot-korruptsyy).
Нардепа М. Мартиненка губернатор звинуватив у корупції на державних
підприємствах – ОПЗ, Енергоатом, НАК «Нафтогаз України», Східний ГЗК,
ОГХК. Обсяг недоотриманих коштів у цих державних компаніях становить,
за оцінками М. Саакашвілі, близько 700 млн дол.
Ще одного бізнесмена – І. Коломойського – колишній президент Грузії
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звинуватив у виведенні з країни через ПриватБанк, «Укрнафту» та
«Укртранснафту» – від 1,5 до 2 млрд дол.
Д. Фірташа М. Саакашвілі підозрює у невиплаті державі близько
500 млн дол. через корупцію на ЗТМК, Сумихімпром, титанових і хімічних
активах олігарха.
Саме
внаслідок
обговорення
виступу
М.
Саакашвілі
на
І Антикорупційному формі відбулася сварка між ним і міністром внутрішніх
справ А. Аваковим за участі Прем’єр-міністра. Після цього А. Аваков заявив,
що подає в суд на М. Саакашвілі, а той звернувся до Антикорупційного бюро
з проханням розслідувати озвучені ним на антикорупційному форумі в Одесі
факти корупції та провести перевірку висунутих проти нього самого
звинувачень у корупції.
23 грудня у Києві з ініціативи голови Одеської облдержадміністрації
М. Саакашвілі відбувся ІІ Антикорупційний форум. За словами організаторів,
до участі в цій акції зголосилися близько 6 тис. осіб. Експерти очікували від
цього заходу не лише і не стільки нових викривальних заяв, а насамперед
створення громадсько-політичного антикорупційного руху чи політичної
сили. Близький до очільника МВС народний депутат А. Геращенко (фракція
«Народний фронт») у коментарі Радіо Свобода зазначав, що на його думку,
організатори Антикорупційного форуму мають на меті насамперед політичні
мотиви (http://www.radiosvoboda.org/content/article/27444385.html).
«Очевидно, що М. Саакашвілі ставить перед собою завдання створити
власну політичну силу. Межі Одеської області, де він працює сьомий місяць,
для нього завузькі. Йому потрібна загальноукраїнська діяльність. Коли така
сила буде створена, у неї буде два шляхи: критикувати всіх або критикувати
всіх, окрім президента. Думаю, що буде перший варіант», – вважає
А. Геращенко.
Експерти також прогнозували, що, на відміну від першого, другий
Антикорупційний форум буде присвячений не так новим обвинуваченням, як
організаційним питанням.
«Усе найбільш резонансне, коли весь Кабмін обвинуватили в корупції,
уже було сказано. Про політичну силу навряд чи буде йтися. Більш
імовірним є створення широкого громадсько-політичного руху, який потім
міг би перетворитися на політичну силу та сприяти консолідації довкола
М. Саакашвілі, як політичного лідера», – висловлювався керівник політикоправових програм Центру ім. О. Разумкова Ю. Якименко.
Заступник голови парламентського комітету з питань запобігання та
протидії корупції І. Попов (фракція Радикальної партії) припускав, що форум
стане засобом тиску на команду Прем’єр-міністра з метою перерозподілу
контролю над корупційними схемами. «Якщо не говорити про ці проблеми,
то вони лише посилюються та загострюються. Якщо через два тижні “любі
друзі” А. Яценюка проведуть ІІІ форум, де викриють корупційні схеми
“любих друзів” Президента, то на такій конкуренції, можливо, вдасться
пригасити рівень корупції», – висловлювався він.
Натомість
організатори
заявляли,
що
хочуть
бачити
в
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Антикорупційному форумі продовження Майдану, і запевняли, що
заготованих наперед рішень у них немає. За їхніми словами, йдеться не про
партію, а про широке антикорупційне об’єднання.
«Створювати партію означає вульгаризувати це все. Ніхто не знає, що з
цього народиться та куди розвиватиметься. Чим усе це скінчиться залежить
від того, як розвиватиметься ситуація в країні: і з коаліцією, і з бюджетом, і з
роботою Національного антикорупційного бюро і т. д.», – відзначав один із
ініціаторів проведення Антикорупційного форуму, член антикорупційного
парламентського комітету С. Лещенко (фракція «Блоку Петра Порошенка»).
Антикорупційний форум у Києві готувався в стислі терміни – фактично
від задуму до втілення пройшов тиждень. Узяти участь у форумі міг кожен
охочий, попередньо заповнивши google-форму та зареєструвавшись на сайті
«Демократичного альянсу». Усього в організації форуму відзначилося два
десятки організацій, серед яких Автомайдан, Громадянська платформа «Нова
країна», рух «Чесно», Центр вільної економіки ім. К. Бендукідзе, партії
«Демократичний Альянс», «Сила людей» тощо.
Форум було проведено за кошти громадян, отримані шляхом
краудфандингу, тобто збору добровільних грошових внесків. Такий варіант
обрали, аби, за словами організаторів, не прив’язуватися і «не
відпрацьовувати» гроші спонсорів – українських олігархів чи міжнародних
фондів.
«За три дні ми зібрали 1млн 100 тис. грн. Пожертвували понад півтори
тисячі людей. Для України це безпрецедентно. Це була наша принципова
позиція, що боротьбу в країні мають фінансувати самі українці. Ми
усвідомили цю проблему, а тепер кожен має зробити щось, аби її вирішити»,
– розповів лідер «Демократичного альянсу» В. Гацько, якому партнери з
організації форуму доручили збирати гроші для проведення заходу.
В. Гацько наголосив, що кожен може побачити звіт про збір грошей та їхнє
використання на сторінці форуму у мережі Facebook і проконтролювати, як
були витрачені гроші. За його словами, левова частка коштів пішла на оренду
приміщення, а також оренду меблів та обладнання для організації заходу.
Форум був поділений на дві секції: творчу та професійну. Перша
проходила у вигляді «світового кафе», де, сидячи за столами, учасники
обмінювалися думками, як подолати корупцію в різних сферах життя – у
податковій та на митниці, під час державних закупівель чи у правоохоронній
системі тощо.
Тим часом в іншому залі своє бачення боротьби з корупцією
представляли експерти та політики. Тут були присутні ряд депутатів від
БПП, зокрема С. Лещенко, М. Найєм, В. Чумак, О. Черненко, екс-член
фракції «Народний фронт» В. Константиновський, навіть депутати від
«Свободи» на чолі з А. Іллєнком. Прийшли також керівник партії
«Громадянська позиція» А. Гриценко, Партії захисників вітчизни –
Ю. Кармазін, Європейської партії – М. Катеринчук, колишній глава СБУ
В. Наливайченко, керівник профспілки шахтарів М. Волинець, колись відомі
політики В. Стретович, О. Кучеренко та ін.
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Модератор першої панелі, депутат від БПП С. Заліщук відзначила, що
мета форуму – зробити боротьбу з корупцією другою національною ідеєю
після євроінтеграції. «Корупціонери були набагато сильнішими та
ефективнішими протягом багатьох десятиліть ... Але зараз антикорупція
стала ідеологією для багатьох політичних сил», – заявила С. Заліщук.
«Наша мета – створення токсичної атмосфери для корупціонерів. Наша
мета – боротьба з корупцією, усунення корумпованого уряду від влади, зміна
генпрокурора, обрання чесного прокурора та кредит довіри НАБ», – сказав у
своєму виступі на відкритті форуму депутат С. Лещенко.
«Наша перша мета – згуртувати громадянське суспільство єдиним
смисловим полем. Друга – знайти кращі ідеї та дати людям можливість бути
почутими. Третя мета – побачити, що велика кількість людей стоїть на
платформі цих цінностей», – пояснив координатор громадської платформи
«Нова країна» В. Пекар.
«Це об’єднання – реакція на те, що за рік не відбулося істотнх змін – ні в
реформах, ні в кадрах. З іншого боку – сигнал того, що з’явилися нові
політики», – пояснив О. Солонтай з партії «Сила людей».
Змістовно проблематику форуму можна розділити на два блоки. Перший
був концентровано виражений закликом учасників до чинної влади
поступитися місцем новим реформаторам, які здатні більш дієво змінювати
країну. Другий блок стосувався безпосередньо випрацюваних і озвучених
заходів по боротьбі з корупцією.
Завершив форум голова Одеської облдержадміністрації М. Саакашвілі.
«Це не з’їзд політичної сили», – нагадав він, більшу частину часу
присвятивши корупції та критиці уряду. Одне із істотних звинувачень у бік
уряду – відсутність приватизації державних підприємств, які генерують
країні сотні мільярдів збитків.
У своєму виступі М. Саакашвілі рясно використовував цифри, посилався
на Укрстат, Мінфін, Національний банк, порівнював показники ВВП в країні
в 2013 і 2014 рр., аналізував доходи держави від приватизації.
Гучні овації зірвали фрази: «Невже вам не вистачає того, що ви вже
нахапали?», «Ніхто не боїться ні Сені, ні Бені», «Ми всі в 2014 р. обіцяли, що
будемо жити по-новому, але по-новому живуть тільки чиновники, наближені
до влади», «Допустити розчарування українського народу зараз
прирівнюється до зради Батьківщині»...
Свій виступ М. Саакашвілі закінчив озвучуванням кроків, які
допоможуть країні реформуватися:
1. Податкова революція. Різке зниження податків, зміни в системі
адміністрування податків;
2. Адміністративна революція. Радикальне скорочення бюрократії та
контролюючих органів за принципом: «немає бюрократії – немає корупції»;
3. Масове залучення нових порядних кадрів на всі посади;
4. Спрощення державних сервісів – «усі документи за один день і в
одному просторі»;
5. Митна революція. Перегляд митних ставок, митне оформлення
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протягом доби без посередників;
6. Тотальна приватизація, позбавити держпідприємства від контролю
чиновників;
7. Революційне спрощення бізнес процедур;
8. Широкий фронт боротьби з корупцією;
9. Прискорення перетворення системи оборони відповідно до стандартів
НАТО
(http://www.dw.com/uk/антикорупційний-форум-з-багатьмаучасниками-але-без-готових-рішень/a-18938307).
У підсумку київського Антикорупційного форуму його учасники
оголосили створення громадського «Руху за очищення України», домовилися
створити координаційну раду з обміну рішеннями, як перемогти корупцію, та
провести ряд подібних регіональних форумів, які почнуться з Харкова,
Львова та Дніпропетровська. Форум також прийняв резолюцію, головною
тезою якої стала констатація того, що «уряд не справляється з боротьбою з
корупцією».
Напередодні ІІІ антикорупційного форуму, який відбувся 18 січня
2015 р. у Харкові, М. Саакашвілі під час прес-конференції анонсував, що на
ньому будуть представлені програмні позиції руху «За очищення». «Основна
мета “Руху за очищення” – це повне оновлення політичної системи України.
Ми вважаємо, що політична система України застрягла, зараз ми
перебуваємо в стагнації. На нас намагаються накинути нові правила гри, за
якими найбільш непотрібним виявиться суспільство», – зазначив голова
Одеської
ОДА
(http://www.newsru.ua/ukraine/13jan2016/ruh_za_ochyshchennia.html).
Для участі в форумі в Харкові зареєструвалось 2500 учасників, що
значно менше порівняно з антикорупційним форумом у Києві, де було 6 тис.
учасників. Скромнішим було цього разу і фінансування заходу. Організатори
зібрали всього 200 тис. грн, водночас як у Києві добровільних внесків було
отримано близько мільйона.
У своєму виступі на зібранні М. Саакашвілі піддав безжальній критиці
систему державного урядування в Україні. Порівнюючи сьогоднішній уряд
України з урядом часів Януковича – Азарова, політик також підкреслив, що
час Майданів пройшов, і сьогодні влада в державі все-таки перебуває в руках
суспільства, яке може і здатне саме вирішити, як устрій державного апарату,
так і майбутнє України. Тому боротьба з корупцією в Україні, за словами
М. Саакашвілі, при неможливості впоратися з нею для державного апарату,
повинна лягти насамперед на плечі як простих громадян, так і громадських
організацій. Подібна риторика послідувала також з вуст виступаючих слідом
за М. Саакашвілі відомого журналіста та народного депутата М. Найєма,
співачки Руслани Лижичко та інших учасників форуму.
З трибуни харківського Антикорупційного форуму М. Саакашвілі
оголосив про початок збору підписів за зміну виборчої системи в Україні.
«Наш рух збере мільйон підписів по всій Україні. За те, щоб змінити правила
гри, повністю поміняти виборчу систему, щоб олігархи та корупціонери
перестали
купувати
собі
місця
у
владі»,
–
заявив
він
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(http://dt.ua/POLITICS/saakashvili-proviv-antikorupciyniy-forum-u-harkovi197053_.html).
Найуспішнішими засобами подолання корупції учасники форуму
визнали оприлюднення фактів корупції, суспільну боротьбу з нею та
небайдужість громадян і їхнє бажання подолати корупцію. Більш конкретні
дії запропонували в маніфесті «Руху за очищення», який презентували на
форумі. Як ідеться в маніфесті, учасників «Руху за очищення» «об’єднує
несприйняття корупції у будь-якому вигляді, прагнення змінити країну та
готовність спільно працювати заради нього.
Рух відкритий для всіх громадян та об’єднань, які не заплямували себе
корупцією та визнають право інших на свою точку зору. Ми будемо вчитися
розпізнавати корупцію та протидіяти їй. Ми віримо, що потрібно прибрати
від керма представників нинішньої політичної еліти та притягнути їх до
відповідальності. Ті, хто розкрадають країну, мають постати перед законом.
Ми віримо, що покарання корупціонерів недостатньо – треба змінити
систему суспільних відносин, що породжують корупцію. Україні потрібні
нові правила, що зменшать втручання держави в економіку та суспільне
життя» (http://www.depo.ua/ukr/politics/manifest-ruhu-za-ochishchennya-tekst-18012016201200).
Антикорупційний форум у Харкові відрізнявся від попередніх тим, що
окрім загальноукраїнського контексту, велика панель була присвячена
корупції саме у Харкові. Було представлено конкретні випадки, названо
імена конкретних чиновників, конкретні схеми. Зокрема, громадські та
політичні діячі Харкова представили аналіз корупційних схем Харківської
міської ради на тему «Кернес – корупція». Активісти викривали системні
порушення в продажу землі, розподіленні тендерів, у роботі комунальних
підприємств і в родинних зв’язках службовців і бізнесменів.
Антикорупційні форуми, що відбулися у трьох містах України, були
доволі широко висвітлені у ЗМІ та прокоментовані експертами. Більшість з
них, насамперед, звернули увагу на певні іміджеві та рейтингові здобутки
учасників форумів. М. Саакашвілі, зокрема, вдалося продемонструвати, що
він як лідер, здатний при мінімальних зусиллях у короткі терміни об’єднати
навколо себе тисячі людей.
Коментуючи антикорупційний форум, організований М. Саакашвілі в
Києві, політолог М. Давидюк зробив висновок, що політик виходить на
національний рівень. «Перший форум, який був в Одесі, – це локальний
захід, містечковий. Виступ у Києві показав, що М. Саакашвілі виходить на
національний рівень. У принципі, це старт “прокачки рейтингу”. Плюс у
тому, що він вийшов не сам. М. Саакашвілі об’єднав навколо себе молодих
політиків, депутатів і молоді непарламентські організації. Його підтримали
лідерські партії, яких немає в парламенті. Він продемонстрував розкладку не
боротьби партій, а зміни поколінь», – розмірковує М. Давидюк.
На думку експерта, М. Саакашвілі буде грати в довгу, у межах року, гру,
тому що розуміє, що цей парламент його не підтримає на посаді того ж
прем’єр-міністра. Тому він і починає розвивати цей рух із боротьби з
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корупцією для того, щоб прокачати електорат.
«Щоб після дев’ятого скликання, наприклад, були такі досягнення й така
підтримка, щоб він зміг претендувати на високу посаду», – резюмував
М. Давидюк.
Антикорупційний форум М. Саакашвілі є прямою публічною
політичною кампанією – це поки що не політичний проект, але фактично це
шлях до початку самостійної політичної діяльності М. Саакашвілі,
вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»
В. Фесенко. За словами експерта, продовження цього форуму в регіонах є
стартом власного політичного проекту та пошуком нових людей в команду
(http://www.akcent.org.ua/fesenko-anty-koruptsijny-j-forum-saakashvilipublichna-polity-chna-kampaniya/).
«Це, безумовно, рекламна розкрутка і водночас кастинг, коли шукають і
відбирають людей, які можуть приєднатися до політичного проекту. Поки що
будуть дивитися, а згодом уже в закритому режимі вестимуть перемовини», –
зазначив експерт.
За словами політолога, в Україні вже є практика створення громадських
організацій, які згодом стали політичними партіями: «У нас уже таке було:
спочатку створюється громадський рух, а на його основі новий політичний
проект. Те саме свого часу робив В. Ющенко. Схожі дії були в
Ю. Тимошенко, правда, трохи в іншій формі, але ця методика давно відома.
Тепер це назвали “Антикорупційним форумом”, згодом його можуть
перейменувати на одну з партій. І ми навіть не помітимо, коли цей нібито
громадський рух перетвориться на конкретну політичну силу, яка готова
брати участь у виборах».
Політтехнолог С. Гайдай також зазначив, що цей форум був своєрідним
тестом на те, чи може М. Саакашвілі швидко створити свою політичну силу.
