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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Відкрилася IV сесія Верховної Ради України
восьмого скликання
2 лютого 2016 р. відкрилася IV сесія Верховної Ради України восьмого
скликання.
У засіданні Верховної Ради взяли участь Прем’єр-міністр України
А. Яценюк і члени Кабінету Міністрів, керівники центральних органів
виконавчої влади, судової гілки влади, посадові особи, яких Верховна Рада
обирає й дає згоду на призначення, представники громадських організацій і
засобів масової інформації.
У сесійній залі також був присутній голова Комітету парламенту
Федеративної Республіки Німеччина у справах Європейського Союзу
Г. Кріхбаум і депутати бундестагу ФРН.
Голова Верховної Ради України відповідно до ст. 83 Конституції
України оголосив IV сесію відкритою.
У сесійній залі прозвучав державний гімн України (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 2.02).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
І. Рудь, мол. наук. співроб. СІАЗ НБУВ, канд. політ. наук

Протестні тенденції в Україні: причини, перебіг, прогнози
Протягом грудня 2015 р. – січня 2016 р. українське суспільство
вступило в чергове коло протестних виступів. Їхніми учасниками
висловлювалися як соцільно-економічні, так і політичні вимоги. Соціальноекономічні протести були пов’язані з погіршенням економічної ситуації й
недостатньо ефективними діями владних структур, насамперед уряду, з її
виправлення. Такі протести охопили різні верстви суспільства: шахтарів,
аграріїв, науковців.
Політичні протести в основному були пов’язані з невдоволенням діями
влади щодо вирішення ситуації на Сході Україні та продовженням
малоефективної політики щодо окупованого Криму, результатами місцевих
виборів, резонансними судовими процесами, змінами назв населених пунктів
у контексті декомунізації тощо.
Тут найбільшу увагу ЗМІ привернули протести, пов’язані з виборами
мера у Кривому Розі та протистоянням у справі Г. Корбана, протести
представників добровольчих батальйонів через зволікання розслідувань
пошуку винуватців іловайської трагедії та через «переслідування владою»
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учасників добробатів, виступи жителів Кіровограда через відсутність
узгодженого з місцевою громадою рішення щодо зміни назви міста.
У цілому, як засвідчив аналіз матеріалів інтернет-видань, у суспільстві
посилюється
градус
напруження,
який
пов’язаний
як
із
внутрішньоекономічною та політичною ситуацією, так і із затягуванням
невизначеності в покаранні винних у значних втратах серед військових та
добровольців на Донбасі й розвитку ситуації на Сході України. Причому
частина виступів так чи інакше пов’язана з вимогами справедливого
судочинства: або об’єктивне проведення слідства і покарання винних, або
припинення несправедливого судового тиску.
Так, 18 січня 2016 р. група бійців добровольчих батальйонів у центрі
Києва провела акцію, на якій вимагала передати до суду кримінальну справу
щодо іловайської трагедії.
Декілька десятків воїнів спочатку зібралися на Майдані, а звідти
рушили до Адміністрації Президента. Учасники акції зробили заяву, у якій
згадали, що торік під час схожої ходи військові прокурори їм пообіцяли, що
справа буде розглянута найближчими днями, однак обіцянка не була
виконана.
Наразі добровольці попередили, що, якщо справа про іловайський
котел не потрапить до суду протягом двох тижнів, вони планують
організувати масштабнішу акцію. Після цього до учасників протесту вийшли
представники приймальні Президента та вислухали вимоги.
Серед зазначених вимог були озвучені такі: передати до суду справу по
Іловайську, відсторонити на час досудового, судового розслідування та на
час суду осіб, які можуть бути причетні до загибелі сотень бійців. На
виконання цих вимог добровольці дали владі два тижні.
Оскільки озвучені вимоги залишилися невиконаними, 1 лютого в Києві
знову відбулася акція «іловайського братства» з вимогою покарати винних у
трагедії серпня-2014. Активісти символічно блокували Адміністрацію
Президента. На акцію прийшло близько 500 осіб: учасники трагедії під
Іловайськом, їхні родичі, волонтери та активісти.
Мітингувальники не випускали машини з території Адміністрації з
боку вул. Банкової. Міліція й Нацгвардія не змушували активістів розійтися.
Активісти попередили, що в разі відсутності дій з боку держави акції
стануть більш масовими і вимогливими. «Зло має бути покаране. Це вже
друга акція, яку ми проводимо. Після першої нам пообіцяли, що справу буде
передано до суду. Минуло вже 150 днів, ще нічого не зрушилося. Якщо хтось
думає, що ми забудемо про наших побратимів, нехай не будує таких ілюзій.
Ми доведемо справу до кінця. Зробимо все можливе, щоб у правовому полі
змусити владу передати справу до суду. Більше того, суд повинен бути
праведним», – сказав ветеран батальйону «Донбас» С. Ружицький.