На думку експерта, цілком можливо, що через антикорупційний форум
М. Саакашвілі готується до створення політичної партії, яка може піти на
парламентські вибори. С. Гайдай вважає, що нині у політика немає інших
варіантів. За словами експерта, «його кардинально відрізняє те, що він –
“чистий” політик, тобто такий, для якого політика не є інструментом
заробітку, він не особливо хвилюється за свої статки, його насамперед ведуть
політичні амбіції. Якщо йому вдалося провести реформи в Грузії, то в
Україні його політична кар’єра забуксувала. Зараз він є частиною
президентської команди, а не самостійним політиком, тому йому потрібно
починати власну політичну кар’єру. Мені здається, цей форум був
своєрідним тестуванням української громадянської спільноти на те, чи може
М. Саакашвілі швидко створити свою політичну силу. Я думаю, що відповідь
він для себе отримав – може».
С. Гайдай звертає увагу також на те, що хоча М. Саакашвілі асоціюється
з радикалізмом, рішучих кроків він поки не зробив. Багато хто очікував, що
він пред’явить план дій, а не просто розповість про те, що з корупцією в
Україні більше жити не можна. Також очікували заяв про його
дистанціювання та вихід з президентської команди. Тому дуже дивно
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виглядало бажання говорити радикальні речі, уникаючи при цьому називати
тих корупціонерів, які представляють сторону Президента.
До того ж, незважаючи на заяви М. Саакашвілі, що цей форум є його
ініціативою, захід привітав Президент України, який перебував у цей час з
робочим візитом в Ізраїлі. С. Гайдай упевнений, що Президент, розуміючи
всю небезпеку подібних самостійних дій М. Саакашвілі, надіслав вітальну
телеграму як певну випереджаючу дію, щоб цей форум сприймався в тому
числі і як його ініціатива. Утім, хоча про наявність телеграми повідомили,
вона не була зачитана. Мало того, коли заявляли про те, що така телеграма є,
у залі був свист і крики невдоволення. Самі члени команди М. Саакашвілі не
називали безпосередньо фігурантів корупційних схем, які є соратниками
Президента, крім згадки самим М. Саакашвілі В. Шокіна. Але деякі гості
форуму заявляли, що і Президент є першою особою, яка очолює корупційну
систему, а також згадували І. Кононенка та В. Медведчука
(http://newsradio.com.ua/2015_12_24/Gajdaj-Antikorupc-jnij-forum-obd-livuvagoju-korupc-oner-v-Poroshenka-2412/).
Не секрет, що політичною кар’єрою в Україні М. Саакашвілі
зобов’язаний особисто Президенту П. Порошенку. Тому експерти схильні
розглядати активізацію антикорупційної діяльності М. Саакашвілі у
контексті інтересів Президента, пов’язаних як з достроковими
парламентськими виборами, проведення яких з великою часткою ймовірності
прогнозують у 2016 р., так і з усуненням політичних опонентів Президента.
За словами політолога П. Олещука, М. Саакашвілі – це «політичний
кілер з усунення опонентів, наприклад, опонентів Президента. М. Саакашвілі
– це ще й певний конденсатор, який збирає в себе всю енергію, запал по
антикорупційній боротьбі в суспільстві. Він багатофункціональний, і на
сьогодні, я думаю, він розглядається як тактичний союзник команди
Президента. І це пояснює, чому він зміг розгорнути таку бурхливу
діяльність»
(http://newsradio.com.ua/2015_12_16/Ol-shhuk-Saakashv-l-poltichnij-k-ler-dlja-usunennja-oponent-v-Poroshenko-0976/).
Як відомо, найближчим часом очікуються перестановки в уряді, які, не
виключено, торкнуться і Прем’єр-міністра А. Яценюка. Він уже пообіцяв, що
в такому разі його фракція в парламенті перейде в опозицію, а це спричинить
дострокові вибори. Навіть якщо навесні вдасться уникнути розпаду коаліції,
нову політичну кризу прогнозують на осінь.
Нині ми маємо ситуацію, коли рейтинг президентської партії падає,
прем’єрської – уже давно знаходиться поблизу нульової позначки,
«Самопомочі» – застиг на місці. Водночас активно зростає популярність
«Батьківщини», Опозиційного блоку, а також ряду непарламентських
політсил. Переважно, це опозиційні до чинної влади партії. Це означає, що на
наступних виборах у Раду результат для Банкової може бути невтішний. Тож
появу на політичній арені абсолютно нової партії лівоцентристського
спрямування, яка, до того ж, грає на електоральному полі конкурентів БПП,
можна розглядати як рецепт успіху влади на дострокових виборах. Цей
механізм уже обкатаний на місцевих виборах. Створені не без участі
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Банкової партії «Наш край», «Народний контроль» вдало спрацювали на
південному сході та заході, відібравши голоси у конкурентів БПП –
«Самопомочі»,
«Батьківщини»
та
Опозиційного
блоку
(http://ua.112.ua/mnenie/forum-saakashvili-hovorymo-pro-koruptsiiu-maiemo-nauvazi-dostrokovi-vybory-280940.html).
Створення ж партії М. Саакашвілі – це пряма загроза «Батьківщині» та
Радикальній партії Олега Ляшка, які ведуть свою гру, і на які П. Порошенко
часто не може розраховувати. За деякими прогнозами, партія чільного
губернатора Одещини може отримати на виборах до Верховної Ради близько
15 % голосів, що стане підгрунтям висунення кандидатури М. Саакашвілі на
посаду прем’єр-міністра країни. Це стане вирішенням тієї проблеми, яку
Банкова поки ніяк не може вирішити – як позбутися А. Яценюка, не
втративши при цьому обличчя.
Важливо зауважити, що політичне зростання М. Саакашвілі поки що не
загрожує президентству П. Порошенка, адже для отримання права
балотуватися у Президенти треба прожити в Україні десять років, що для
М. Саакашвілі, який не так давно отримав українське громадянство, є
далекою перспективою. Балотуватись у народні депутати М. Саакашвілі
також не може, адже для цього потрібно жити в Україні щонайменше п’ять
років. А от для претендування на пост прем’єр-міністра подібних часових
обмежень немає.
М. Саакашвілі вже давно називають одним із претендентів на заміну
А. Яценюку у кріслі прем’єр-міністра. Навіть електронна петиція до
Президента з проханням призначити М. Саакашвілі керівником уряду
набрала необхідні 25 тис. підписів.
Прихильники Прем’єр-міністра впевнені: поведінка М. Саакашвілі
пов’язана з його прем’єрськими амбіціями. Для екс-президента Грузії
губернаторство в Одесі – не межа мрій. Він хоче бути впливовим
українським політиком. Нині ця впливовість обмежується публічними
звинуваченнями на адресу олігарха І. Коломойського, Прем’єр-міністра
А. Яценюка та міністра А. Авакова.
Водночас політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента»
В. Фесенко вважає, що «якщо оцінювати можливість участі М. Саакашвілі в
кастингу на посаду Прем’єра, то варто звернути увагу на інше. До останнього
часу М. Саакашвілі, мабуть, і сам не збирався включатися в перегони, але
його команда налаштована на це й, можливо, його переконали, що потрібно
позмагатися», – припускає він.
«Не на заяви самого М. Саакашвілі варто зважати. Наприклад, людина,
близька до команди М. Саакашвілі, представник Президента в уряді
О. Данилюк в одній із соцмереж запропонував визначитися, хто був би
кращим прем’єром – М. Саакашвілі чи А. Яценюк», – аналізує В. Фесенко.
«Це є підтвердженням того, що команда М. Саакашвілі грає на прем’єрство
свого шефа», – вважає політолог.
Крім того, як зазначив він, представник «Самопомочі» Є. Соболєв
сказав, що розглядаються дві кандидатури на посаду прем’єра, і це іноземці,
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а у нас не так уже й багато іноземців, що можуть претендувати на цю посаду.
«Тому не виключено, що й деякі політсили пропонуватимуть М. Саакашвілі
на посаду прем’єра», – резюмував В. Фесенко.
Натомість політолог А. Горбенко переконаний, що «М. Саакашвілі
навряд чи потрібне прем’єрство. Якщо зараз він стає прем’єром, він буде
“весільним генералом”. У нього немає парламенту, щоб проштовхувати свої
будь-які, навіть найкращі закони. Парламент не дасть йому цього зробити», –
аналізує А. Горбенко. Крім того, як зазначив експерт, М. Саакашвілі, ставши
Прем’єром, втратить рейтинг.
Політичний оглядач С. Руденко, зі свого боку, вважає, що у нинішніх
умовах позиційні війни, які веде М. Саакашвілі, навряд чи дадуть можливість
йому отримати посаду Прем’єр-міністра України. Для цього одного бажання
П. Порошенка недостатньо. Главу уряду призначає Верховна Рада, а її
частково контролюють І. Коломойський, Д. Фірташ та ін. Для них
М. Саакашвілі був і залишається непрогнозованим політиком
(http://www.dw.com/uk/коментар-навіщо-саакашвілі-антикорупційний-фронтпроти-яценюка/a-18919342).
Привертає увагу також версія політологів про те, що Президент не може
собі дозволити особисто усунути з посади А. Яценюка, незважаючи на
неодноразово оголошені М. Саакашвілі звинувачення на адресу Прем’єра та
його соратників. П. Порошенко та антикорупційні органи ніяк не коментують
ці звинувачення, хоча їх достатньо для того, щоб Генеральна прокуратура та
Національне антикорупційне бюро розпочали розслідування. Імовірно, на
ситуацію впливає той факт, що команда Прем’єра контролює фракцію
«Народного фронту», без якої коаліція неможлива, а також очікування, що
прямий удар В. Шокіна по знакових прізвищах з оточення А. Яценюка майже
гарантовано викличе удар у відповідь від А. Авакова по знакових прізвищах з
оточення П. Порошенка. Тому Президенту вигідніше нанести такий удар
чужими руками. На таку роль чи не ідеально підходить М. Саакашвілі, але,
звичайно, не в статусі «людини Президента», а в статусі «лідера народної
боротьби з корупцією». Саме для цього М. Саакашвілі і потрібні масові
народні антикорупційні форуми та розповсюдження чуток про нібито
початок створення власної політичної сили. Це створює враження, що
П. Порошенко втрачає вплив на М. Саакашвілі, і той перетворюється на
самостійну фігуру. Але насправді ніякої власної політичної сили
М. Саакашвілі створювати не планує. Усе, що йому потрібно – це лише
дистанціюватись від П. Порошенка в іміджевому плані.
Отже, антикорупційні форуми, започатковані головою Одеської ОДА
М. Саакашвілі, поки що виглядають як нова громадська платформа для
боротьби з корупцією. Юридичних можливостей для такої боротьби вони не
мають, тому їхнім завданням є насамперед консолідація громадської думки
та розпалювання в суспільстві атмосфери нетерпимості до корупції.
Водночас експерти не виключають намагання використати суспільний запит
на боротьбу з корупцією у політичних цілях, насамперед, для створення
нової політичної сили з антикорупційним брендом, яка, за прогнозами, могла
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б отримати істотну підтримку виборців на ймовірних у 2016 р. позачергових
парламентських виборах. Утім, за будь-якого розвитку ініціативи щодо
антикорупційних форумів, підтримка ними антикорупційних настроїв у
суспільстві та створення атмосфери нетерпимості до корупції може дати
поштовх суспільному тиску на владу в боротьбі з корупцією та мобілізувати
громадянське суспільство на більш рішучу боротьбу з нею.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України В. Гройсман сподівається на нову
якість роботи парламенту на четвертій сесії. Про це В. Гройсман заявив,
відкриваючи пленарне засідання у вівторок, 2 лютого.
Він нагадав, що Верховна Рада ранковим засіданням закриє третю сесію
та на вечірньому засіданні відкриє четверту сесію.
За його словами, третя сесія Верховної Ради України «була достатньо
конструктивна», і незважаючи на «палкі дискусії», народні депутати «завжди
демонстрували готовність прийняття рішень».
«Маю надію, що на четвертій сесії ми з вами, проаналізувавши всі наші
недоліки, які були в попередній роботі, будемо працювати з новою якістю», –
заявив В. Гройсман.
У зв’язку з цим спікер парламенту закликав народних депутатів до
якісної роботи, особистого голосування та персональної присутності як на
пленарних засіданнях, так і під час роботи Комітетів Верховної Ради.
Говорячи про питання забезпечення особистого голосування у Верховній
Раді, її Голова наголосив, що незабаром буде презентовано систему, яка
дозволить ефективно приймати рішення за прикладом європейських
парламентів
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 2.02).
***
Відродження національної економіки, розвиток фінансового ринку і
вітчизняного ІТ-сектора, енергоефективність та житлово-комунальне
господарство – найголовніші питання, що стоять перед Верховною
Радою України на найближчі пленарні тижні. Про це заявив Голова
парламенту В. Гройсман під час брифінгу за результатами погоджувальної
ради в понеділок, 1 лютого.
За його словами, завдання номер один для усіх гілок влади в Україні є
розвиток національної економіки: «Навколо будь-яких розмов про будь-які
подальші дії має бути запитання, як, яким чином, через які програми
забезпечити зростання української економіки, створення і збереження
робочих місць в Україні, стимулювання внутрішнього попиту на ринку і
яким чином забезпечити фінансово-економічну стабілізацію ситуації і
безпосередньо розвитку».
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Голова парламенту поінформував, що найближчим часом у Верховній
Раді буде проведено день економіки й день, пов’язаний з розвитком
фінансового ринку.
Крім того, Верховна Рада повинна дуже ретельно розглянути всю
проблематику енергетичного сектора та енергонезалежності, наголосив він.
Також пріоритетним завданням є питання безвізового режиму, зазначив
Голова парламенту. Пакет відповідних законопроектів, у тому числі поправка
щодо електронних декларацій, буде розглянуто на наступному пленарному
тижні, нагадав він. У цьому контексті В. Гройсман висловив сподівання, що
народні депутати підтримають відповідні законодавчі ініціативи задля
вирішення питання лібералізації візового режиму.
«[Економіка, стабілізація фінансового ринку], енергоефективність і
житлово-комунальне господарство, також питання, пов’язані з розвитком ІТсектора в Україні – от фактично п’ять блоків завдань, які сьогодні стоять для
майбутніх тижнів», – підкреслив В. Гройсман (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 1.02).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман пропонує на другому
пленарному тижні лютого ухвалити всі законопроекти, спрямовані на
виконання Плану дій з лібералізації Європейським Союзом візового
режиму для України. Про це Голова парламенту В. Гройсман заявив,
відкриваючи погоджувальну раду в понеділок.
«Маємо ухвалити решту законів і неузгоджень, які були виявлені, щодо
“безвізового пакета”. І я пропоную, щоб ми це зробили на наступному
пленарному тижні, тобто другий пленарний тиждень лютого», – заявив він.
У зв’язку з цим Голова парламенту закликав Кабінет Міністрів України,
Міністерство юстиції та профільні комітети Верховної Ради підготувати
пакет відповідних законів до розгляду та голосування. «Це план дій, у нас є
два тижні. Щоб не було, що на наступному тижні буде внесено з коліс той чи
інший закон», – наголосив В. Гройсман (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 1.02).
***
Верховна Рада України під час ІІІ сесії прийняла 267 законодавчих
актів. Про це заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман,
відкриваючи погоджувальну раду в понеділок, 1 лютого.
«Ми ухвалили 267 законодавчих актів за цей період, розпочали більш
системно підходити до порядку денного, визначення тематичних днів. Ці
питання потрібно підсилювати щодо системності нашої взаємодії», – заявив
В. Гройсман.
Крім того, за його словами, у Верховній Раді триває технічна
модернізація й переоснащення для більшої прозорості та публічності. Уже
наприкінці лютого – на початку березня буде презентовано план дій, «який
дозволить змінювати систему роботи Верховної Ради за кращими
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європейськими зразками», нагадав В. Гройсман.
Він зазначив, що 2 лютого парламент закриє ІІІ сесію та відкриє IV.
«Переконаний, що IV сесія має бути не менш продуктивною. У нас
надзвичайно багато завдань, які ми маємо виконати під час IV сесії», –
наголосив Голова парламенту та закликав народних депутатів продовжувати
конструктивну взаємодію при прийнятті рішень.
Голова парламенту також зауважив, що у Верховній Раді й далі
організовуватимуть тематичні дні. Так, уже наступного тижня В. Гройсман
запропонував провести день економіки й економічного розвитку. У зв’язку з
цим він закликав комітети Верховної Ради та Кабінет Міністрів України
підготувати відповідний порядок денний (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 1.02).
***
Кабинет Министров А. Яценюка должен уйти в отставку. Об этом
заявил председатель фракции «Оппозиционный блок» Ю. Бойко, выступая на
согласительном
совете
в
понедельник,
1
февраля
(http://korrespondent.net/ukraine/3623307-oppoblok-trebuet-otstavkypravytelstva-yatsenuika).
По его словам, вопрос отчета правительства очень важен и он должен
соответствовать Регламенту, но Оппозиционный блок все равно настаивает
на отставке Кабмина. «Главное, чтобы мы получили аналитические справки о
работе правительства, для того чтобы в полной мере оценить его работу и
принять соответствующее решение. Мы уверены, что правительство должно
быть отправлено в отставку, но мы не хотим очередного шоу, которое мы
видим каждую пятницу», – сказал Ю. Бойко (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 1.02).