Зазначимо, що станом на 2 лютого ГПУ завершила розслідування
справи щодо «іловайській трагедії» і висунула звинувачення начальнику
Генштабу В. Муженку та екс-міністру оборони В. Гелетею за ч. 3 ст. 425
Кримінального кодексу України «Недбале ставлення до військової служби,
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якщо це спричинило істотну шкоду або тяжкі наслідки, вчинені в умовах
воєнного стану або бойової обстановки».
На тлі акції протесту «іловайського братства» менш помітною стала
акція, проведена в Запоріжжі більше ніж сотнею активістів місцевої
«Самооборони» та «Правого сектору», а також ветеранами АТО 15 січня
2016 р. Учасники акції пікетували будівлю обласної прокуратури, вимагаючи
відставки прокурора області О. Шацького, який, за їхнім твердженням,
перешкоджає відкриттю справи проти місцевого мешканця В. Горбачова,
якого 5 січня затримали в Запоріжжі бійці місцевої «Самооборони». Він
перевозив у своєму автомобілі пістолет, наркотики та листівки
сепаратистського змісту.
«Ми вимагаємо відставки прокурора, тому що з його подачі нині
намагаються спустити на гальмах справу так званого активіста Горбачова,
раніше, до речі, неодноразово судимого. За нашими даними, саме прокурор
перешкоджає відкриттю проти нього кримінального провадження та
збиранню доказової бази. Наприклад, автомобіль, на якому було затримано
Горбачова, зараз вже спокійно їздить вулицями міста, тобто експертизи не
проводять, відбитків не знімають, тому що прокурор вирішив, що в діях
Горбачова відсутній склад злочину», – заявив журналістам прес-секретар
«Самооборони» Запоріжжя А. Алексєєнко.
Пікетники тримали плакати «Прокурор покриває свою банду»,
«Шацький відпустив озброєного бандита», «Горбачов – спільник Шацького»,
«Шацький продався сам – продасть Україну».
Учасники акції протесту заявили, що протягом півтори години пікету з
прокуратури до них ніхто не вийшов. Тому наприкінці акції закидали
будівлю обласної прокуратури яйцями.
Як повідомили в прес-службі прокуратури регіону, «прокуратура не
розслідує кримінальної справи, про яку говорять пікетники, слідством
займається Жовтневе (районне. – Прим. авт.) відділення поліції».
Нагадаємо, експерти групи «Інформаційний спротив» називають
Запорізьку область однією із зон найбільшого ризику щодо прояву
інспірованого російськими спецслужбами сепаратизму. Співкоординатор
групи Д. Тимчук навіть стверджував про причетність до подібного сценарію
відомого олігарха Р. Ахметова.
Об’єктивного розслідування і справедливого судочинства вимагали під
час акції протесту 26 січня у Дніпропетровську журналісти та представники
громадськості, які висувають вимогу покарати винних у замовленні й
організації побиття тітушками учасників мирної акції Євромайдану під
ОДА 26 січня 2014 р.
За словами учасників пікетування, за два роки, які минули, судові
вироки отримали тільки троє з десятків «молодиків спортивної статури», які
держаками від лопат і битками били мирних мітингувальників, але їхні
замовники, організатори й координатори досі не названі.
Учасники акції принесли під прокуратуру світлини подій, які, як вони
вважають, допоможуть правоохоронцям швидше знайти винних. Як
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зазначали пікетувальники, у справі щодо розгону Євромайдану в
Дніпропетровську кілька разів мінялися слідчі та кожний з них щоразу
заново збирав фото- і відеоматеріали того дня.
Під обласну прокуратуру учасники пікету також прийшли із
символічною «скринькою свідчень очевидців», до якої запропонували всім,
хто був того дня під ОДА, вкинути свої письмові заяви.
До учасників акції протесту вийшов заступник прокурора області
О. Халін. За його словами, справа щодо двох осіб – організаторів тітушок,
щодо яких правоохоронці знайшли докази, наразі перебуває в суді, але її
розгляд затягується через значну кількість свідків і потерпілих, тому
прокурор порадив мітингувальникам поставити свої питання ще й судовим
органам.
Поряд з вимогами покарати винних у замовленні й організації побиття
учасників Євромайдану, сепаратизмі та значних втратах серед військових і
добровольців на Донбасі тривають виступи з вимогами припинення тиску на
активістів і добровольців з боку влади у вигляді судових переслідувань.
Зокрема, 11 січня у Львові біля пам’ятника В. Чорноволу відбулася
акція на підтримку затриманих бійців батальйону «Торнадо», над якими
відбувається закритий судовий процес. Як повідомив організатор цієї акції,
боєць батальйону «Торнадо» О. Кураков (позивний «Фарт»), ця акція мала
єдину вимогу – припинити судилища над патріотами і зробити судові
розгляди відкритими для громадськості.
Акція була нечисленною, у коментарі журналістам організатор заявив,
що готовий влаштовувати одиничні пікети й голодування, щоб підтримати
своїх побратимів, які разом з ним воювали проти російських окупантів.
О. Кураков нагадав, що в Києві в закритому режимі суд розглядає
справу восьми колишніх бійців добровольчого батальйону МВС «Торнадо»,
звинувачених у тяжких злочинах. «Ми проводимо цю акцію на підтримку
політв’язнів та наших хлопців. Вимога одна: зробити відкритими судові
засідання проти патріотів», – зазначив О. Кураков. Боєць додав, що нині за
гратами перебуває сім бійців.
29 січня «Правий сектор» провів ряд протестів по всій Україні під
назвою «Волю в’язням режиму» на підтримку ув’язнених однодумців.
Мітинги відбулися в Києві, в Херсоні, Тернополі, Івано-Франківську,
Рівному, Кіровограді, Миколаєві, Львові, Харкові, Одесі, Ужгороді та низці
інших міст.
У русі додали, що це вже другий етап акції «Волю в’язням режиму»,
перший відбувся 19 грудня.
Як вважають у «Правому секторі», завдяки протестам вдалося
звільнити з-під арешту А. Медведька й Д. Поліщука, яких звинувачують у
вбивстві журналіста О. Бузини.
Ще одним джерелом періодичних протестів залишається справа
Г. Корбана, яка багатьма розглядається як прояв політичних репресій в
Україні. Нагадаємо, 25 грудня 2015 р. лідера партії «УКРОП» Г. Корбана
привезли до Києва в супроводі шести автобусів автоматників на примусове
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медичне обстеження.
У Дніпровському райсуді Києва почалося судове засідання, де
розглядалося питання про обрання Г. Корбану нового запобіжного заходу –
утримання під вартою. Засідання відбувалося без участі підозрюваного і його
адвокатів. У цей момент Г. Корбану робили коронографію судин у лікарні
Амосова. У результаті було прийняте рішення про повторний арешт.
Того ж дня під будинком Г. Корбана у Дніпропетровську зібрався
невеличкий мітинг. Прихильники політика прийшли до будинку, звідки
Г. Корбана відвезли в Київ. Організатори акції розповіли про суть мітингу:
нібито люди виступають за справедливість і за рівне правосуддя для всіх.
У День Соборності, 22 січня, більше сотні дніпропетровців зібралися
на площі біля облдержадміністрації, щоб висловити свій протест проти
політичних репресій, зокрема організації суду над Г. Корбаном.
Гасла на плакатах протестуючих були такими: «Свободу Корбану!»,
«Свободу політв’язням!», «Ні політичним репресіям», «Сьогодні Корбан –
завтра ти». У натовпі все частіше звучало «Банду геть!».
«Наша мета звернути увагу на політичні репресії в країні, – розповів
громадський активіст О. Чістопольцев. – Адже арешт Г. Корбана має
політичний характер. Люди не за таку Україну стояли на Майдані. Ми не за
це боролися. Свого часу команда Коломойського внесла величезну лепту на
захист всієї країни. А коли вони пішли в політику, різко стали ворогами».
Подібну акцію активісти партії «УКРОП» цього дня влаштували в
Одесі біля пам’ятника Дюку, а раніше було анонсовано, що такі акції члени
партії проведуть в усіх обласних центрах України.
Тим часом Апеляційний суд Києва продовжує розгляд скарг адвокатів
Г. Корбана стосовно його арешту. Отже, біля Апеляційного суду Києва також
мітингували на підтримку лідера партії Г. Корбана.
За інформацією ЗМІ, люди приїхали до Києва з різних областей.
Переважна більшість активістів розташувалася на Солом’янській площі
навпроти будівлі Апеляційного суду та на підходах до самого суду.
Учасники акції тримали партійні й державні прапори.
Організатори зборів встановили намет і аудіосистему, з якої лунала
патріотична музика. На паркані уздовж транспортної магістралі на вул.
Солом’янській активісти розгорнули банери на підтримку Г. Корбана.
Серед мітингувальників були присутні учасники АТО, одягнені у
військову форму, депутати місцевих рад і голови регіональних організацій
партії.
Голова
Київської
міської
партійної
організації
«УКРОП»
Д. Симанський підкреслив, що учасники акції також вимагають звільнення
всіх політв’язнів, які сьогодні перебувають як у Лук’янівському СІЗО, так і в
інших місцях ув’язнення.
На тлі нерозв’язання проблеми Донбасу і продовження російськоукраїнського протистояння протягом січня відбувалися також протестні
акції, спрямовані проти російської агресії щодо України.
23 січня 2016 р. у Києві під Посольством РФ в Україні Міжнародний
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миротворчий батальйон ім. Д. Дудаєва провів акцію протесту проти
насильства й терору РФ.
До учасників акції приєдналися бійці грузинського батальйону
«Шалена зграя», глава меджлісу Р. Чубаров і глава координаційного штабу
«Громадська блокада Криму» Л. Іслямов.
Як зазначив Р. Чубаров, «єдина країна у світі, яку ототожнюють з
насильством і терором – це Російська Федерація». Він підкреслив, що Росія
протягом останніх десятиліть активно заважає вільному розвитку тих країн,
які змогли протиставити себе РФ. При цьому Р. Чубаров висловив
сподівання, що світова спільнота «змусить Росію діяти в рамках
міжнародного права».