***
Фракция «Самопоміч» может выйти из коалиции Верховной Рады,
если их требования по отставке правительства не будут выполнены,
заявила нардеп Т. Острикова. «“Самопоміч” приняла решение, что мы
выражаем недоверие этому правительству, мы требуем его полной отставки,
в
том
числе
с
отставкой
Премьера»,
–
заявила
она
(http://korrespondent.net/ukraine/3623030-samopomosch-pryhrozyla-vykhodomyz-koalytsyy).
По ее словам, если данное условие не будет выполнено, то «Самопоміч»
может выйти из коалиции. «Вопрос выхода из коалиции в том случае, если
правительство не будет полностью переформатировано, мы будем отдельно
решать в зависимости от того, будем ли мы представлены в этом
правительстве и каким образом мы там будем представлены», – заявила
нардеп.
Ранее сообщалось, что «Самопоміч» обсудит переход в оппозицию
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 1.02).
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***
Лидер фракции «Блок П. Порошенко» Ю. Луценко заявил, что
фракция выступает за сохранение поста Премьера за А. Яценюком, если
под его руководством будет сформирован новый Кабинет Министров. Об
этом
сообщается
на
сайте
партии
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3622915-bpp-ne-protyv-yatsenuika-napostu-premera).
«Я уверен, что если А. Яценюк сможет договориться о новой команде
профессионалов, которых будут поддерживать фракции коалиции, то мы
получим новое правительство во главе с Яценюком и эффективное
большинство, принимающее необходимые законы. Если начнутся битвы
партийных амбиций или ультиматумы персональных вопросов, ничего не
получится», – сказал Ю. Луценко в эфире телеканала «Интер».
По его мнению, партия готова работать с А. Яценюком, так как в
Украине необходимо оставить политическую стабильность, чтобы привлечь
инвестиции и развивать экономику страны.
Он отметил, что текущий Кабмин – это правительство одиночек, умных,
грамотных, профессиональных, но правительство не состоялось как
коллектив. «Необходимо сделать такой коллектив единомышленников,
который будет заниматься конкретными реформами», – подчеркнул
Ю. Луценко.
Говоря о запланированном на 16 февраля отчете правительства,
председатель фракции БПП отметил, что неделя перед отчетом в Верховной
Раде будет посвящена тесному общению Премьера с фракциями коалиции.
Также министры должны отчитаться в профильных комитетах. Кроме того,
за 15 дней до отчета правительства депутаты должны получить
информационные материалы о деятельности Кабмина за прошлый год
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 31.01).
***
Фракция БПП на своем заседании в понедельник, 1 февраля,
утвердила своих кандидатов на должности в Кабинете Министров. Об
этом изданию «Українська правда» сообщил народный депутат С. Лещенко.
Согласно информации, председателя фракции БПП Ю. Луценко
уполномочили озвучить фамилии кандидатов на переговорах с фракциями
коалиции.
Таким образом, на должности в правительстве претендуют:
– А. Гончаренко – министр здравоохранения;
– Г. Загория – руководитель Минэкологии;
– Т. Кутовой – руководитель МинАПК;
– П. Рябикин – руководитель Мининфраструктуры;
– В. Ковальчук – первый вице-премьер;
– Е. Нищук – министр культуры;
– А. Спиваковский – министр образования.
С. Лещенко отметил, что на заседании фракции не было кворума, а это
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значит, что решение было принято с нарушением Положения о фракции
(Главком (http://glavcom.ua/news/358760.html). – 2016. – 1.02).
***
Спікери парламентів держав Північної Європи та Балтії засвідчили
незворотність реформ в Україні та висловили підтримку впровадженню
безвізового режиму з боку Європи.
Під час прес-конференції Голови Верховної Ради України В. Гройсмана
й голів парламентів держав Північної Європи та Балтії головним
лейтмотивом прозвучало підтвердження наявності реформ в Україні,
готовність поділитися власним досвідом, підтримка безвізового режиму й
необхідність збереження цілісності України.
Зокрема, І. Либиня-Егнер (заступник спікера Сейму Латвійської
Республіки) зазначила, що Україна має залишатися цілісною, у тому числі з
Кримом, і висловила підтримку впровадженню безвізового режиму з боку
Європи. «Україна ухвалила всі необхідні закони для цього, і вона має сталий
розвиток», – сказала вона. Водночас, за її словами, кожний з парламентів
готовий поділитися досвідом упровадження реформ на шляху приєднання до
Європи.
З іншого боку, Л. Граужинєнє (спікер Сейму Литовської Республіки)
наголосила на необхідності політичним силам України бути єдиними та
виступити разом. «Єдиний шлях – це консолідація зусиль з питань
євроінтеграції», – наголосила вона й додала, що «ця консолідація потрібна
також і Європі, аби підтвердити безвізовий режим для України».
Л. Граужинєнє побажала політикам «мудрості об’єднатися навколо спільної
справи».
Спікер риксдагу Королівства Швеція У. Алін закликав молодих
громадян України зчиняти тиск на політиків для прискорення реформ, для
«руху уперед». «Відповідальність громадянського суспільства підштовхне
українських політиків», – зазначив він.
«Між країнами повинен бути обмін думками, – наголосила
Е. Гудфіннссон (спікер альтингу Республіки Ісландія). – Це потрібно не лише
для вас, а й для нашого кращого розуміння ситуації в Україні». Вона також
підкреслила, що, незалежно від розміру країни, може бути надано дуже
значну допомогу зокрема в реформуванні енергетичного сектора, у
використанні енергоощадних технологій. Це, за її словами, призведе до
скорочення енергетичної залежності країни (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 1.02).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман подякував
представникам парламентів за всебічну підтримку України в здійсненні
реформ і послідовну позицію щодо санкцій проти Російської Федерації
через нелегальну анексію Криму й агресію на Сході України.
Заступник спікера парламенту Латвії І. Либиня-Егнер, зокрема,
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зазначила: «Країни Балтії щосили підтримують Україну, її територіальну
цілісність, бачать її зусилля на шляху реформ, розуміють її проблеми.
Український парламент справді прагне безвізового режиму з Європейським
Союзом. На 1 січня 2016 р. було ухвалено необхідні закони для набуття
членства у ЄС. Натомість Україна має розвиватися, бути сильною й
стабільною державою. Парламент Латвії готовий ділитися досвідом щодо
євроінтеграції».
Спікер парламенту Литви Л. Граужинєнє сказала: «Сьогодні спікери
країн Скандинавії та Балтії обговорили з В. Гройсманом законодавство, яке
необхідно ухвалити для отримання безвізового режиму між Україною і ЄС.
Наразі важливий момент для політичних сил України – вони повинні
об’єднатися. Єдиний шлях для України – консолідація усіх зусиль заради
євроінтеграції. Україна багато досягла, незважаючи на війну на сході країни.
Натомість консолідовані зусилля українських політиків необхідні Європі
задля подовження санкцій проти Росії».
За словами спікера парламенту Норвегії О. Томмессена, триває сталий
розвиток міцних взаємин між парламентами України й Норвегії. «Важливо
розвивати тісніші відносини між нашими країнами. Відтепер Норвегія
частіше прийматиме українські делегації. слідкуватиме за результатами
демократичної скоординованої співпраці, бо для нас важливо, щоб Україна
знайшла свій шлях до демократичної Європи» (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 1.02).
***
До Верховної Ради України надійшов Звіт уряду про хід і результати
виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2015 році.
Відповідно до статті 228 Регламенту Верховної Ради України Кабінет
Міністрів подав звіт про хід і результати виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України у 2015 році за підписом Прем'єр-міністра
України А. Яценюка.
У поданому пакеті документів також міститься «Інформація щодо
реалізації плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів
України та Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020” у 2015 році
(затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня
2015 р. № 213 із змінами)» та перелік законопроектів, які знаходяться на
розгляді Верховної Ради України і спрямовані на виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України.
Документи передані на розгляд народним депутатам України
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://www.rada.gov.ual). –
2016. – 2.02).
***
Звіт Кабінету Міністрів України у Верховній Раді про рік своєї
діяльності може відбутися в період з 16 по 19 лютого. Про це сказав
керівник парламенту В. Гройсман журналістам у Вінниці.
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«Є декілька дат. Я думаю, [звіт уряду] може бути на пленарному тижні –
від 16 до 19 [лютого]», – заявив він.
Говорячи про переформатування уряду, В. Гройсман наголосив, що
кадрові ротації в керівництві міністерств мають відбуватися відповідно до
плану дій щодо реформування тієї чи іншої галузі. Водночас
переформатуванню уряду має передувати оновлення Коаліційної угоди та
передбачених нею завдань, зазначив Голова парламенту.
«Важливо зараз проаналізувати все те, що виконано, і оновити
[Коаліційну угоду] – і під ці завдання сформувати уряд», – заявив Голова
Верховної Ради (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 30.01).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман назвав своїм
пріоритетом на 2016 р. відновлення економіки і створення робочих місць.
«Відродження національної економіки і створення робочих місць – це
пріоритет номер один для мене як Голови Верхової Ради», – заявив
В. Гройсман під час спілкування з журналістами у Вінниці.
Керівник парламенту наголосив, що скорочення кількості робочих місць
закономірно призводить до інших негативних економічних явищ: зменшення
попиту на ринку, падіння купівельної спроможності громадян і виробництва,
а також росту безробіття. «Безробіття – надзвичайно важлива тема, і цією
темою треба дуже серйозно опікуватися», – зазначив він.
На думку Голови парламенту, розв’язанню цих проблем може сприяти
збільшення надходжень до місцевих бюджетів у нинішньому році.
В. Гройсман нагадав, що у 2015 р. у результаті реформи децентралізації
до місцевих бюджетів було направлено 40 млрд грн, які мають бути
спрямовані на створення робочих місць на місцях. При цьому В. Гройсман
припустив, що у 2016 р. цей показник може зрости до 60 млрд грн. «Це
ресурс на розвиток місцевої економіки, на створення нових робочих місць і
на вирішення найбільш нагальних питань», – зазначив він.
Серед інших пріоритетів роботи Верховної Ради на наступний рік
Голова ВР також назвав реформу охорони здоров’я, освіти, децентралізацію
та внутрішні реформи парламенту (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 30.01).
***
Зміни до Конституції України в частині децентралізації не
передбачають автономізації, федералізації чи «спеціального статусу»
Донбасу. Про це заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман в
інтерв’ю телеканалу «Рада».
«Я звертаюся до усіх, візьміть ці зміни до Конституції у частині
децентралізації, почитайте 18 пункт і знайдіть хоч одне слово, де написано
“спеціальний статус” Донбасу, – заявив він. – Ви жодного слова про
автономізацію, чи федералізацію, чи спеціальний статус Донбасу в змінах до
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Конституції не знайдете».
Голова парламенту підкреслив, що зміни до Конституції дадуть змогу
обраній владі ефективно працювати й розвивати свої громади. Натомість, за
його словами, здійснення реформи гальмується поширенням фейків і
неправдивим трактуванням пропозицій конституційних змін. «Взяли вкинули
Конституцію, яка є надзвичайно важлива, в обійми фейків і неправди, –
зазначив він. – Але такою неправдою неможливо добитися успіху. Людям
набридло жити в тій країні, де їм закручують гайки. Треба дати можливість
людям приймати рішення».
Голова парламенту також нагадав, що напередодні Верховна Рада
України ухвалила зміни до Регламенту, чим дала додатковий час на
обговорення змін до Конституції в частині децентралізації.
У цьому контексті Голова парламенту закликав народних депутатів до
конструктивного діалогу щодо питання конституційних змін і реформи
децентралізації. «Ця Конституція зробить країну врешті-решт європейською
країною, і нам треба йти далі», – підкреслив він (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 29.01).
***
В Україні потрібно провести відкриту, публічну приватизацію
державних підприємств для відродження національної економіки. Про це
заявив Голова Верховної Ради України В. Гройсман в інтерв’ю телеканалу
«Рада».
Процес приватизації має бути абсолютно публічним і відкритим та
відбуватися цивілізовано, під контролем авторитетних міжнародних
організацій і антикорупційних органів, підкреслив Голова парламенту. «Дуже
важливо від цього “корита” – державних монополій, державних підприємств
– відірвати всіх, хто там десятиріччями перебуває», – заявив він.
Керівник Верховної Ради зауважив, що критики публічної приватизації,
напевно, не зацікавлені в цьому, бо самі мають стосунок до державних
підприємств.
Він також зазначив, що державні підприємства не лише породжують
корупцію, а й потребують значних коштів з державного бюджету на їх
утримання. Публічна приватизація державних підприємств сприятиме
відродженню національної економіки, наголосив В. Гройсман. «Якщо прийде
ефективний власник, люди на цих підприємствах отримають набагато більші
гроші, з одного боку, а з іншого – ніхто не буде красти. А гроші, які ми
зекономимо, можна віддати людям безпосередньо», – зауважив Голова
парламенту.
В. Гройсман Верховної Ради також навів успішні приклади Польщі та
Чехії, що одразу після здобуття незалежності провели публічну приватизацію
та реформу з децентралізації влади. «Ми за 24 роки незалежності ні одного,
ні іншого не зробили, – зазначив В. Гройсман. – Сотні тисяч підприємств
були розпродані за копійки. Цього не можна допустити» (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 29.01).
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***
28 січня Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
внесення змін до деяких законів України (щодо уточнення деяких
положень).
Проектом (№ 2319а-д), зокрема, пропонується таке. З метою
вдосконалення механізму приватизації внести комплексні зміни до базового
Закону України з питань приватизації «Про приватизацію державного майна»
та Закону України «Про Кабінет Міністрів України».
Зокрема, для законодавчого закріплення пропонується доповнити ст. 2
Закону України «Про приватизацію державного майна» нормою щодо
здійснення приватизації на основі принципів відкритості та прозорості.
Для посилення захисту національних інтересів у процесі реформування
відносин власності пропонується не допускати до процесів приватизації як
покупців до кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичні особи
чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державах, які визнані Верховною
Радою України державою-агресором або стосовно яких застосовано санкції
відповідно до законодавства, юридичні особи, власником будь-якої кількості
акцій (часток, паїв) яких є резидент держави, яка визнана Верховною Радою
України державою-агресором, та держави, які визнані Верховною Радою
України державою-агресором. Також поширити це обмеження на фізичних
осіб чи пов’язаних з ними осіб, які мають громадянство держави, яка визнана
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких
застосовано санкції відповідно до законодавства.
Крім того, пропонується в ч. 4 ст. 8 Закону доповнити необхідний
перелік інформації, яка подається покупцем незалежно від розміру пакета
акцій, який придбавається, разом із заявою для участі в приватизації,
інформацією про фінансово-майновий стан – для потенційних покупців –
юридичних осіб та довідкою органу доходів і зборів про подану декларацію
про майновий стан і доходи (податкову декларацію) – для потенційних
покупців – фізичних осіб. Зазначена норма не застосовується при пільговому
продажу акцій працівникам підприємства, що приватизується.
На потенційних покупців, крім відповідальності за достовірність і
повноту поданих даних для участі в приватизації, покладається обов’язок
доведення свого права на придбання об’єктів державної власності.
Відповідно до ч. 7 ст. 16 Закону підготовка до приватизації і продаж
об’єктів групи Г (стратегічні підприємства, підприємства обороннопромислового комплексу, науково-дослідні та проектно-конструкторські
організації та установи та ін.) може здійснюватися із залученням радників.
Залучення радників дає змогу провести повну підготовку об’єкта до
приватизації з урахуванням існуючої практики, міжнародних стандартів;
презентувати його широкому колу потенційних покупців в Україні та за її
межами. Підготовка до приватизації і продаж таких об’єктів державної
власності із залученням радників сприятиме приведенню приватизаційних
процедур до міжнародних стандартів.
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Тому ч. 7 ст. 16 пропонується викласти в новій редакції, відповідно до
якої радники залучатимуться на конкурсних засадах у встановленому
Кабінетом Міністрів України порядку. Залучення та визначення радників для
підготовки до приватизації і продажу об’єктів здійснюватиметься тільки за
рішенням Кабінету Міністрів України.
З метою недопущення дроблення пакетів акцій і пришвидшення
приватизаційних процесів пропонується виключити норми (п. 4 ч. 3 ст. 184
Закону щодо особливостей приватизації об’єктів групи Г і п. 4 ч. 1 ст. 185
Закону щодо особливостей приватизації об’єктів групи В) стосовно
обов’язкового пропонування для продажу на фондових біржах пакета акцій
акціонерних товариств груп В та Г розміром 5–10 % статутного капіталу до
проведення конкурсу.
Для запобігання витрат з державного бюджету на залучення радників
пропонується із ч. 6 ст. 23 вилучити норму щодо оплати послуг радників під
час підготовки до продажу пакетів акцій лише за рахунок коштів Державного
бюджету та доповнити ст. 23 ч. 7, яка передбачає, що залучення послуг
радників здійснюється за рахунок державного бюджету, коштів міжнародних
організацій та інших незаборонених законодавством джерел за рішенням
Кабінету Міністрів України в порядку, відповідно до ч. 7 ст. 16 цього Закону.
Також ч. 2 ст. 27 Закону доповнено абзацом, який передбачає включення
оплати послуг радників до договору купівлі-продажу, крім випадку, коли
оплата таких послуг здійснюється за рахунок коштів державного бюджету
або міжнародних організацій.