З метою припинення окупаційного бізнесу в Україні активісти з
волонтерських, ветеранських і громадських організацій 12 січня заблокували
роботу складів компанії «Мегаполіс-Україна», співвласником якої вважають
російського бізнесмена І. Кесаєва.
Акція, за словами народного депутата від партії «Народний фронт»
С. Висоцького, відбувалася в Києві, Львові, Луцьку, Рівному, Ковелі,
Тернополі три дні.
Ініціаторами виступили безпосередньо С. Висоцький, а також нардепи
І. Лапін і А. Левус («Народний фронт»).
За словами С. Висоцького, компанію «Мегаполіс-Україна» заснували
російська компанія «Мегаполіс» і сім’я діючого на той час Президента
В. Януковича. Вона фактично стала монополістом у дистрибуції цигарок в
Україні. Власник «Мегаполісу» олігарх І. Кесаєв очолює благодійний фонд
«Моноліт», який, за даними нардепів, надає підтримку російській ФСБ.
Також він є власником заводу ім. Дегтярьова, що виробляє зброю.
За словами С. Висоцького, роботу «Мегаполісу-Україна» півроку
намагалися заблокувати шляхом звернення в різні інстанції. Він стверджує,
що Антимонопольний комітет навіть ухвалив рішення розділити компанію і
пред’явити їй обвинувачення. Однак цього так і не відбулося, у зв’язку з чим
вони й організували громадянський протест і мають намір у такий спосіб
припинити діяльність окупаційного бізнесу на території України.
За даними ЗМІ, у Києві в січні відбулися акції протесту проти
австрійської мережі АЗС AMIC (раніше належала російській «Лукойл»).
Активісти вимагали зупинити роботу заправок, оскільки вони раніше
належали російській компанії. Перед колишніми заправками «Лукойл»
активісти розгорнули плакати з написом «Нас не обдуриш! Обережно, бізнес
окупантів». Зазначалося, що в акції взяв участь народний депутат І. Луценко,
який входить до батальйону «Азов» і бере участь в акціях щодо захисту
Г. Корбана. Таким чином учасники акції протесту намагалися нагадати
киянам про бойкот російського бізнесу.
Обмеження присутності в Україні російського та пов’язаного з Росією
вітчизняного капіталу стало офіційною причиною збурення навколо
ТОВ «Промтоварний ринок», що управляє одним з найбільших ринків
України «сьомий кілометр» в Одеській області.
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За даними видання «РБК-Україна» з посиланням на українські ЗМІ, з
2010 р. до складу засновників ТОВ «Промринок» у вигляді британської
компанії «Паррокс корпорейшн лімітед» увійшла «єнакіївська група»,
бенефіціарним власником якої є А. Іванющенко, син Ю. Іванющенка,
відомого як Юра Єнакієвський.
За інформацією ЗМІ, «єнакіївське угруповання», що контролювало
Одеський морський порт і митницю, реалізовувало на ринку «сьомий
кілометр» усю контрабанду, яка надходить в Україну. За словами народного
депутата від партії «Народний фронт» А. Левуса, ринок є «філіалом Одеської
народної республіки», контролюється «бандитами-сепаратистами», які
причетні до вбивств активістів Євромайдану і спонсорують сепаратистів.
А. Левус пригрозив, що, якщо правоохоронні органи не розберуться з
нинішнім керівництвом ринку самостійно, то «патріоти, активісти Майдану і
ветерани АТО» зроблять це своїми силами. Як повідомив нардеп, Служба
безпеки України відкрила провадження проти дирекції ринку «сьомий
кілометр» за статтею фінансування тероризму. Крім того, він заявив, що
«МВС відкрило кримінальні провадження проти бандитів Єнакієвського за
статтями “незаконне перешкоджання господарській діяльності” та
“незаконне володіння зброєю”», а також, що «проти начальника відділу
поліції на “Промринку” відкрито службове розслідування».
28 січня, згідно з даними Державного реєстру юридичних та фізичних
осіб-підприємців, керівництва ТОВ «Промринок», новим генеральним
директором компанії став В. Добрянський, онук покійного засновника ринку.
Утім, 29 січня, компанія «Промтоварний ринок» заявила про незаконну
спробу змінити керівництво підприємства й захопити його, а наступного дня,
30 січня, до поліції надійшло повідомлення про підготовку силового
захоплення ринку. 31 січня на місце конфлікту на промтоварному ринку
«сьомий кілометр» в Одесі, де виникла суперечка між новими і старими
керівниками, прибули працівники поліції, щоб не допустити правопорушень.
Адміністрація ринку вважає, що заяву А. Левуса про те, що він разом з
товаришами міг би вже нині навести «порядок» на ринку, але не хоче цього
робити, щоб уникнути кровопролиття, слід розуміти виключно як шантаж
правоохоронних органів Одеської області. «Левус та інші учасники операції
із захоплення ринку хочуть, щоб поліція зробила брудну роботу за них. На
щастя, одеські правоохоронці, схоже, без ентузіазму ставляться до
перспективи
допомогти
соратникам
Левуса
“віджати”
чергове
підприємство», – вважає керівництво ринку.
Водночас члени Асоціації роботодавців Півдня України, Спілки
підприємців малого та середнього бізнесу в Одеській області, Громадської
ради підприємців промтоварного ринку «сьомий кілометр», підприємці
ринку та громадські активісти вимагають від влади розібратися із ситуацією,
що склалася навколо найбільшого українського ринку.
Підприємці ринку періодично проводять акції в кілька сотень учасників
з вимогами зупинити рейдерів.
Ще одним приводом для протестів стали процеси переформатування
8

влади – її оновлення та очищення.
Так, резонансною темою матеріалів ЗМІ протягом грудня 2015 р. –
січня 2016 р. став протестний рух жителів Кривого Рогу, пов’язаний з
питанням перевиборів мера міста.
13 грудня 2015 р. на вічі у Кривому Розі протестувальники прийняли
рішення перенести акції протесту під стіни Верховної Ради в Києві.
Активісти вирішили провести акцію в Києві 22 грудня, адже саме цього дня
парламент мав повернутися до розгляду питання про позачергові вибори
міського голови Кривого Рогу.
22 грудня 2015 р. під Верховною Радою зібралося близько
300 активістів з Кривого Рогу.
Через невизначеність питання щодо пропуску активістів до стін
Верховної Ради (документи на отримання перепусток для активістів
загубилися в апараті) біля входу у Верховну Раду сталася бійка, у якій узяв
участь і нардеп від «Самопомочі» Є. Соболєв, який вийшов під стіни
парламенту на підтримку вимог мітингувальників.
20 січня 2016 р. кілька жителів Кривого Рогу почали в будівлі
Верховної Ради безстрокове голодування з вимогою підписати закон про
дострокові вибори міського голови Кривого Рогу. Акція протесту відбувалася
під кабінетом спікера парламенту В. Гройсмана. «Якщо закон не буде
підписаний до 27 січня, то проведення виборів опиняється під загрозою.
Починають зриватися терміни, передбачені законом України про вибори», –
заявив депутат фракції «Самопоміч» С. Семенченко у зв’язку з голодуванням
криворіжців.
Урешті-решт 26 січня парламент провалив проект постанови № 3613-П
«Про скасування рішення Верховної Ради України від 23 грудня 2015 р. про
прийняття в цілому як закон проекту закону України про проведення
позачергових виборів криворізького міського голови». Цього ж дня спікер
парламенту В. Гройсман підписав закон № 3613.
Пізніше, 30 січня, Президент України П. Порошенко підписав Закон
№ 3613 «Про позачергові вибори криворізького міського голови (27 березня
2016 року)».
Центральній виборчій комісії доручено з урахуванням пропозицій
відповідної територіальної виборчої комісії визначити обсяг бюджетних
видатків, необхідних для проведення зазначених виборів, і вжити заходів
щодо матеріально-технічного забезпечення їх підготовки і проведення.
За очищення митниць від людей часів В. Януковича наприкінці грудня
під стінами ДФС мітингували митні брокери. Під стіни ДФС вийшли
громадські активісти, митні брокери, приватні підприємці, а також
представники митно-брокерських компаній, які нині, уже при новій владі,
відчувають такі ж утиски, як і за часів президентства В. Януковича. За
словами активіста громадської організації «Ресурсний центр ініціатив
громади» О. Костенка, одне з головних завдань протестувальників – завадити
призначенню начальника митного посту з Іллічівська О. Гаврилюка першим
заступником керівника Херсонської митниці.
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«Ми мітингуватимемо знову і знову, – заявив О. Костенко. – Аж поки
Насіров та його команда не зрозуміють, що не можна приводити знову на
митницю людей, які працювали на керівних посадах за часів Януковича.
Важко зрозуміти, чим керуються в Києві, коли залишають при владі таку
людину, як О. Гаврилюк. Він до того працював на Одеській митниці, з ним
повязують усі сумнівні схеми в Іллічівську – і тут Гаврилюка переводять на
Херсонщину».
Це була вже друга акція протесту за очищення митниці. Під час першого
мітингу, 14 грудня, громадські активісти вимагали не допустити
О. Гаврилюка обіймати одну з керівних посад на Херсонській митниці.
16 грудня вони зустрілися з представниками Державної фіскальної служби та
офіційно передали свої вимоги. Натомість представники ДФС пообіцяли
розглянути ці питання. Крім того, вимоги протестувальників були передані
на Антикорупційний форум М. Саакашвілі, який відбувся 23 грудня в Києві.
Ряд протестів на регіональному рівні був спричинений перебігом
декомунізації.
Так, 27 грудня 2015 р. та 11 січня 2016 р. у Кіровограді відбулися
мітинги з приводу перейменування міста.
Частина їхніх учасників протестувала проти перейменування
Кіровограда на Інгульськ, підтримуючи перейменування міста на
Єлисаветград.
Водночас інша частина підтримала назву Інгульськ, закидаючи
опонентам, що Єлисаветград – імперська назва, а Інгульськ походить від
назви місцевої річки і є українською.