Законопроектом вносяться доповнення до основних повноважень
Кабінету Міністрів України, визначених п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про
Кабінет Міністрів України», у частині прийняття рішення про залучення
радників для підготовки до приватизації та продажу об’єктів (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 28.01).
***
У четвер, 28 січня, Верховна Рада України ухвалила Закон України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження
контрактної форми роботи в галузі культури та конкурсної процедури
призначення керівника державного чи комунального закладу культури».
Законом, зокрема, встановлюється, що керівники державних і
комунальних закладів культури призначаються на посаду шляхом укладення
з ними контракту терміном на п’ять років за результатами конкурсу.
Трудові відносини з професійними творчими працівниками (художнім і
артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури
оформлюються шляхом укладення контрактів.
Формування кадрового складу художнього та артистичного персоналу
державних і комунальних закладів культури здійснюється на конкурсній
основі в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв.
За результатами конкурсу з переможцем серед кандидатів укладається
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контракт терміном від одного до трьох років за формою, визначеною
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сферах культури й мистецтв. Після настання дати
закінчення терміну дії контракт вважається продовженим на термін, на який
він був укладений, якщо жодна зі сторін за місяць до цієї дати письмово не
поінформувала іншу сторону про своє бажання припинити дію контракту.
Керівник державного чи комунального закладу культури може залучати
артистичний і художній персонал понад штатну чисельність на підставі
цивільно-правового договору в порядку, визначеному Законом.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 2669-д (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 28.01).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про календарний план
проведення четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання».
Народні депутати затвердили календарний план проведення четвертої
сесії Верховної Ради України восьмого скликання.
Відповідний проект зареєстровано за № 3711 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 28.01).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
державну підтримку кінематографії в Україні.
Проектом (№ 3081-д) пропонується визначити основні засади державної
політики, спрямовані на підтримку вітчизняної кінематографії. Зокрема,
визначаються форми й порядок надання державної фінансової підтримки
суб’єктам кінематографії; пропонується створити раду з державної
підтримки кінематографії, унормовується її правовий статус, завдання,
структура, діяльність; деталізується механізм участі держави у фінансуванні
кіновиробництва, визначаються культурні й виробничі критерії культурного
тесту фільмів, запроваджується бальна система – оцінні елементи
національних фільмів тощо (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 28.01).
***
Верховна Рада України надала згоду на притягнення до кримінальної
відповідальності, затримання та арешт народного депутата С. Клюєва
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 28.01).
***
Відбулося чергове засідання Комітету з питань європейської
інтеграції.
Народні депутати рекомендували парламенту прийняти в цілому проекти
законів № 0076 і 0077. Прийняття проекту закону «Про ратифікацію
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Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання
кредиту на умовах пов’язаної допомоги» (назва – за першоджерелом) № 0076
забезпечить виконання внутрішньодержавної процедури для надання згоди
на обов’язковість для України міжнародного договору, підписаного 9 вересня
2015 р., та набрання ним чинності, що дасть змогу розпочати реалізацію
проектів.
Ухвалення проекту закону № 0077 створить передумови для участі
України в одній з найбільших програм Європейського Союзу культурногуманітарного спрямування, яка представляє додаткові стимули й
можливості, у тому числі фінансові, для розвитку національного сектора
культури і креативних індустрій, заохочує тісне співробітництво між
культурними інституціями різних країн Європи, тим самим створюючи
підґрунтя для повноцінної інтеграції України у європейський культурний
простір.
Під час засідання члени комітету розглянули ряд законопроектів на їх
відповідність праву Європейського Союзу, зобов’язанням України в рамках
Ради Європи та Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами – з іншого.
Такими, що не суперечать праву Європейського Союзу, було визнано
проекти законів № 3582 та 3582-1. Метою зазначених законопроектів є захист
національних інтересів держави щодо забезпечення контролю над
підприємством, яке має стратегічне значення для економіки та безпеки
держави, шляхом недопущення приватизації ПАТ «Українська залізниця».
Народні депутати – члени комітету визнали такими, що не суперечать
міжнародно-правовим зобов’язанням України, законопроекти № 3321, 2314а
та 2845-1.
Метою законопроекту № 3321 є конкретизація, через зміну структури
відповідної правової норми, положень чинного Закону України «Про
громадянство», що стосуються умов прийняття до громадянства України
іноземців та осіб без громадянства.
Законопроектом № 2314а передбачається внесення ряду змін до
Кримінального кодексу України, пов’язаних з удосконаленням кваліфікації
злочинів з ознаками національної, расової чи релігійної ненависті або
ворожнечі.
Проект закону № 2845-1 розроблено з метою нормативного
упорядкування засад виробництва, обігу, забезпечення гігієни, маркування та
презентації кормів, формування належної практики годування тварин,
взаємодії між органами виконавчої влади та операторами ринку.
Проекти законів № 3632 та 2268 члени комітету визнали такими, що не
суперечать праву ЄС. Однак у Європейському Союзі правовідносини,
аналогічні тим, які пропонується врегулювати проектами законів,
регулюються на рівні національного законодавства.
Законопроект № 3632 розроблено з метою формування та реалізації
державної політики у сфері регулювання азартних ігор, розвитку грального
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бізнесу, забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, залучення
інвестицій в Україну, створення додаткових робочих місць та забезпечення
потреб Державного бюджету.
У законопроекті № 2268 пропонується легалізувати в Україні
букмекерську діяльність і встановити основні нормативні засади у здійсненні
відповідної господарської діяльності.
Законопроект № 2269а члени комітету визнали таким, що не суперечить
праву Європейського Союзу, однак ключовим для прийняття законопроекту є
оцінка його економічної та соціальної доцільності. У зазначеному
законопроекті пропонується реалізувати шляхом спрощення входження на
ринок нових операторів державної лотереї через послаблення законодавчих
вимог до них та з одночасним посиленням державного контролю
регулювання лотерейної діяльності.
Разом з тим депутати визнали такими, що не відповідають праву
Європейського Союзу проекти законів № 1742, 1742-1 і 3237. Водночас було
висловлено ряд зауважень і пропозицій до проектів законів № 3626 і 2475а
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 1.02).
***
Питання проведення пенсійної реформи з урахуванням прийнятих
законодавчих змін розглядалися під час зустрічі голови Комітету з
питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Л.
Денісової з експертом Світового банку.
1 лютого відбулася зустріч голови комітету Л. Денісової з експертом
Світового банку О. Случинським. Під час зустрічі обговорювалися питання
проведення пенсійної реформи з урахуванням прийнятих законодавчих змін,
зокрема щодо зменшення єдиного соціального внеску. Крім того, було
обговорено зазначене питання в контексті підготовки змін до Угоди про
коаліцію. Л. Денісова повідомила, що вона входить до робочої групи щодо
доопрацювання соціально-гуманітарного розділу Угоди й питання пенсійної
реформи є одним з ключових аспектів цього документа.
У свою чергу О. Случинський заявив про готовність Світового банку
окреслити основні пріоритети, які мають стати основою реформування
пенсійного забезпечення громадян України.
Під час зустрічі також було обговорено участь членів комітету й
секретаріату в навчальних курсах з вивчення досвіду здійснення пенсійних
реформ, які проводитиме Світовий банк (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 1.02).
***
Питання розвитку кредитної кооперації в Україні розглянув Комітет
з питань фінансів і банківської діяльності під час виїзного засідання у
Львові.
Голова комітету С. Рибалка, відкриваючи засідання, яке відбулося 29
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січня, наголосив, що метою бюджетної децентралізації, яка впроваджується в
Україні, має стати стимулювання розвитку бізнесу саме в регіонах, а не лише
у Києві. «Кредитні спілки – важливий сектор ринку, але йому приділяється
незаслужено мало уваги. На жаль, криза у нашій економіці не могла не
позначитися і на цій галузі. Починаючи з 2008 р., система кредитної
кооперації зазнала значних втрат. Але та ж криза довела життєздатність цієї
системи в Україні, навіть у надскладних економічних умовах», – зазначив С.
Рибалка.
За даними комітету, в Україні налічується близько 590 кредитних спілок,
у які об’єднані понад 750 тис. громадян. Активи кредитних спілок становлять
близько 2 млрд грн. «Порівняно з банківською системою – це майже нічого.
Але кредитні спілки виконують надзвичайно велику соціальну роль. І
значення системи кредитної кооперації у галузі малого кредитування важко
переоцінити», – вважає голова комітету.
С. Рибалка нагадав, що на початку роботи поточного скликання
Верховної Ради була створена експертна група з питань розвитку кредитної
кооперації, яка напрацювала законопроект про кредитні спілки в новій
редакції. За його словами, протягом місяця після остаточного доопрацювання
документ буде передано у Верховну Раду й рекомендовано комітетом до
розгляду. «Приблизно у березні у парламенті буде фінансовий сесійний день.
І ми повинні запланувати розгляд і цього законопроекту», – підкреслив С.
Рибалка.
За його словами, вибір місця проведення засідання щодо кредитних
спілок у Львові пов’язаний з давніми традиціями й успішною історією
розвитку цієї галузі в Галичині як чинника об’єднання громад. «Львівська
область є беззаперечним лідером за кількістю членів кредитних спілок, в
яких тут бере участь 121 тис. громадян. На жаль, Львівщина є лише третьою
за обсягом активів кредитних спілок. Але я вважаю, що метою
децентралізації, яка впроваджується в Україні, має стати стимулювання
розвитку бізнесу саме в регіонах, а не лише у Києві», – сказав голова
комітету.
С. Рибалка побажав львів’янам, щоб їхні «багатовікові підприємницькі
корені виросли у величезні дерева ефективного, високотехнологічного та
прибуткового бізнесу». «Щоб фінансові можливості почали швидко зростати
у всього населення і, зокрема, кредитних спілок. Упевнений, при наявності
достатніх умов і у вашого регіону є всі шанси бути лідером за багатьма
іншими показниками», – підсумував голова комітету (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 1.02).
***
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення
розглянув
ряд
законопроектів,
спрямованих
на
вдосконалення соціального захисту військовослужбовців, резервістів і
членів їхніх сімей.
Члени комітету під час засідання обговорили проект закону про
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внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям» щодо соціального захисту членів сімей учасників
антитерористичної операції. Законопроектом № 3339 передбачається, що до
сукупного доходу сім’ї при призначенні допомоги не враховуватиметься
грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового й начальницького
складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції на час
її проведення. Прийняття запропонованих змін надасть соціальну підтримку
та забезпечить гарантований державою прожитковий мінімум для
малозабезпечених сімей з дітьми, батьки яких беруть участь в АТО. Комітет
за результатами розгляду рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект
за основу і в цілому.
Народні депутати також розглянули проект закону про внесення змін до
деяких законодавчих актів України з питань забезпечення житловими
приміщеннями військовослужбовців і членів сімей військовослужбовців, які
загинули під час виконання обов’язків військової служби. Законопроектом №
3591 передбачається впорядкувати питання забезпечення житловими
приміщеннями військовослужбовців, яких призвано на військову службу під
час мобілізації, на особливий період, визначивши порядок, який передбачає
розміщення безплатно в казармах всіх видів, інших пристосованих для
розміщення військовослужбовців приміщеннях у розташуванні військової
частини та в гарнізоні. Згідно з проектом, за цією категорією
військовослужбовців після призову на військову службу зберігатимуться
житлові права понад шість місяців. Крім того, пропонується створити правові
підстави для посилення соціального захисту сімей військовослужбовців, які
загинули (померли) або пропали безвісти під час проведення АТО. Члени
комітету за результатами розгляду законопроекту рекомендували парламенту
прийняти його за основу.
Члени комітету, розглянувши проект закону про внесення змін до деяких
законів України щодо соціального захисту резервістів, які постраждали
внаслідок участі в антитерористичній операції, і членів їхніх сімей № 3497,
рекомендували Верховній Раді прийняти його за основу. Проект
законодавчих змін покликаний насамперед удосконалити пенсійне
забезпечення осіб-резервістів, які брали безпосередню участь в АТО,
виконуючи обов’язки служби у військовому резерві військових формувань,
зокрема Нацгвардії, та займали такі ж посади, як військовослужбовці.
Врегульовано в законопроекті № 3497 і питання щодо резервістів, які
стали інвалідами. Змінами до законодавства пропонується здійснювати
виплату пенсій резервістам, які стали інвалідами внаслідок виконання
обов’язків служби в АТО, у порядку та на умовах, установлених
законодавством для військовослужбовців відповідних посад. Крім того,
пенсійне забезпечення членів сімей резервістів, які загинули під час АТО,
здійснюватиметься так само, як і для сімей загиблих військовослужбовців.
Також передбачено визнання ветеранами військової служби інвалідів I та
II груп, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків служби у військовому
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резерві військових формувань під час безпосередньої участі в АТО,
забезпеченні її проведення (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 1.02).
***
За період роботи ІІІ сесії Верховної Ради України восьмого скликання
підкомітети Комітету з питань державного будівництва, регіональної
політики та місцевого самоврядування опрацювали близько 50 проектів
законодавчих актів.
Як наголошують у секретаріаті комітету, пріоритетами законопроектної
роботи підкомітетів упродовж ІІІ сесії були підготовка нормативної основи
децентралізації влади зі зміцненням системи місцевого самоврядування,
організаційних,
правових,
матеріально-фінансових
аспектів
її
функціонування, реформування державної служби, нагородної справи,
системи надання адміністративних послуг, розвиток форм безпосередньої
демократії тощо (Офіційний портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 29.01).
***
Комітет з питань будівництва, містобудування і житловокомунального господарства рекомендує Верховній Раді прийняти за
основу проект закону «Про прибуткові та муніципальні будинки».
Члени комітету розглянули законопроект № 3594 на своєму засіданні 27
січня. Під час обговорення необхідність його прийняття обґрунтовувалася
потребою у використанні ринку орендного житла для задоволення житлових
потреб громадян.
Основною метою законопроекту є запровадження інститутів
прибуткових і муніципальних житлових будинків.
Члени комітету звернули увагу на те, що на сьогодні в Україні відсутня
можливість будувати будинки та реєструвати їх як єдиний об’єкт права
власності (сьогодні реєструється окремо кожна квартира та нежитлове
приміщення), а також передавати їх в управління як цілісний об’єкт
нерухомості та використовувати багатоквартирні житлові будинки виключно
для надання житлових і нежитлових приміщень у найм (оренду).
Законопроект визначає статус прибуткових і муніципальних будинків як
об’єктів права власності, регулює правовідносини, що виникають у зв’язку з
їх створенням, використанням, управлінням і утриманням.
Члени комітету підтримали законопроект, прийняття якого дасть
можливість фізичним і юридичним особам використовувати прибуткові
житлові будинки для укладення договорів найму (оренди), що призведе до
більшої конкуренції на ринку житла та задоволення потреб у житлі громадян,
а також органам місцевого самоврядування будувати житлові будинки для
соціально незахищених груп населення (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 29.01).
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***
Подальше здійснення податкової реформи в Україні обговорено в
Комітеті з питань податкової та митної політики під час зустрічі
народних депутатів з міжнародними експертами.
У зустрічі, яка відбулася 28 січня, узяли участь члени комітету; Р.
Конрад, який є експертом із США у сфері податкової політики, міжнародного
оподаткування та комплексних податкових реформ, а також виступає
радником міністра фінансів з питань податкової реформи; радник міністра
фінансів І. Міклош, колишній віце-прем’єр і міністр фінансів Словаччини.
Під час зустрічі, крім обговорення подальшого здійснення податкової
реформи, члени комітету також ознайомили радників з позиціями щодо
законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
податкової лібералізації № 3357 і про створення конкурентних умов в
оподаткуванні та стимулюванні економічної діяльності в Україні № 3630 та
їх можливого доопрацювання.
Народні депутати наголошували на необхідності подальшого
доопрацювання, у тому числі за участі Міністерства фінансів, законопроекту
№ 3357 з урахуванням позитивних норм, наявних у законопроекті № 3630,
недоцільності об’єднання законопроектів № 3357 і 3630 та необхідності
створення принципово нового законопроекту «з нуля».
Під час зустрічі як народними депутатами, так і радниками міністра
фінансів також було обговорено ряд проблемних питань оподаткування в
Україні, зокрема відбулася дискусія щодо позитивних і негативних аспектів
запровадження податку на розподілений прибуток.
Учасники зустрічі дійшли згоди, що основними та першочерговими
цілями податкової реформи є:
– створення прозорої та максимально простої системи оподаткування,
яка відповідатиме принципу «горизонтальної рівності та вертикальної
справедливості» (рівності) для всіх платників податків;
– докорінне реформування органів державної фіскальної служби з метою
боротьби з корупцією та відновлення довіри платників податків до органів
державної влади;
– створення сприятливої для суб’єктів господарювання загальної
системи оподаткування податком на прибуток, яка дасть змогу розвиватися
бізнесу та реформувати спрощену систему оподаткування, залишивши їх
виключно для малого бізнесу, без можливості зловживання цією системою
оподаткування з боку великого бізнесу.
З метою досягнення поставлених цілей під час зустрічі було прийнято
рішення забезпечити співпрацю між народними депутатами, експертами та
радниками Міністерства фінансів у процесі подальшої розробки відповідного
законопроекту
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 29.01).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко прибув з робочим візитом до Німеччини.
У Берліні Президент України провів переговори з федеральним
канцлером Німеччини А. Меркель.
Сторони скоординували позиції щодо перебігу виконання мінських
домовленостей.