Нагадаємо, 23 грудня профільний комітет парламенту підтримав
перейменування Кіровограда в Інгульськ. 26 жовтня в Кіровограді
оприлюднили результати опитування кіровоградців про перейменування
міста. Найбільше кількість голосів набрав варіант «Єлисаветград». Однак
Кіровоградська міська рада вирішила не передавати до парламенту лише цей
варіант. На розгляд Верховної Ради тоді направили сім імовірних варіантів,
які набрали найбільше голосів на громадських слуханнях.
Крім політичних, протягом грудня 2015 р. – січня 2016 р. відбулися й
економічні протести, пов’язані зі зміною податкового законодавства та
ухваленням Державного бюджету на 2016 рік, у яких взяли участь науковці,
шахтарі, аграрії.
Так, у грудні 2015 р. по всій Україні аграрії протестували проти
нововведень Податкового кодексу. Протестувальники виступали проти
скасування спеціального режиму ПДВ та інших змін у податковому
законодавстві у сфері оподаткування підприємств агропромислового
комплексу. Аграрії перекривали дороги, вимагаючи не знищувати село.
Зокрема, 28 грудня 2015 р. у чотирьох районах Хмельницької області
фермери перекрили дороги державного значення.
Селяни вийшли на протести в Летичівському, Славутському,
Волочинському та Кам’янець-Подільському районах. Там аграрії також
перекрили дороги державного значення і в такий спосіб долучилися до
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всеукраїнського безстрокового страйку.
У Херсонській області селяни перекрили автотрасу М-14 Одеса –
Миколаїв – Херсон – Мелітополь – Новоазовськ. Фермери тримали в руках
плакати з написами «Уряд у відставку», «Нема села – не буде й міста», «Весь
уряд в АТО», «Яценюк не грабуй село» тощо.
На Чернігівщині неподалік траси Київ – Чернігів біля с. Копти під час
акції протесту селяни пригнали та спалили трактор, виступаючи проти змін у
податковому законодавстві у сфері оподаткування підприємств
агропромислового комплексу.
Цього ж дня проти податкових змін мітингували селяни і в Умані на
Черкащині. Аграрії перекривали трасу Одеса – Київ своєю господарською
технікою з українськими прапорами. У результаті на дорозі почали
утворюватися затори.
Наразі аграрії готуються до нових протестів. Основною вимогою
залишається відміна податкових змін і забезпечення повного відшкодування
ПДВ. Про це з посиланням на Всеукраїнську аграрну раду повідомляє
«Агравері». «Ми зараз працюємо з фермерами в регіонах, обговорюємо
подальший план дій», – заявив голова ради А. Дикун, додавши, що аграрії
зустрічаються з народними депутатами Податкового комітету Верховної
Ради і намагаються переконати підтримати їхні вимоги.
Поряд з аграріями у грудні 2015 р. своє невдоволення існуючим станом
речей у галузі висловили шахтарі.
Так, 11 грудня 2015 р. у Волинській області на трасі Київ – Варшава
біля Ягодинської митниці на кордоні України з Польщею відбувся страйк
шахтарів. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України
М. Волинець у Facebook.
За його словами, протестувальники перекрили шлях у двох місцях і
нікого не пропускали.
М. Волинець заявив, що метою акції було запобігання остаточному
розвалу вуглепрому, який відбувається за безпосередньої участі міністра
енергетики і вугільної промисловості В. Демчишина, народного депутата від
БПП С. Трегубенка та їхніх «смотрящих».
23 грудня 2015 р. близько 500 шахтарів Донбасу, Львівщини і Волині
вийшли на протест до Верховної Ради з вимогою погасити заборгованість з
виплати заробітної плати, забезпечити стабільну роботу вугільних
підприємств і виділити достатньо коштів на фінансування всієї галузі
у 2016 р.
Після пікету вони колоною вирушили під Кабмін, де вимагали
відставки уряду.
Відчуваючи себе непочутими, страйкарі прийшли до будівлі
Міністерства енергетики та вугільної промисловості і вимагали зустрічі з
профільним міністром. Серед мітингувальників був голова Конфедерації
вільних профспілок України і Незалежної профспілки гірників України
М. Волинець.
За його словами, з урахуванням грудня заборгованість у галузі
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залишається дуже високою – 1 млрд грн. Тож шахтарі вимагають від
урядовців грамотного розподілу виділених з Державного бюджету 312 млн
грн на зарплати шахтарям.
У січні страйки шахтарів тривали.
Зокрема, 4 січня у другу зміну не вийшли прохідники шахти «Лісова»
ДП «Львіввугілля». Вони приєдналися до стихійного страйку, який 2 січня
розпочали гірники «Степової», а 4 січня їх підтримали колеги з
«Великомостівської». Шахтарі вимагали виплати заборгованої зарплати за
листопад і грудень минулого року.
Цього ж дня Червоноградська місцева прокуратура розпочала
кримінальне провадження за фактом безпідставної невиплати заробітної
плати шахтарям «Львіввугілля» за ознаками кримінального правопорушення,
передбаченого ч.1 ст. 175 КК України. Ідеться про близько 70 млн грн
заборгованої заробітної плати, яку не отримали працівники відокремлених
підрозділів державного підприємства «Львіввугілля» за листопад та грудень
2015 р.