Президент України наголосив на необхідності повного припинення
вогню, відновлення українського контролю над кордоном, виведення
російських військ і звільнення всіх заручників.
У переговорах узяв участь спеціальний посланець президента Франції
Ж. Одібер.
Сторони домовилися, що наступна зустріч у «нормандському форматі»
на рівні міністрів закордонних справ відбудеться в Парижі наступного тижня.
П. Порошенко й А. Меркель також скоординували дії щодо надання
українцям безвізового режиму. Федеральний канцлер підтримала Президента
України щодо необхідності невідкладного ухвалення українським
парламентом
решти
безвізових
законів
(Офіційне
інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 1.02).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
новообраним президентом Португальської Республіки Марсело Ребело де
Соуза та привітав його з перемогою на виборах.
Глава Української держави подякував за незмінну підтримку
Португалією територіальної цілісності й суверенітету України, а також
європейських прагнень України.
Марсело Ребело де Соуза заявив, що Португалія – щирий союзник і
партнер України в її прагненні інтегруватися до Європейського Cоюзу.
Співрозмовники підтвердили наміри до подальшого поглиблення
двостороннього співробітництва в усіх сферах, що становлять взаємний
інтерес. Президенти також відзначили важливість для порядку денного обох
країн питань української громади в Португалії.
Президент України запросив новообраного президента Португалії
відвідати з візитом Київ (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2015. – 28.01).
***
Президент П. Порошенко під час робочої поїздки до Рівненської
області взяв участь у відкритті Центру надання адміністративних
послуг у місті.
«Такі центри надання адміністративних послуг – це ще один наш рубіж
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у боротьбі з корупцією, ще один крок до того, щоб зробити життя людей
кращим, щоб дати людям можливість переконатися, що ситуація із владою
змінюється на краще», – наголосив глава держави, звертаючись до містян.
За словами П. Порошенка, у таких центрах «обличчя влади світле,
прозоре, некорупційне, саме таке, якою має бути влада». «Не треба, щоб
громадянин бігав по різних інституціях, щоб зібрати нікому не потрібні
папірці. Він має витрачати мінімум часу, все має бути в електронній системі,
і для цього не потрібно жодного героїзму, – наголосив Президент. – Сьогодні
все можна вирішити в одному місці». Він також додав, що у Європі це вже
давно запроваджено як один з необхідних інструментів держави.
«Дуже важливо, щоб не було стін. Щоб не було черг. Ми добре
розуміємо, що бюрократи і чиновники черги створюють самі, щоб
продемонструвати комусь, відвідувачу необхідність існування цієї посади. А
так – все прозоро», – наголосив Президент.
Глава держави особливо зазначив, що створення таких центрів стало
можливим завдяки децентралізації та поєднанню зусиль обласної
адміністрації, обласної влади, міського голови – саме така можливість
закладена у проекті конституційних змін щодо децентралізації.
Приміщення Центру адмінпослуг у Рівному на майдані Просвіти, 2,
реконструйовано у 2015 р. Загальна площа 1027 кв. м. Проект реконструкції
вартістю 6,4 млн грн реалізовано за рахунок коштів Державного фонду
регіонального розвитку, міського бюджету Рівного, міжнародної технічної
допомоги (проекту транскордонного співробітництва «Розвиток малого та
середнього підприємництва міст Рівного та Любліна»).
Приміщення ЦНАП забезпечено необхідним сучасним обладнанням і
оргтехнікою, у тому числі автоматизованою системою керування чергою, та
дає можливість за день прийняти від 600 до 800 суб’єктів звернень. У ЦНАП
є можливість надання 144 адміністративних послуг. Кількість робочих місць
– 41 (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 29.01).
***
Під час робочої поїздки до Рівненської області глава держави
ознайомився з роботою Рівненської атомної електростанції. Спілкуючись
із працівниками РАЕС, глава держави зазначив, що енергетика – серед
галузей-лідерів за темпами реформування. «Перше, чим ми можемо
пишатися, – енергетичною незалежністю», – наголосив П. Порошенко.
За словами Президента, усього за два роки Україна вийшла на
«фантастичний результат», незважаючи на агресивні дії Росії. «Я вас вітаю.
Ця зима була першою зимою, коли, незважаючи на те, що росіяни нам
повністю перекрили газ, поставили ціну на газ на 30 % нижче, ніж
європейська спотова ціна, і Україна знайшла в собі сили сказати “ні,
дякуємо”. Така поведінка по відношенню до нас – і через агресію, і через
економічну блокаду, і через ембарго, яке вони запровадили, – вимагає
специфічного ставлення. Але на коліна вони нас не поставлять вже, і ми це
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твердо знаємо», – заявив глава держави.
Крім того, Президент відзначив рішучі кроки зі збільшення частки
атомної енергетики в енергетичному балансі країни. «Тільки рік тому доля
атомної енергетики становила 48 % і невпинно падала. Менше ніж за рік ми
наростили її з 49 до 56 %», – сказав П. Порошенко.
Президент особливо акцентував на тому, що запуск лінії електропередач
Рівненська АЕС – підстанція «Київська» дав змогу не тільки здешевити
електроенергію
та
зробити
українську
енергетику
більш
конкурентоспроможною, але дав можливість забезпечити енергетичну
безпеку Києва та Київської області, зменшити споживання дорогоцінного
енергетичного вугілля. «На сьогодні Київ отримує дешеву електроенергію
Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій і не палить дороге
енергетичне антрацитове вугілля. Це – дякуючи вам», – звернувся до
персоналу станції Президент.
Президент також зазначив значення атомної енергетики для
забезпечення безперешкодної роботи енергетичної системи. Він підкреслив,
що цієї зими не було віялових відключень електроенергії, незважаючи на
побоювання і прогнози багатьох політиків.
Глава держави високо оцінив роботу керівництва станції. «Зараз ми
переконалися, що все працює. Працює на відмінно, з гарним ступенем
безпеки. Впевнений в тому, що реформи промислового сектора,
конкурентоспроможність економіки мають починатися з енергетики. Дві
складові – енергетика та конкурентоспроможний інвестиційний клімат дають
можливість нам залучати інвестиції. Те, що ви зробили, це є величезна
перемога», – наголосив П. Порошенко.
Президент висловив упевненість у тому, що за п’ять років українську
енергетику чекає «абсолютно інше майбутнє». «Ми завершимо
гідроакумулюючу Новодністровську станцію, це також дозволить збільшити
рівень завантаження атомної енергетики. Розпочнемо використання
найновіших технологій накопичення енергії. І тоді в нас не буде проблеми
покриття пікових навантажень. Вночі АЕС будуть працювати на
накопичувачі, а вдень – на споживачів», – сказав Президент.
Глава держави відвідав виробничий майданчик підстанції ВРП-750 кВ,
побував у машинному залі блоку № 4, ознайомився з роботою блочного щита
керування.
Відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електростанція» ДП НАЕК
«Енергоатом» працює з 1980 р. Чотири енергоблоки Рівненської АЕС мають
загальну потужність 2835 МВт і виробляють 12,8 % загального виробництва
електроенергії країни та 22,7 % електроенергії, виробленої атомними
станціями. На АЕС працюють 7,8 тис. осіб. Введення в дію лінії
електропередачі ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС – підстанція «Київська»
забезпечує вихід підприємства на повну потужність (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2015.
– 29.01).
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***
У рамках робочої поїздки до Рівненської області Президент
П. Порошенко відвідав комунальний заклад «Володимирецька центральна
районна лікарня». Глава держави взяв участь в урочистій церемонії
відкриття лікувального корпусу медичної установи після реконструкції.
Звертаючись до присутніх на церемонії, він зазначив, що оновлена
лікарня повною мірою відповідає вимогам сучасного закладу надання
медичних послуг населенню. «Ми пишаємося цим, що у нас є такий заклад.
Відтепер все залежить від роботи присутнього тут персоналу, який в Україні
завжди був найкваліфікованіший, найкращий», – заявив Президент.
Глава держави підкреслив, що оновлення й переоснащення корпусу
стало можливим завдяки реформі децентралізації, адже громада нині має не
лише більше надходжень до свого бюджету, а й самостійно вирішує, куди їх
спрямувати. «Не треба більше нікому їздити до Києва з торбами і питати
дозволу, як жити в територіальних громадах. Децентралізація – це не просто
декларація про те, що територіальній громаді надається право вирішувати, як
їм жити далі, а це ще й грошове забезпечення реформ», – наголосив глава
держави.
За словами Президента, завдяки реформам поступово поліпшується
матеріальне забезпечення різних галузей життєдіяльності держави,
запроваджуються прозорі механізми закупівель, громада може контролювати
витрати завдяки відкритості процесів, що запобігає корупції.
«Я радію разом з вами, що крок за кроком ми йдемо до того, щоб
змінювати нашу з вами державу. Сподіваюся, що відкритий сьогодні заклад
дасть змогу людям отримувати лікувальні послуги на справжньому,
якісному, європейському рівні», – сказав П. Порошенко, зазначивши, що за
останні два роки країна здійснила чимало кроків задля наближення до
Європи і європейських стандартів.
Після завершення церемонії та символічного перерізання стрічки
головний лікар І. Караїмчук показав Президенту відреставрований корпус,
зокрема відділення анестезіології та інтенсивної терапії, хірургічне
відділення, операційний блок.
П. Порошенко також поспілкувався з медичним персоналом лікарні:
привітав їх з відкриттям оновленого корпусу та подякував за самовіддану
працю.
Комунальний заклад «Володимирецька центральна районна лікарня»
забезпечує вторинною медичною допомогою 64 тис. жителів району, з них
близько 20 тис. дітей. Район має один з найвищих рівнів народжуваності.
Реконструкція поліклінічного корпусу лікарні під лікувальний корпус дала
змогу створити хірургічне відділення на 19 ліжок з операційним блоком,
відділення анестезіології та інтенсивної терапії, приймальне відділення та
консультаційно-діагностичну поліклініку на 250 відвідувань. Загалом
вартість робіт з реконструкції поліклініки становить 35,2 млн грн, з яких у
2015 р. з держбюджету було виділено 25,7 млн грн. З них 11,6 млн грн було
витрачено на закупівлю сучасного медичного обладнання (Офіційне
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інтернет-представництво
Президента
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 29.01).

України

***
Президент П. Порошенко підписав укази, якими звільнив за
порушення присяги 86 суддів.
Указом № 27/2016 від 30 січня глава держави звільнив трьох суддів за
неправові рішення стосовно активістів Революції гідності. Вища рада юстиції
ухвалила рішення, що суддя Червонозаводського районного суду Харкова
Д. Чудовський, суддя Оболонського районного суду Києва Ю. Швачач і
суддя Шевченківського районного суду Києва Д. Кравець під час Майдану
порушили присягу, і рекомендувала їх звільнити. Зокрема, ВРЮ визнала, що
Д. Чудовський не забезпечив дотримання принципів незалежності суддів та
повного і всебічного дослідження всіх обставин у справах, постановивши
необґрунтовані рішення, а Д. Кравець не сумлінно виконував свої обов’язки
та порушив норми законодавства.
Також указом № 28/2016 від 30 січня Президент звільнив за порушення
присяги 83 суддів ряду судів у анексованому Росією Криму (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 30.01).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про позачергові
вибори Криворізького міського голови», ухвалений Верховною Радою
23 грудня 2015 р.
Законом вибори мера у Кривому Розі призначено на 27 березня.
Також Центральній виборчій комісії доручено з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити обсяг бюджетних
видатків, необхідних для проведення вказаних виборів, і вжити заходи щодо
матеріально-технічного забезпечення для їхньої підготовки та проведення
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2015. – 30.01).
***
1 лютого Прем’єр-міністр України А. Яценюк зустрівся з делегацією
спікерів парламентів держав Північної Європи та Балтії.
А. Яценюк висловив вдячність за зусилля Данії, Естонії, Литві, Латвії,
Ісландії, Норвегії, Фінляндії та Швеції, спікери парламентів яких увійшли до
делегації, за підтримку територіальної цілісності, суверенітету та
незалежності України: «Ми дуже цінуємо вашу стійку позицію проти
російської агресії».
Глава уряду України висловив вдячність парламентам країн-членів ЄС
за ратифікацію Угоди про асоціацію і ЗВТ між Україною та ЄС, а
парламентам країн, які не є членами ЄС, – «за дипломатичну та економічну
підтримку реформ в Україні та боротьбу країни за нашу свободу і
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незалежність».
Він наголосив на важливості міжпарламентської співпраці між країнами
Північної Європи та Балтії й України: «Це найліпший шлях передати кращі
практики ваших держав в Україну і навпаки.
Для України надзвичайно важливо мати політичну та економічну
стабільність. І політична стабільність закладається в першу чергу в
парламенті – між фракціями коаліції».
А. Яценюк звернувся до спікерів парламентів держав Північної Європи
та Балтії «провести окремі зустрічі з усіма фракціями коаліції та народними
депутатами, аби переконати українських законодавців слідувати дуже
швидкому шляху реформ і далі ухвалювати закони, необхідні для виконання
усіх критеріїв, аби зробити Україну заможною та успішною» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.02).
***
Україна та Канада прийняли рішення про остаточне підписання й
передання національним парламентам на ратифікацію Угоди про ЗВТ
між країнами. На червень заплановано українсько-канадський бізнес-форум
з метою залучення додаткових інвестицій і підвищення обсягів
двосторонньої торгівлі. Про це повідомив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк у понеділок, 1 лютого, на брифінгу за підсумками зустрічі з
міністром закордонних справ Канади С. Діоном.
А. Яценюк підкреслив, що під час зустрічі було обговорено порядок
денний двохсторонніх відносин між Україною й Канадою на наступний рік.
Глава українського уряду нагадав, що в липні 2015 р. під час його візиту
до Канади Україна й Канада завершили переговори щодо створення зони
вільної торгівлі між Україною та Канадою й був парафований відповідний
документ. «Цього року ми прийняли спільне рішення, що така угода повинна
бути остаточно підписана і передана національним парламентам на
ратифікацію», – підкреслив він.
А. Яценюк підкреслив, що ця Угода – «це відкриття наших спільних
ринків і ще один крок в допомозі Україні в тому, щоби подолати не тільки
військову, а й економічну агресію, яку здійснює Російська Федерація».
Глава уряду України повідомив, що на червень заплановано спільний
українсько-канадський бізнес-форум з метою залучення додаткових
інвестицій в українську економіку та підвищення обсягів двосторонньої
торгівлі
між
Україною
й
Канадою
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.02).
***
«Для України вкрай важливо і надалі отримувати підтримку наших
канадських друзів у реформуванні Національної поліції – як у тренуванні
нових українських поліцейських, так і безпосередньо технічну допомогу, з
тією метою, щоб українська поліція відповідала найвищим стандартам»,
– підкреслив Прем’єр-міністр України А. Яценюк у понеділок, 1 лютого,
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на брифінгу за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Канади
С. Діоном.
«Канадські поліцейські брали і беруть найактивнішу участь в
реформуванні української поліції», – підкреслив він.
Глава українського уряду також підкреслив, що близько
200 військовослужбовців Канади нині працюють зі Збройними силами
України, «тренують українські Збройні сили і надають технічну допомогу
для того, щоб ЗСУ відповідали високим стандартам НАТО».
А. Яценюк наголосив на важливості продовження підтримки
реформування збройного сектора України, «чим також опікується Канада і
наші західні партнери разом зі Сполученими Штатами Америки».
Він зазначив, що це перший візит глави зовнішньополітичного відомства
Канади після призначення нового уряду Канади. Глава уряду України
зазначив, що після обрання нового прем’єр-міністра Канади він мав із
Д. Трюдо тривалу телефонну розмову «з приводу того, як ми далі будемо
продовжувати розбудовувати українсько-канадські відносини».
«Канада – це держава, яка підтримує Україну в нашій боротьбі проти
російської агресії. Канада – це країна-член “великої сімки” та НАТО, і
завдяки позиції Канади Україна отримує як зовнішньополітичну, так і
економічну і військову підтримку», – підкреслив А. Яценюк.
Прем’єр-міністр України також висловив вдячність канадському уряду
за надання Україні гуманітарної допомоги (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 1.02).
***
«Сподіваюся, правоохоронна система та суддівство зроблять все,
щоби кошти, які були вкрадені в народу України, були повернуті до
бюджету, і це джерело буде використано на грошове забезпечення й
модернізацію армії і підвищення соціальних стандартів», – підкреслив
Прем’єр-міністр України А. Яценюк у «10 хвилинах» у неділю, 31 січня.
Він нагадав, що в поточному році уряд на 16 млрд грн збільшив
фінансування сектора національної безпеки й оборони – до
113 млрд, підвищивши обсяг грошового забезпечення військовослужбовців.
Водночас А. Яценюк наголосив на необхідності продовжувати політику
щодо збільшення грошового забезпечення для української армії,
Національної гвардії, прикордонників «і всіх військовослужбовців, які
охороняють безпеку і мир в країні».
Одним з джерел для подальшого збільшення грошового забезпечення
вояків глава уряду назвав, крім економічного розвитку, конфіскацію активів
колишнього режиму, що передбачено в законі про Державний бюджет: «Уряд
не має права конфісковувати чи виносити вироки, чи будь-кого притягувати
до кримінальної відповідальності. Але в уряду є право після проведення
фінансового розслідування накласти арешт на ті чи інші активи».