21 січня 2016 р. під облдержадміністрацією у Львові відбувався
черговий мітинг шахтарів ДП «Львіввугілля». Шахтарі вимагали погашення
заборгованої зарплати за листопад і грудень.
Як повідомив голова профспілки шахти «Межиричанська» В. Лесняк,
шахтарі хочуть працювати, але не безплатно, а за достойну винагороду.
Також прийшли на мітинг підтримати гірників учасники Зимової
проспілкової школи, активісти Молодіжного комітету Конфедерації вільних
профспілок України (CFTUU) (КВПУ) та Незалежної профспілки гірників
України.
Крім шахт Львівщини, складною була ситуація з виплатою зарплат і на
державних підприємствах Волинської, Донецької та Луганської областей.
Проблеми з фінансуванням галузі та обсяги фінансування, передбачені
Державним бюджетом на 2016 рік не влаштовують також науковців, які у
свою чергу проводили у грудні минулого року акції протесту.
9 грудня 2015 р. акція протесту науковців України на підтримку
вітчизняної науки відбулася в Києві біля будинку Кабінету Міністрів
України. З гаслами і транспарантами вийшли тисячі науковців Національної
академії наук України, Національної академії педагогічних наук України,
Національної академії медичних наук України та інших національних
академій. Вони передали представнику Кабміну, який вийшов до них,
документ, у якому викладено вимоги наукової громади держави до керівних
структур країни.
Вимоги були такими:
1. До Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України:
– неухильне виконання Закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність». Безумовне збереження за НАН України та галузевими
академіями наук статусу головних розпорядників бюджетних коштів;
– забезпечення додаткового фінансування НАН України і галузевих
академій наук у 2016 р. на суму, що враховує збільшення посадових окладів з
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1 вересня 2015 р., очікувані зміни в оплаті праці, необхідні видатки на
комунальні послуги та енергоносії.
2. До Президента України:
– невідкладне підписання закону України «Про наукову і науковотехнічну діяльність», прийнятого Верховною Радою України 26 листопада
2015 р.;
– забезпечення суворого дотримання урядом та парламентом
юридичних норм і процедур при формуванні та прийнятті Державного
бюджету та інших законів, доленосних для української науки.
Мітингувальники наголосили, що в разі невиконання вимог акції протесту
триватимуть.
Слід зазначити, що реакція з боку владних структур у ряді випадків
пом’якшила рівень напруження під час протестів та усунула причини для
проведення протестних акцій. Зокрема, це стосується ситуації навколо
виборів мера Кривого Рогу, покарання винних в іловайській трагедії, виплати
заборгованості шахтарям.
Водночас збереження недовіри до судової системи, корупція в
політичній та економічній сфері на тлі триваючого російсько-українського
конфлікту й погіршення економічної ситуації в Україні дають підстави
прогнозувати подальші акції протестів, принаймні точкового характеру, що
відбуватимуться в різних регіонах і зачіпатимуть різні сфери суспільного
буття.
Утім, експерти переконані в тому, що наразі такі протести не
набуватимуть масштабного характеру.
Так, директор Фонду «Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва
І. Бекешкіна під час презентації результатів соціологічного опитування,
проведеного фондом і Київським міжнародним інститутом соціології за
фінансової підтримки ЄС з 15 по 25 грудня 2015 р., зазначила, що «ситуація
зараз значною мірою повторює таку, яка була наприкінці грудня 2014 р.:
26,5 % вважають, що в їхньому місті й селі найближчим часом можливі
масові виступи протесту; 24 % населення готові взяти в них участь, причому
8 % обов’язково, 16 % – скоріше за все. Традиційно підвищеною схильністю
до вияву протесту відрізняється Західний регіон, де особисто готові взяти
участь у протестах 39 % населення. Найменше – Східний (7 %) і Донбас
(10 %)», – зазначила І. Бекешкіна.
При цьому, за її словами, украй низькою залишається довіра до всіх
владних структур і судів, що може провокувати протести щодо їх рішень у
майбутньому. Так, баланс довіри-недовіри до судів –72 %, стільки ж було і в
2014 р., у 2010 р. –45 %. Баланс довіри-недовіри до прокуратури –66 %,
Конституційного Суду України –58 %, Служби безпеки України –35 %.
Щодо новоутвореної поліції довіра істотно зросла, щоправда, вона й нині в
мінусі: було –57 %, на сьогодні –24 %.
Політолог В. Фесенко вважає масштабні акції протесту
малоймовірними. «Коли економічна криза, українці переважно виживають, а
не виходять на вулиці на великий Майдан. Наступний рік – виповзання з
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кризи. Ризики масових протестів є, але зараз вірогідність заворушень
невелика», – вважає В. Фесенко. Хоча він порадив дуже обережно ставитися
до прогнозів, бо в українських умовах можуть відбутися найнесподіваніші
події, які докорінно змінять ситуацію.
Політолог О. Гарань прогнозує, що протести обов’язково будуть, але
суспільство має багато інструментів дії у легальних і демократичних рамках,
а тому потреби в масових виступах на кшталт Майдану немає.