Минулого року уряд скористався цим правом, і 1,5 млрд дол. активів
колишнього режиму перебувають під арештом, нагадав він: «Але до сьогодні
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немає ні вироку суду, ні конфіскації цих активів на користь державного
бюджету України. Вже протягом півтора року вироку суду немає».
А. Яценюк нагадав, що провів зустріч з керівництвом Генеральної
прокуратури України, Національного антикорупційного бюро та
правоохоронної системи: «Сподіваюся, що після нашої зустрічі українська
правоохоронна система та суддівство зроблять все для того, щоби кошти, які
були вкрадені в народу України, були повернуті до бюджету, і це джерело
буде використано на грошове забезпечення й модернізацію армії і
підвищення
соціальних
стандартів»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 31.01).
***
Макроекономічна стабільність у країні безпосередньо пов’язана з
політичною стабільністю: «Це відповідальність всіх фахівців як уряду,
так і центрального банку, так і членів парламенту – в тому, щоби
продовжувати шлях реформ, який Україна розпочала 24 місяці тому», –
наголосив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на засіданні Ради
фінансової стабільності 29 січня.
А. Яценюк підкреслив, що одним з основних елементів досягнення
фінансової стабільності є продовження кроків, передбачених програмою
співпраці з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком,
Європейським
банком
розвитку
і
реконструкції,
Європейським
інвестиційним банком і ЄС: «Ці кроки не прості, але це єдиний рецепт, яким
чином можна принести економічне зростання для України».
Серед основних цілей на 2016 р. глава уряду назвав украй важливою
цінову стабільність – тобто низький рівень інфляції: «Це досягається як
засобами і методами, які є в руках уряду України, так і монетарною
політикою центрального банку країни. Ціни повинні бути в прогнозованих
параметрах на 2016 р.», – підкреслив А. Яценюк, зазначивши, що це також
пов’язано з валютно-курсовою стабільністю.
Уряд також очікує на підтримання парламентом пропозиції Кабміну
щодо добровільної реструктуризації боргових зобов’язань, номінованих в
іноземній валюті, а також пакета законодавства, «який передбачає
привнесення додаткової фінансової стабільності в банківському секторі»,
підкреслив він.
Важливим кроком уперед глава уряду назвав ухвалення закону про
державний бюджет, «який відповідає базовим параметрам макроекономічної
стабільності і критеріям, погодженим з Міжнародним валютним фондом»:
«Але це тільки один із кроків. У 2016 р. перед нами стоять завдання, як
завжди, складні, але їх можна виконати. Ці завдання потрібно виконати, і
саме для цього необхідна єдність уряду, Національного банку, Президента і
членів парламенту, які всі разом усвідомлюють (а ті, хто ні, сподіваюсь,
усвідомлять) свою відповідальність перед країною, громадянами, перед тим,
щоби Україна мала впевнене бачення завтра», – наголосив А. Яценюк
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2015. – 29.01).
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***
Україна
подала
позов
до
секретаріату
Енергетичного
співтовариства щодо «Північного потоку-2»: «Цей проект має бути не
просто переглянутий, а припинений», – заявив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк, у понеділок, 1 лютого, під час зустрічі з віце-прем’єрміністром, міністром закордонних справ і європейських питань
Словацької Республіки М. Лайчаком.
«Ми переконані, що цей проект не має нічого спільного з економікою –
це повністю політичний проект. Ми звертаємося до секретаріату
Енергетичного співтовариства та Європейської комісії розпочати
розслідування, припинити цей антиєвропейський, антиукраїнський,
антисловацький, антипольський проект, не дозволити Росії переграти нас, і
щоб створити справді прозорий та конкурентний європейський газовий
ринок», – підкреслив А. Яценюк.
Глава уряду України підкреслив, що разом із прем’єр-міністром
Словаччини Р. Фіцо вони «дали чіткий сигнал усім нашим європейським
партнерам і світовому співтовариству, що цей проект має бути не просто
переглянутий, а фактично припинений».
Він висловив вдячність за внесок Словаччини у справу забезпечення
постачання газу до України. «Якщо ми будемо об’єднаними та говорити
єдиним голосом, ми переможемо в цій боротьбі», – сказав А. Яценюк
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 1.02).
***
«Україна послідовно та чітко виконувала та виконує свою частину
Мінських домовленостей. З російського боку не зроблено нічого. Саме тому
вважаю, що будь-які дискусії про ймовірність зняття санкцій не мають під
собою на цьому етапі жодних підстав», – наголосив Прем’єр-міністр України
А. Яценюк у понеділок, 1 лютого, на брифінгу за підсумками зустрічі з
міністром закордонних справ Канади С. Діоном.
А. Яценюк підкреслив, що під час зустрічі було обговорене питання
санкцій проти Російської Федерації. «Росія зараз розпочала велику гру з тією
метою, щоб з Росії були зняті санкції. Мета Росії – переконати частину
західного світу в необхідності зняття санкцій та фактично розпочати гру, хто
винен у невиконанні “Мінська”», – наголосив він.
Глава уряду України підкреслив, що Україна послідовно та чітко
виконувала та виконує свою частину мінських домовленостей: «З
російського боку не зроблено нічого. Росія зобов’язана припинити вогонь,
відвести війська, вивести всю артилерію та техніку, дати доступ ОБСЄ до
всіх зон і територій в Донецьку та Луганську та вивести свої війська з тією
метою, щоб Україна повністю відновила контроль над українсько-російським
кордоном.
Саме тому вважаю, що будь-які дискусії – чи то в країнах-членах
Європейського Союзу, чи то серед наших західних партнерів – про
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ймовірність зняття санкцій не мають під собою на цьому етапі жодних
підстав».
Глава уряду України підкреслив, що питання незаконної анексії Криму і
відповідних санкцій проти Російської Федерації також «ні в якому випадку
не повинно виключатися з глобального порядку денного» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 1.02).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк наголосив на необхідності
ухвалити в парламенті закон про прозору та чесну приватизацію:
«Сподіваюсь, що першим об’єктом приватизації буде Одеський
припортовий завод», – підкреслив глава уряду на засіданні Ради фінансової
стабільності в п’ятницю, 29 січня.
«Для уряду дуже важливо, щоби українська економіка запрацювала. І
тут необхідно, щоби український парламент остаточно проголосував за
законодавство, яке дає змогу проводити прозору та чесну приватизацію», –
підкреслив він, зазначивши, що це один із основних шляхів залучення
іноземних інвестицій в Україну в 2016 р.
Він наголосив, що після декількох десятків спроб 28 січня вдалося
проголосувати в першому читанні закон про чесну та прозору приватизацію.
Глава уряду висловив вдячність членам парламенту за те, що «є можливість
проголосувати цей закон, і в поточному році провести приватизацію на
кшталт тієї, яка була проведена майже десять років тому по
“Криворіжсталі”».
А. Яценюк висловив сподівання, що першим таким об’єктом буде
Одеський припортовий завод: «Ця приватизація повинна стати взірцевою в
частині залучення справжнього інвестора та отримання максимальної ціни
від об’єкта.
З одного боку, це сотні мільйонів доларів для українського бюджету, які
підуть на розвиток економіки. З іншого – це інвестиції, нові робочі місця та
нові стандарти управління компанією, яка приватизована» глава уряду
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 29.01).
***
Для розвитку малого та середнього підприємництва важливі довгі та
дешеві кредити: «Це та ціль, яка є і в уряду, і, сподіваюся, у центрального
банку країни», – підкреслив Прем’єр-міністр України А. Яценюк на
засіданні Ради фінансової стабільності в п’ятницю, 29 січня.
«Цього можна досягнути в результаті того, що ми утримаємо інфляцію
та проведемо подальші правильні реформи в банківському, фінансовому та
економічному секторі», – наголосив він.
А. Яценюк також нагадав, що урядом прийнято рішення щодо
додаткової
капіталізації
двох
державних
банків:
«“Ексімбанк”
докапіталізований на 10 млрд грн, Ощадбанк – майже на 5 млрд грн. Це
ознака того, що державний банківський сектор має доволі серйозну силу для
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того, щоб як кредитувати економіку, так і залучати депозити та розвивати в
подальшому
фінансовий
сектор
країни»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 29.01).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк дав доручення Міністерству
фінансів України, Міністерству внутрішніх справ України та іншим
профільним відомствам розглянути питання збільшення грошового
забезпечення для прикордонників та інших військових підрозділів, які
перебувають у зоні АТО, зокрема військовослужбовців Спеціальної
служби на транспорті, управління державної охорони, Служби безпеки
України. Про це глава уряду повідомив у «10 хвилинах» у неділю, 31 січня,
відповідаючи на запитання дописувачки мережі Facebook.
А. Яценюк нагадав, що в поточному році уряд на 16 млрд грн збільшив
фінансування сектору національної безпеки і оборони – до 113 млрд.
Він підкреслив, що в Збройних силах країни стрілець раніше отримував
2341 грн, зараз – 7000 грн: це на 4659 грн більше. Командир взводу раніше
отримував 3801 грн, сьогодні – 9000 грн. Для командира роти виплати
збільшилися з 5096 до 11 000 грн. Для командира батальйону – з 5664 до 13
000 грн. Для командира бригади – з 6501 до 16 000 грн.
«Аналогічна схема та аналогічні обсяги грошового утримання, які
отримують українські військовослужбовці, застосовуються для Національної
гвардії України», – зазначив глава уряду.
Основна мета підвищення грошового утримання, за словами А.
Яценюка, – створення професійної армії, яка повинна відповідати найвищим
стандартам НАТО, «яка повинна вміти воювати та мати нову техніку, а
військовослужбовець повинен отримувати гідну заробітну платню».
Завдяки підвищенню грошового утримання істотно збільшилася
кількість професійних контрактників: «У середньому до 200 контрактників
щодня ми отримуємо до лав Збройних сил України. Уже зараз кількість
контрактної професійної армії в Україні становить близько 140 тис.
громадян».
Аналогічний підхід, підкреслив він, є в Національній гвардії України
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 31.01).
***
Триває законотворчий процес реалізації Концепції реформи місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні.
Робочою групою при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України підготовлено проект закону
України «Про засади та порядок вирішення питань адміністративнотериторіального устрою України». Цей документ визначатиме на яких
засадах ґрунтується адміністративно-територіальний устрій України,
систему адміністративно-територіальних одиниць, категорії та типи
населених пунктів, інших територіальних утворень, повноваження органів
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державної влади та органів місцевого самоврядування з питань
адміністративно-територіального устрою, порядок утворення, ліквідації,
встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць та
населених пунктів.
Першу робочу версію проекту закону міністерство вже направило
центральним органам виконавчої влади, державним адміністраціям,
обласним радам, асоціаціям органів місцевого самоврядування, експертам і
членам Цільової команди реформ Мінрегіону з питань децентралізації,
місцевого самоврядування та регіональної політики для висловлення
зауважень і пропозицій щодо цього законопроекту.
За словами першого заступника міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства В. Негоди, міністерство
зацікавлене провести всебічне обговорення законопроекту та ретельно
розгляне кожну пропозицію, що надійде до нього.
«Тема
адміністративно-територіального
устрою
завжди
була
дратівливою у сприйнятті, особливо політиками, що стало причиною
відхилення відповідних нормативних актів. А відсутність законодавчого
врегулювання призводило до того, що з року в рік тільки ускладнювалася
ситуація із формуванням оптимальної системи організації місцевої влади. На
цей раз Мінрегіон орієнтується на позитивний результат і сподівається
досягти його шляхом об’єднання зусиль усіх зацікавлених сторін у
розв’язанні зазначеної проблеми і, як наслідок, отримати цілісний документ,
щоб внести його на розгляд уряду, а відтак парламенту. Крім того, слід
врахувати, що чинне законодавство, яке визначає порядок вирішення питань
адмінтерустрою, датується початком 80-х років минулого століття і багато
його норм не відповідають чинній Конституції України», – пояснив В.
Негода (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 30.01).
***
Мінрегіон
за
дорученням
віце-прем’єр-міністра,
міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України Г. Зубка звернувся до Національної поліції України з
пропозицією розглянути під час формування своєї системи можливість
утворення представництв дільничних поліцейських у об’єднаних
територіальних громадах.
«У процесі становлення об’єднаних територіальних громад важливим є
вирішення питання діяльності на їхній території представництва дільничних
поліцейських. Профілактика правопорушень і охорона правопорядку в
новостворених громадах має забезпечуватися на якісному рівні, і в цьому нам
необхідна допомога та підтримка Нацполіції», – зазначив перший заступник
міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України В. Негода.
Створення вищезазначених представництв відбуватиметься у контексті
проекту закону України «Про муніципальну варту», який був прийнятий
Верховною Радою України за основу в першому читанні та очікує на
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подальший розгляд у парламенті.
Як зауважив В. Негода, представництва дільничних поліцейських на
території об’єднаних громад повинні перебувати у сфері управління органів
місцевого самоврядування, які мають забезпечити дільничних приміщеннями
та відповідним технічним обладнанням.
«Ми розуміємо специфіку цього питання, саме тому ми очікуємо на
підтримку Нацполіції в організації діяльності таких представництв. Важливо,
щоб об’єднані громади стали взірцем не тільки у економічному, соціальному,
просторовому розвитку своїх територій, а й у створенні умов для
забезпечення належного правопорядку», – сказав перший заступник міністра
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 28.01).
***
Міністерство фінансів вітає ухвалення Верховною Радою під час
пленарного засідання 26 січня законопроекту № 3388, який доповнює
відповідні положення Закону про Державний бюджет на 2016 рік і дасть
змогу залучити від міжнародних фінансових організації фінансові ресурси
обсягом до 1 млрд дол. на закупівлю природного газу від європейських
постачальників.
Цей крок є продовженням комплексної реформи відносин в енергетиці,
на яку Україна та наші громадяни чекають уже 20 років. Це переорієнтація та
диверсифікація закупівель газу, забезпечення прозорості та фінансової
відповідальності в діяльності НАК «Нафтогаз України», відмова від
монополії «Газпрому» та, найголовніше, забезпечення енергетичної безпеки
нашої держави.
Минулого року парламент уже підтримав ряд революційних змін щодо
реформування українського ринку природного газу за принципами Третього
енергетичного пакета Європейського Союзу, які розроблялись у рамках
підготовки до отримання Другої позики політики розвитку Світового банку.
Ці зміни вже почали працювати, відкривши наш ринок газу для вільної
конкуренції, що може сприяти подальшому зниженню цін на блакитне
пальне та підвищенню якості обслуговування споживачів газу.
За останні шість місяців ми змогли разом із нашими міжнародними
партнерами (за участю Світового банку, Європейського банку реконструкції
та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації) домовитися про 1 млрд дол.
багаторічних поновлюваних кредитних лінії для «Нафтогазу». Це дасть змогу
запровадити нові довгострокові фінансові механізми фінансування
закупівель природного газу. Ми вже підписали кредитну угоду із ЄБРР на
300 млн дол. терміном на три роки та почали вибірку коштів за нею. Завдяки
цим останнім змінам ми також зможемо підписати угоду про п’ятирічні
гарантії від Світового банку на 500 млн дол. та ще на 200 млн дол. – від
Міжнародної фінансової корпорації. Це означає міжнародний рівень
прозорості та звітності в укладанні та реалізації імпортних контрактів, а
також нову якість фінансової відповідальності.
«Завдяки співпраці України з міжнародними партнерами, уперше в
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історії незалежності держави, ми фінансово готові до наступного
опалювального сезону. Ми дякуємо нашим партнерам з ЄС, США та іншим
міжнародним партнерам за підтримку України, зокрема у форматі надання
відновлювальних кредитних ліній», – заявила з цього приводу міністр
фінансів Н. Яресько.
Ці зміни нададуть «Нафтогазу» можливість у віднині забезпечувати
стале проходження опалювальних сезонів, диверсифікувати ринки закупівлі
природного газу, забезпечити вчасне наповнення підземних сховищ за
найбільш
сприятливими
цінами
на
газ
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 29.01).
***
Заява МЗС щодо порушень РФ прав і основоположних свобод людини
на тимчасово окупованих територіях України.
В Україні глибоко стурбовані продовженням порушень Російською
Федерацією прав і основоположних свобод людини на тимчасово окупованих
Росією територіях Автономної Республіці Крим та м. Севастополь, а також в
окремих районах Донецької та Луганської областей.
Звіти та доповіді міжнародних організацій та правозахисних інституцій
одностайно фіксують масове переслідування з боку окупаційних структур РФ
етнічних українців і корінного кримськотатарського населення АР Крим за
політичними та національними мотивами, вчинення актів насильства,
залякування, обмеження їхнього права на свободу думки, совісті і релігії та
права на свободу мирних зібрань та асоціацій. Показово, що в
оприлюдненому 27 січня 2016 р. звіті «Свобода у світі-2016» впливова
міжнародна неурядова організація Freedom House характеризує стан
політичних прав і громадянських свобод в окупованому Криму як
«невільний».
Переконані, що злочинні дії окупаційної влади Російської Федерації
мають стати предметом особливої уваги міжнародної спільноти з метою
забезпечення безперешкодного доступу основних конвенційних і
моніторингових механізмів Ради Європи та інших міжнародних організацій
на окуповану територію Кримського півострова.
Очікуємо, що візит спеціального представника генерального секретаря
Ради Європи Ж. Штудмана до окупованого Криму стане першим кроком,
який спонукатиме Російську Федерацію до безумовного дотримання її
міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини.
Україна закликає міжнародне співтовариство об’єднати зусилля та
вимагати від Російської Федерації припинення незаконних дій на суверенній
території України, відмовитися від практики розпалювання міжетнічної
ворожнечі, ксенофобських і расистських настроїв, політично вмотивованих
переслідувань дисидентів та громадських активістів (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 29.01).

43

ПОЛІТИКА
Подтверждена дата встречи глав МИД «четверки».
Следующая встреча министров иностранных дел в «нормандском
формате» (Украина, Германия, Франция и РФ) пройдет на следующей неделе
в Париже. Соответствующая договоренность достигнута на переговорах
Президента Украины П. Порошенко, федерального канцлера Германии
А. Меркель и советника президента Франции Ж. Одибер в Берлине в
понедельник,
1
февраля
(http://korrespondent.net/ukraine/3623387podtverzhdena-data-vstrechy-hlav-myd-chetverky).
На встрече стороны скоординировали позиции по ходу выполнения
минских договоренностей, сообщает пресс-служба главы украинского
государства. «Президент Украины отметил необходимость полного
прекращения огня, возобновления украинского контроля за границей, вывода
российских войск и освобождения всех заложников», – добавили в прессслужбе.
Кроме того, П. Порошенко и А. Меркель скоординировали действия по
предоставлению украинцам безвизового режима. В частности, федеральный
канцлер поддержала Президента Украины в вопросе необходимости
безотлагательного принятия украинским парламентом оставшихся
безвизовых законов.
В то же время в Министерстве иностранных дел РФ заявляют, что дата
и место проведения министерской встречи в «нормандском формате» все еще
прорабатываются. «Дата пока доподлинно неизвестна, она обсуждается. И
место тоже», – сообщил «РИА Новости» статс-секретарь, замглавы
ведомства Г. Карасин.
Как сообщал «Корреспондент.net», предыдущая встреча глав МИД
«четверки» состоялась в Берлине 6 ноября 2015 г. (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 1.02).
***
Евросоюз продлит санкции против России, поскольку минские
соглашения не были полностью выполнены. Об этом заявила канцлер
Германии А. Меркель после переговоров с Президентом Украины
П. Порошенко в Берлине. «Минские соглашения до сих пор не были
реализованы, нам придется в дальнейшем продолжать санкции против
России. Если бы минские договоренности были полностью выполнены, тогда
бы мы могли отменять санкции, но пока этого нет», – сказала она.
А. Меркель подчеркнула, что при этом Украина продолжает
придерживаться договоренностей. «Украина очень верна традициям
выполнения минских договоренностей. Несмотря на это, мы еще не видим
режима полного прекращения огня, поэтому мы должны продолжать
работать в этом направлении», – отметила она.
По словам А. Меркель, с этой целью переговорный процесс в
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«нормандском формате» о мирном урегулировании конфликта на Донбассе
будет продолжен. «Поэтому мы попробуем еще раз сесть и обсудить, как нам
урегулировать ситуацию в Донецке, в Луганске. Нам нужен длительный
период прекращения огня», – резюмировала она.
Ранее сообщалось, что лидеры наиболее влиятельных стран ЕС хотят
отменить или существенно смягчить экономические санкции против РФ,
введенные в ответ на аннексию Крыма и прямое военное вмешательство в
гражданский конфликт на Донбассе (Минпром (http://minprom.ua). – 2016. –
1.02).
***
Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской
народных республик обвинили Киев в срыве выполнения минских
соглашений. Об этом говорится в совместном заявлении представителей
самопровозглашенных республик в контактной группе Д. Пушилина и
В. Дейнего, сообщает сепаратистский сайт «Донецкое агентство новостей».
«Завтра будет завершена сессия Верховной Рады Украины, в ходе
которой, скорее всего, так и не будут приняты поправки в Конституцию в
части децентрализации. Украина продолжает методично не исполнять взятые
на себя в Минске обязательства», – говорится в заявлении.
«Даже если каким-то чудом депутаты успеют принять поправку,
подготовленную Киевом в одностороннем порядке, для того, чтобы
отчитаться перед европейскими коллегами о проделанной работе,
напоминаем, что эти изменения в Конституцию не были согласованы с
Донбассом, не соответствуют Комплексу мер по содержанию и в связи с этим
принятие такой Конституции мы не признаем выполнением Комплекса мер»,
– заявляют представители ДЛНР.
Напомним, что ранее представитель Украины в трехсторонней
контактной группе Л. Кучма заявлял о том, что представители
самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик
игнорируют предложения украинской стороны по многим вопросам
(Минпром (http://minprom.ua). – 2016. – 1.02).
***
Миссия Совета Европы встретилась в Крыму с украинскими
активистами и представителями меджлиса.
Представители миссии Совета Европы, которая сейчас находится в
Крыму, встретились с украинскими активистами и представителями
меджлиса. Об этом один из основателей Украинского культурного центра в
Крыму Л. Кузьмин написал на своей странице в Facebook.
«Сегодня состоялась встреча представителей Украинского культурного
центра со специальным представителем генерального секретаря Совета
Европы по правам человека в Крыму Ж. Штудманом и представителями
мониторинговой группы. Во время встречи постарался донести до
представителей Совета Европы вытеснения украинского языка из школ
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полуострова, сохранение украинской культуры в Крыму, закрытие детской
театральной студии “Світанок” в Симферополе, отсутствие украиноязычных
печатных изданий», – сообщил Л. Кузьмин.
«Также рассказал о конкретных нарушениях прав крымских украинцев и
проблемах мирных собраний в Крыму», – добавил он.
Как сообщалось, представитель генсека Совета Европы по правам
человека в Крыму Ж. Штудман встретился с членами меджлиса
крымскотатарского народа.
Как известно, миссия по правам человека в Крыму начала работу
25 января. Цель миссии – получение четкой и полной информации о
ситуации с правами человека.
В конце февраля – начале марта миссия подготовит доклад с
рекомендациями генерального секретаря Совета Европы. Об этом сообщает
«Украинская правда» (Минпром (http://minprom.ua). – 2016. – 1.02).
***
Представители ПАСЕ приедут в Украину проверить ход реформ.
Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы будут
проверять, как Украина проводит конституционную и судебную систему, а
также борется с коррупцией. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.
Ассамблею представят Х. Шукла и А. Фишер.
Также сообщается, что доклад мониторинговой миссии Парламентской
ассамблеи Совета Европы относительно функционирования демократических
институций в Украине не будет передан на рассмотрение ПАСЕ до осени.
Об
этом
сообщает
«ЛІГАБізнесІнформ»
(Електронні
Вісті
(http://elvisti.com/node/178530). – 2016. – 30.01).
***
Число голландцев, которые готовы отдать на референдуме в
Нидерландах свой голос за подписание Соглашения об ассоциации между
Украиной и Евросоюзом, возросло до 44,5 %. Об этом сообщает
«Европейская правда» со ссылкой на издание местное Volkskrant, которое
приводит
данные
последних
социологических
исследований
(http://korrespondent.net/world/3623124-v-nyderlandakh-rastet-chyslostoronnykov-evroassotsyatsyy-ukrayny-opros).
В декабре минувшего года поддержать соглашение о евроассоциации
Украины были готовы 38 % жителей Нидерландов, отмечает издание.
Однако на сегодняшний день большинство опрошенных все же
настроены скептически. То есть 55,5 % респондентов ответили «нет» на
вопрос, поддержат ли они на референдуме ассоциацию Украины и ЕС.
В то же время, по данным социологов, треть опрошенных еще не
определились с тем, как они проголосуют на референдуме 6 апреля.
Исследователи объясняют такое разделение между голландцами
сильными евроскептическими настроениями в обществе и неготовностью
жителей Королевства к дальнейшему расширению ЕС на восток.
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Напомним, консультативный референдум по Соглашению об
ассоциации между Украиной и Евросоюзом состоится в Нидерландах
6 апреля 2016 г. (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
1.02).
***
Специальный представитель Украины в трехсторонней контактной
группе по урегулированию ситуации на Востоке Украины, участник
гуманитарной
подгруппы
В.
Медведчук
прокомментировал
«Корреспондент.net» ситуацию, связанную с обменом пленными.
«За период с конца декабря 2014 г. по настоящее время – именно в это
время я был уполномочен украинской стороной заниматься вопросами
обмена и вел переговоры с Донецком, Луганском и Москвой – были
освобождены 392 человека: военнослужащие ВСУ, представители
Национальной гвардии, добровольческих батальонов и гражданские лица. За
этот же период мы освободили намного меньшее число лиц, удерживаемых
Украиной», – рассказал он (http://korrespondent.net/ukraine/3623268medvedchuk-rasskazal-o-pryostanovke-obmena-plennymy).
По словам В. Медведчука, к концу 2015 г. сложилась ситуация, когда
«республики» разыскивают и стремятся получить несколько сотен людей,
которые удерживаются в Украине, привлекаются к уголовной
ответственности и находятся под арестом.
«Часть из них уже осуждены и отбывают наказание, часть арестованы и
в отношении них ведется расследование, и именно поэтому они на
сегодняшний момент не могут быть выданы в порядке обмена», –
подчеркнул он.
В свою очередь, украинская сторона разыскивает и пытается получить
130 человек, которые находятся на неподконтрольных территориях Донбасса,
и восемь человек, находящихся в России, добавил В. Медведчук. Часть из
них осуждена, а часть находится под судом или следствием.
«Представители ОРДО и ОРЛО утверждают, что они во многом в
одностороннем порядке возвращали нам удерживаемых лиц в течение
последнего года и теперь оказались в ситуации, когда хотят забрать у нас
несколько сотен, а вот тех, кого они могут отдать, на порядок меньше.
Именно поэтому они остановили процесс обмена в конце прошлого года,
решая, как в обмен на несколько десятков лиц, удерживаемых ими, получить
гарантии освобождения тех, в ком они заинтересованы», – считает лидер
Украинского выбора.
По его словам, эта ключевая проблема решается сегодня в переговорном
процессе с Донецком, Луганском и Москвой. «И этот процесс идет
постоянно, в ежедневном режиме, а не только во время встреч в Минске, в
ходе заседаний гуманитарной подгруппы и трехсторонней контактной
группы», – резюмировал В. Медведчук.
Как сообщалось, 13 января участники встречи в рамках трехсторонней
контактной группы на встрече в Минске договорились об обмене на
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Донбассе более 50 пленных.
Однако обмен так и не состоялся: в Киеве заявили, что представители
ЛДНР на заседании в Минске выдвинули неприемлемые условия обмена
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 1.02).
***
Новая политическая сила «Национальное движение» будет более
многочисленной, чем «Правый сектор». Об этом в интервью
«ЛІГАБізнесІнформ»
рассказал
бывший
лидер
ПС
Д.
Ярош
(http://korrespondent.net/ukraine/3623049-yarosh-rasskazal-o-svoem-novomproekte).
Он полагает, что новое общественное движение «будет иметь более
широкую кадровую базу, чем “Правый сектор”, и считает, что “запрос на
такую силу есть”». «Мы хотим объединить людей, которые еще не были в
политике, которые являются патриотами, но они не обязательно
националисты, как было в “Правом секторе”. Хотим объединить
патриотически
настроенных
националистов,
национал-демократов,
либералов и других», – сказал он. При этом Д. Ярош считает, что «левых
патриотов» не существует, «но сильную правоцентристскую структуру
создать можно и нужно». «Активно работаем над привлечением в нашу
структуру людей, прошедших войну – в том числе и моих друзей из “Правого
сектора” и медицинской службы – “госпитальеров”», – сказал Д. Ярош и
отметил, что надо не допускать сотрудничества с теми, кто себя запятнал.
«В основу движения мы все равно внесем основные постулаты идеологии
украинского национализма С. Бандеры», – заявил он.
Говоря об источниках финансирования новой организации, Д. Ярош
сказал: «Ищем. В первую очередь, очень рассчитываем на малый и средний
бизнес. Для областных ячеек этого будет достаточно». По его словам, уже
некоторые банкиры готовы «поучаствовать в организации нового движения –
причем не только как источники финансирования, но и как члены будущей
команды» (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 1.02).
***
В Киеве возле Администрации Президента прошла акция
«Иловайского братства».
Несколько десятков ветеранов АТО – участников боев под Иловайском
пикетировали здание Администрации Президента на ул. Банковой в центре
Киева. Они требуют от главы государства П. Порошенко ускорить
расследование иловайской трагедии и, наконец, определить, кто является
виновным в массовых жертвах украинских военнослужащих и добровольцев
во время выхода из иловайского котла. Акция носила мирный характер
(Електронні Вісті (http://elvisti.com). – 2016. – 1.02).
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ЕКОНОМІКА
Министр финансов Н. Яресько вместе с главой представительства
Евросоюза в Украине Я. Томбинским обсудили условия получения
Украиной 600 млн евро финансовой поддержки. Об этом Н. Яресько
сообщила
на
своей
странице
в
Facebook
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3622843-ukrayna-raschytyvaet-na-600myllyonov-kredyta-es).
«В эту пятницу встретилась с главой представительства Евросоюза в
Украине Я. Томбинским. Обсудили шаги, которые необходимо осуществить
Украине для получения 600 млн евро второго транша в рамках третьей
программы финансовой поддержки EU MFA», – написала Н. Яресько.
Как отметила министр, во время встречи были обсуждены возможности
предоставления Евросоюзом технической помощи Украине в 2016 г. по
таким направлениям реформ, как администрирование налогов, процесс
децентрализации
и
реформа
госслужбы
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 31.01).
***
НБУ не верит в доходы от приватизации, заложенные в бюджет2016.
Национальный
банк
Украины
ожидает,
что
приватизация,
запланированная на 2016 г., принесет государственному бюджету 1 млрд грн.
Об этом сообщила глава НБУ В. Гонтарева во время пресс-конференции,
передает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на УНИАН.
«В бюджете заложен эквивалент 17 млрд грн от приватизации. На самом
деле, если говорить о приватизации, то мы видим доходы где-то на 1 млрд
грн в этом году», – сказала она.
По словам В. Гонтаревой, регулятор ожидает начала масштабной
приватизации, которая позволит увеличить приток прямых инвестиций в
Украину, что в свою очередь увеличит предложение валюты на рынке и
позволит НБУ выкупать валюту для пополнения резервов. «Как только мы от
слов перейдем к делу, вы все увидите, как резервы у нас будут расти и как
ситуация стабилизируется», – сказала она.
28 января Верховная Рада Украины приняла в первом чтении
законопроект № 2319д о внесении в приватизационное законодательство
изменений, позволяющих отменить обязательную продажу на фондовых
биржах 5–10 % акций стратегических государственных предприятий.
Принятие документа в целом позволит разблокировать процесс большой
приватизации в Украине, запланированный на 2016 г.
В правительстве предполагают, что Украина могла бы продать в 2016 г.
порядка 25 госкомпаний, выручив в бюджет около 30 млрд грн. В числе
первоочередных к продаже значатся Одесский припортовый завод – второй
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по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску
азотных удобрений в Украине, а также госхолдинг «Центрэнерго»
(Цензор.НЕТ (http://censor.net.ua). – 2016. – 1.02).
***
Словакия передала Украине гуманитарную помощь для медицинских
и социальных учреждений.
Словакия передала на 42,4 тыс. евро гуманитарной помощи некоторым
медицинским и социальным учреждениям в Ужгороде, Ивано-Франковске и
Северодонецке (Луганская область).
Церемония передачи сертификатов состоялась при участии вицепремьер-министра, министра иностранных и европейских дел Словакии
М. Лайчака, сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на «Українські новини».
«Для нас очень важно, чтобы у наших соседей все получалось и
граждане Украины были счастливы. Способов предоставления помощи очень
много, один из них – гуманитарная помощь. Поскольку у граждан Украины
сейчас очень тяжелый период, мы хотим помочь им. Я очень рад, что мы
сможем помочь конкретным людям и детям», – сказал М. Лайчак.
Таким образом, были переданы сертификаты гуманитарной помощи на
сумму 8,7 тыс. евро для областной инфекционной больницы в Ужгороде,
8,7 тыс. евро – для Ужгородского городского перинатального центра,
25 тыс. евро – для Ивано-Франковского городского социальнореабилитационного центра матери и ребенка «Городок милосердия Святого
Николая» и для Луганского областного дома ребенка, который переехал в
Северодонецк
(Луганская
область)
(Цензор.НЕТ
(http://censor.net.ua/n372087). – 2016. – 1.02).
***
28 січня в Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу,
ядерної політики та ядерної безпеки відбулася нарада, у якій взяли участь
НАЕК «Енергоатом», Держатомрегулювання України, повноважні особи
Посольства Франції та працівники секретаріату комітету. Про це УНН
повідомили в прес-службі «Енергоатому».
«Під час зустрічі було наголошено, що посилення взаємодії між
Україною та Францією в атомній галузі позитивно вплине на скорочення
присутності Російської Федерації в Україні», – сказано в повідомленні.
На нараді також були обговорені актуальні питання розвитку атомної
енергетики України та напрями поширення співпраці України та Франції в
цій галузі. Зокрема, Посольство Франції запропонувало профільному
комітету ВР парламентське партнерство в сфері атомної енергетики з метою
вивчення досвіду Франції з імплементації директив ЄС і французького
законодавства у сфері атомної енергетики.
Додамо, що Україна та Франція є європейськими лідерами за часткою
атомної енергетики у виробництві електроенергії (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 29.01).
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***
Представители крупного и среднего бизнеса Украины пообещали
честно платить налоги и отказаться от непрозрачного финансирования
политиков. Соответствующую декларацию они подписали сегодня, 1
февраля,
передает
«Экономическая
правда»
(http://korrespondent.net/business/economics/3623166-byznesmeny-ukraynypoobeschaly-chestno-platyt-nalohy).
«Мы, владельцы крупного и среднего украинского бизнеса осознаем, что
часть ответственности за существующий в стране кризис лежит также и на
нас. Мы осознаем ответственность за восстановление доверия в стране и
создание новой модели ее развития», – говорится в декларации.
Согласно документу, бизнесмены берут на себя обязательство
инвестировать собственные средства и привлекать инвестиции в экономику
Украины, создавать рабочие места с целью обеспечить «экономический рост
Украины и выход из кризиса».
Также бизнес гарантирует честность и прозрачность уплаты налогов в
бюджет, и обещает не финансировать непрозрачно политиков.
«Наша цель – помочь стране выйти из кризиса и достичь
экономического роста», – заявил бизнесмен, экс-губернатор Донецкой
области С. Тарута.
В состав Украинской бизнес инициативы вошли: совладелец корпорации
ИСД С. Тарута, президент концерна «Галнефтегаз» В. Антонов, президент и
председатель Совета директоров КMCore Е. Уткин, владелец компании
EastOne В. Пинчук, президент компании MTI В. Цой, председатель Совета
директоров «Эффективные инвестиции» И. Лиски, совладелец сети
супермаркетов АТБ Г. Буткевич, совладелец компании «Сварог» А.
Гордейчук, владелец «Укрлендфарминг» О. Бахматюк, генеральный директор
ИК Concorde Capital И. Мазепа, совладелец компании SigmaBleyzer Л.
Блейзер.
Как сообщалось, по мнению С. Таруты, до экономического краха
Украины осталось от шести до восьми месяцев (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 1.02).
***
Объем импорта газа в Украину с европейского рынка в 2015 г.
увеличился более чем в два раза – с 5 до 10,3 млрд куб. м. Количество
поставщиков, у которых «Нефтегаз» покупает природный газ за рубежом,
превысило 10 компаний. Об этом сообщила пресс-служба НАК «Нефтегаз
Украины», информирует еizvestia.com (http://news.eizvestia.com/newsmarkets/full/864-obem-importa-gaza-v-ukrainu-s-rynka-es-uvelichilsya-boleechem-v-dva-raza).
Импорт газа из России в 2015 г. сократился в 2,4 раза в сравнении с 2014
г. с 14,5 до 6,1 млрд куб. м. В результате этих изменений часть российских
поставок в объеме внутреннего потребления газа в Украине уменьшилась с
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34 % в 2014 г. до 18 % в 2015 г.
Также существенно увеличился объем импорта частными трейдерами и
потребителями без посредников. Это привело к снижению объема импорта
«Нефтегазом» в пользу частных импортеров. В 2015 г. частные трейдеры
импортировали в 7,5 раз больше газа чем в 2014 г. – 1,1 млрд куб. м
(Экономические известия (http://news.eizvestia.com). – 2016. – 30.01).
***
За три месяца отопительного сезона запасы газа в хранилищах
сократились
почти
на
6
млрд
куб.
м
(http://korrespondent.net/ukraine/3623046-ukrayna-yspolzovala-tret-zapasov-hazas-oktiabria).
Украина с начала отопительного сезона сократила запасы газа в
подземных хранилищах на 34,6 %, или на 5 млрд 899,03 млн куб. м, сообщает
пресс-служба «Укртрансгаза».
По состоянию на 29 октября 2015 г. в хранилищах находилось 17 млрд
064,11 млн куб. м газа, на 30 января 2016 г. запасы в ПХГ составили 11 млрд
165,08 млн куб. м. Тем не менее, такой показатель на 19,2 % больше, чем
годом ранее (9 млрд 367,5 млн куб. м).
В октябре 2015 г. отбор составил 0,01 млрд куб. м, в ноябре 2015 г. –
0,835 млрд куб. м, в декабре 2015 г. – 2,224 млрд куб. м, в январе 2016 г. –
2,83 млрд куб. м.
Ранее в «Нефтегазе» сообщили, что в 2015 г. использование газа в
Украине по сравнению с 2014 г. сократилось на 8,8 млрд куб. м – с 42,6 до
33,8 млрд, что на 21 % меньше (Корреспондент.net (http://korrespondent.net).
– 2016. – 1.02).
***
Национальный банк Украины обнародовал статистику о хождении
наличной гривни в стране. Об этом сообщается на странице Национального
банка
Украины
в
Facebook,
информирует
еizvestia.com.
(http://news.eizvestia.com/news-finance/full/386-nacbank-pokazal-zanimatelnuyustatistiku-infografika).
По состоянию на 1 января 2016 г. в наличном обращении страны
находилось наличности на общую сумму 308,3 млрд грн. В том числе монет –
1,9 млрд грн (12,1 млрд штук) и банкнот – 306,3 млрд грн (2,8 млрд штук).
Больше по количеству в обращении находилось банкнот номиналом 200
и 100 грн (553,2 и 488,5 млн штук соответственно), меньше всего – банкнот
номиналом 20 и 10 грн (163,8 и 171, 6 млн штук соответственно).
Общее количество банкнот на душу населения составило 66 штук, а
разменных
монет
–
272
штуки
(Экономические
известия
(http://news.eizvestia.com). – 2016. – 1.02).
***
В Україні експортні ціни на соняшникову олію на минулому тижні
52

зросли на тлі зростаючих світових тенденцій. Внутрішні ціни також
продовжили рости. Про це повідомляє «Інфоіндустрія».
За даними аналітиків, ціни на соняшникову олію за тиждень зросли в
середньому на 100 грн/т. Галузеві агентства повідомляють, що Україна на 79
% збільшила експорт до ЄС соняшникової олії в січні – грудні 2015/16 МР. У
європейському напрямку було відправлено за вказаний період близько 367
тис. т і перебувають у діапазоні EXW франко-элеватор, 20–20,2 тис. грн/т,
CPT-завод/порт, 20,2–20,5 тис. грн/т, FOB, 775–795 дол./т.
Нагадаємо, у вересні – грудні 2015/16 МР Україна поставила за кордон
1,45 млн т соняшникової олії, що на 5 % більше, ніж за аналогічний період
минулого МР. Також стало відомо, що згідно із січневими балансами,
розробленими ГО «Економічний дискусійний клуб» і узгодженими
міжвідомчою робочою групою, у вересні – грудні 2015 р. в Україні
вироблено 1,7 млн т рослинних олій, у тому числі 1,5 млн т – соняшникової.
Експерти прогнозують обсяг виробництва цієї продукції за підсумками
2015/16 МР на рівні 4,5 млн т, експорту – 4 млн т (Agravery
(http://agravery.com). – 2016. – 1.02).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Глава Нацбанка В. Гонтарева признала банки Украины худшими в
мире. Она заявила, что рейтинги, где украинские банки были признаны
худшими в мире, являются справедливыми. Об этом она заявила на встрече с
Европейской бизнес-ассоциацией в Киеве. «Кто-то недавно, когда я была в
Давосе, показал рейтинги, где украинские банки были признаны худшими в
мире. Это так и есть, потому что украинские банки в момент составления
этого
рейтинга
были
худшими
в
мире»,
–
сказала
она
(http://korrespondent.net/business/financial/3623297-hlava-nbu-pryznala-bankyukrayny-khudshymy-v-myre).
В. Гонтарева также подчеркнула, что рейтинг был составлен по итогам
2014 г., а обнародован еще в сентябре, тогда как новости появились только в
январе. По ее словам, Нацбанку удалось провести реформы банковского
сектора.
Напомним, в конце прошлого месяца Нацбанк вдвое ухудшил прогноз по
экономике Украины (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
1.02).
***
Украинская гривна возглавила еженедельный перечень наиболее
девальвировавших валют, потеряв порядка 2 % и установив антирекорд
2016
г.
на
уровне
25,6
грн/дол.,
пишет
Bloomberg
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(http://korrespondent.net/business/financial/3623241-Bloomberg-hryvnaobestsenylas-sylnee-vsekh-valuit).
«Гривна может потерять и до 4,4 %, что будет самым большим
показателем девальвации из общего перечня валют, который отслеживает
Bloomberg», – говорится в сообщении.
Причинами падения курса, по мнению финансистов, является
незначительное предложение валюты со стороны Нацбанка, стремящегося
сохранить объем резервов до момента получения очередного транша от
МВФ. «При этом МВФ пока отложил решение по третьему траншу, который
Украина стремится получить с сентября 2015 г. – времени, когда власти
остановились в реализации налоговой реформы и в бюджетном процессе», –
отмечает Bloomberg.
Аналитики агентства подчеркивают, что в начале года Украина не
получила достаточно экспортной выручки, чтобы удовлетворить валютный
спрос. Вместе с тем они убеждены, что нынешняя девальвация может быть
временной.
В конце 2015 и начале 2016 г. курс несколько раз подходил к отметке
25 грн/дол., однако благодаря вмешательству регулятора не преодолевал ее.
Однако 29 января Нацбанк рекордно обвалил курс гривни, установив по
отношению к доллару на уровне 25,55 грн (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 1.02).
***
Международный валютный фонд задерживает публикацию доклада
по результатам работы своей технической миссии в Украине. Об этом
говорится в публикации информагентства Bloomberg со ссылкой на
официальное уведомление фонда. Информагентство напоминает, что
публикация доклада планировалась на 29 января.
Новую дату публикации доклада МВФ не сообщил, отметив, что она
будет анонсирована позже. Как известно, III кредитный транш на
1,7 млрд дол. власти Украины должны были получить от МВФ в сентябре, а
IV – в декабре. Однако деньги до сих пор так и не поступили.
Спикер МВФ Дж. Райз 15 января заявил, что не знает, когда Совет
директоров МВФ будет обсуждать продолжение кредитования Украины. По
его словам, власти страны должны выполнить ряд условий.
Министр финансов Н. Яресько сообщила, что МВФ требует от властей
Украины продать наиболее значимые экономически привлекательные
госпредприятия
транснациональным
корпорациям
(Минпром
(http://minprom.ua). – 2016. – 1.02).
***
Национальный банк Украины
принял
решение
признать
неплатежеспособным Авант-Банк.
С этого момента Авант-Банк подпадает под юрисдикцию Фонда
гарантирования вкладов, который вводит временную администрацию и
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назначает уполномоченных лиц в этом финансовом учреждении.
Как поясняют в НБУ, к категории проблемных Авант был отнесен в
декабре, однако ближе к концу года его состояние существенно ухудшилось.
Банк испытывал проблемы с ликвидностью, Нацбанк получал жалобы от его
клиентов о невыполнении операций.
Фонд гарантирования вкладов возместит 96 % средств вкладчиков банка.
Это 550 млн грн. Ответственные лица за введение временной администрации
уже вошли в банк (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 29.01).
***
Проминвестбанк увеличит уставный капитал в 2,1 раза, или на
20 млрд грн – до 39,0 млрд грн путем конвертации кредитов,
предоставленных Внешэкономбанком (РФ) дочернему банку. Об этом
заявил глава правления ПИБ В. Башкиров, сообщает пресс-служба банка.
«Планы по увеличению уставного капитала остаются неизменными –
допэмиссия будет проведена в срок, предусмотренный проспектом эмиссии.
Вливание в уставный капитал банка будет проведено путем конвертации в
капитал кредитов, предоставленных Проминвестбанку Внешэкономбанком.
Увеличение капитала позволит банку доформировать резервы под
проблемные кредиты, которые возникли в результате ухудшения
экономической ситуации в стране», – сказал В. Башкиров.
По его словам, увеличение уставного капитала проводится согласно
итогам диагностического обследования Национальным банком Украины
первой двадцатки крупнейших банков.
Крупнейшим акционером Проминвестбанка на 1 октября 2015 г. являлся
Внешэкономбанк (РФ, 99,39 %) (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). –
2016. – 29.01).
***
Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в 2015 р.
порівняно з 2014 р. в Україні збільшилися на 50,9 %. Про це УНН
повідомили в Державній службі статистики України.
Зокрема, за даними Держстатистики, у 2015 р. порівняно з 2014 р.
витрати на виробництво продукції рослинництва збільшилися на 33,9 % та
витрати на виробництво продукції тваринництва – на 45 %
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1542653-vitrati-na-virobnitstvo-s-g-produktsiyiu-2015-rotsi-v-ukrayini-zbilshilisya-na-50-9-derzhstatistiki).
Водночас у 2015 р. ціни на матеріально-технічні ресурси, що
використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції, зросли
на 45,6 %.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 29.01).
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***
В связи с новыми нормами экологичности в Украине некоторые
автомобильные
марки
уходят
с
отечественного
рынка
(http://news.eizvestia.com/news-auto/full/267-shest-avtomobilnyh-marok-uhodyats-ukrainskogo-rynka).
Напомним, что с этого года в Украине могут поставлять машины только
компании, чья продукция соответствует стандартам Евро-5. Это привело к
тому, что такие бренды как Saipa, Samand, Lifan, BYD и FAW покидают
рынок, информирует news.еizvestia.com.
Справедливости ради стоит отметить, что демарш некоторых брендов
обусловлен не только несоответствия нормам чистоты выхлопа. Например,
для марки Dodge (и не только) это, скорее, вопрос востребованности. К
примеру, продажа автомобилей бренда BYD, который имеет в Украине
порядка 30 автосалонов в 20 городах, за восемь последних месяцев 2015 г.
составит всего 201 экземпляр, а годом ранее показатель дотянул до 606
машин. При этом марка BYD – самая успешная среди вышеупомянутых
компаний!
Как бы то ни было, бренды Dodge, Saipa, Samand, Lifan, BYD и FAW
уходят
с
украинского
рынка
(Экономические
известия
(http://news.eizvestia.com). – 2016. – 29.01).
***
Рост экономики США не оправдал ожиданий аналитиков.
В целом американская экономика возросла в 2015 г. на 2,4 % второй год
подряд (http://korrespondent.net/business/economics/3622303-rost-ekonomykyssha-ne-opravdal-ozhydanyi-analytykov).
ВВП США в IV квартале 2015 г. возрос на 0,7 % в пересчете на годовые
темпы после подъема на 2 % кварталом ранее, свидетельствуют
обнародованные в пятницу предварительные данные Министерства торговли
страны. В то же время опрошенные агентством Bloomberg в среднем
ожидали повышения показателя ВВП на 0,8 %.
При этом в 2015 г. в целом американская экономика возросла на 2,4 %
второй год подряд, а подъем потребительских расходов был максимальным
за десятилетие.
В октябре – декабре темпы повышения потребительских расходов, на
долю которых приходится почти 70 % ВВП США, составили 2,2 %, что было
лучше консенсус-прогноза на уровне 1,8 %, но меньше показателя за
III квартал (3 %). Потребительский сектор добавил 1,46 процентного пункта
(п. п.) к росту экономики.
Дефицит торгового баланса увеличился в прошлом квартале до
566,1 млрд дол., сократив подъем ВВП на 0,47 п. п.
«В американской экономике сохраняются сильные элементы, поэтому не
следует предаваться унынию», – полагает старший экономист Standard
Chartered Bank по США Т. Костерг.
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Напомним, согласно оценке аналитиков американского Bank of America
Merrill Lynch, вероятность рецессии в экономике США в наступающем году
возросла до 20 с 15 % (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016.
– 29.01).
***
Международное рейтинговое агентство Standard & Рoor’s в пятницу,
29 января, снизило долгосрочные кредитные рейтинги Азербайджана в
национальной и иностранной валютах с BBB-, последней ступени
инвестиционного уровня, до «мусорного» уровня BB+ на фоне обвала цен
на
нефть
(http://korrespondent.net/world/3622405-SP-ponyzylo-kredytnyireitynh-azerbaidzhana-do-musornoho).
В сообщении S&P отмечается, это первое снижение за все время
рейтингования Азербайджана. Прогноз изменения рейтинга – «стабильный».
Краткосрочные рейтинги страны в национальной и иностранной
валютах снижены с A-3 до B.
«Цены на нефть продолжили снижение в последние несколько месяцев,
и мы теперь ожидаем, что правительство Азербайджана будет фиксировать
дефицит бюджета до конца 2018 г. На наш взгляд, внешние риски
усиливаются, при этом международные резервы центрального банка
сократились на две трети с пикового уровня в середине 2014 г.», – пояснили в
S&P.
Ранее стало известно, что Азербайджан рассчитывает получить от
Всемирного банка кредиты в размере 1 млрд дол., от Международного
валютного фонда – на 3 млрд дол.
В таком случае Азербайджан станет первой страной, которая получит
кредиты этих организаций из серии чрезвычайных пакетов помощи странам,
пострадавшим
от
обвала
цен
на
нефть
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 30.01).
Нефть в понедельник, 1 февраля, торговалась на мировых рынках в
минусе на фоне негативной статистики из одного из основных
потребителей сырья КНР, свидетельствуют данные торгов, сообщает
Прайм.
Вечером стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную
смесь марки Brent снижалась на 3,56 % – до 34,71 дол. за баррель. Цена
мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 4,43 % – до
32,13 дол. за баррель.
Индекс деловой активности производственного сектора Китая в январе
снизился до 49,4 с 49,7 п. в декабре – до самого низкого значения с августа
2012 г. (Главком (http://glavcom.ua/news/358768.html). – 2016. – 1.02).
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