З іншого боку, закарпатський експерт С. Федака вважає, що за
збереження нинішніх негативних тенденцій у політичній і економічній
сферах уже навесні ймовірні потужні соціальні протести. «Якщо їх очолять
радикали, а фінансове плече підставлять окремі олігархи, все може призвести
до сакраментального третього Майдану – тільки тепер набагато кривавішого,
ніж попередній. Влада нині намагається уникнути цього сценарію.
Щоправда, чомусь не розв’язанням соціально-економічних проблем, а
вибиванням потенційних лідерів майбутніх акцій. Але цим самим ситуація
тільки радикалізується ще більше», – зазначає С. Федака.
«Головний конфлікт, який матимемо, – між новим суспільством, яке
хоче іншу державу, і державним структурами, які цього не розуміють. Якщо
буде наростати радикалізація та позапарламентські форми політичної
діяльності, то держава може рухнути», – робить найбільш апокаліптичний
прогноз політолог В. Карасьов. Тому, на його думку, дуже важливим буде
показати реальну боротьбу з корупцією та реформи.
Отже, протести, що відбувалися в Україні протягом грудня 2015 р. –
січня 2016 р. засвідчили невизначеність і поляризацію настроїв в
українському суспільстві, частина якого вимагає негайних і невідкладних
реформ, а інша – не бажає і не готова міняти власний статус та
реформуватися в умовах економічної кризи та війни. Крім того, слід
відзначити поступову радикалізацію настроїв у суспільстві в бік
насильницьких протестів, які є реакцією на бездіяльність або неефективну
діяльність владних структур. Тут слід приділити увагу питанням
удосконалення
податкового
законодавства,
покращення
динаміки
модернізації структурних галузей економіки, а також прискорити процес
реформування судової системи України.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Сьогодні парламент має бути перетворений на сучасну європейську
структуру. Про це Голова Верховної Ради України заявив під час спільного
брифінгу з керівником місії Європарламенту з оцінки потреб з проведення
реформ парламенту П. Коксом.
Український парламент має бути публічним, відкритим, якісним,
наголосив В. Гройсман. «Ми орієнтуємося на найкращі практики
Європейського парламенту і парламентів європейських країн», - підкреслив
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Голова Верховної Ради України (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 4.02).
***
Глава
Верховной
Рады
прокомментировал
ситуацию
с
А. Абромавичусом и предложил из нее выход.
Возможная отставка министра экономики А. Абромавичуса
свидетельствует о том, что Украина входит в серьезный политический
кризис, считает спикер Верховной Рады В. Гройсман. Свою позицию глава
Верховной Рады озвучил на совместном с руководителем миссии
Европарламента по оценке потребностей реформирования работы Верховной
Рады
П.
Коксом
брифинге
в
Киеве
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3624656-hroisman-vkhodym-v-sereznyipolytycheskyi-kryzys).
Спикер парламента подчеркнул, что «этот кризис должны решить
представители политических партий вместе с президентом страны для того,
чтобы ситуацию стабилизировать, чтобы дать людям абсолютно четкую
перспективу, как мы будем жить завтра и послезавтра». Он вновь указал на
необходимость «обновить коалиционное соглашение как четкий план
действий,
а
не
формальный
документ»
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 4.02).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман закликав Кабінет
Міністрів України невідкладно внести усі законопроекти, спрямовані на
виконання Плану дій з лібералізації Європейським Союзом візового
режиму для України. Про це керівник парламенту заявив на брифінгу у
четвер.
«Всі технічні питання, які ще залишилися, мають бути вирішені на
пленарному тижні від 16–19 числа цього місяця», – заявив він.
Голова парламенту поінформував, що у середу офіційно звернувся до
уряду з проханням негайно внести закони, необхідні для врегулювання цього
питання.
За його словами, внесення законопроектів заздалегідь дозволить їх
якісно опрацювати в комітетах Верховної Ради, провести консультації з
політичними силами та забезпечити якісне прийняття рішень.
«Очікую, що найближчими днями ці закони будуть надіслані до
Верховної Ради», – наголосив В. Гройсман (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 4.02).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман ініціює проведення
консультацій з політичними силами для пошуку плану виходу з
політичної кризи, яка загрожує країні. Про це Голова парламенту заявив,
відкриваючи пленарне засідання у четвер.
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«Не помічати, що ми заходимо у серйозну політичну кризу, просто
неможливо. Робити вигляд, що нічого не відбувається, думаю, що не
припустимо. Це черговий виклик для українських політиків дати адекватну
відповідь того, що ми будемо з вами робити, щоби вийти з цієї кризи», –
заявив він.
Раніше на брифінгу у четвер Голова ВР зазначив, що цю кризу мають
вирішити представники політичних партій спільно з Президентом для того,
щоб стабілізувати ситуацію та «дати людям чітку перспективу, як жити
завтра і післязавтра», наголосив В. Гройсман. «Сьогодні наше спільне з вами
завдання запропонувати план виходу з цієї ситуації», – підкреслив він.
«Я як Голова Верховної Ради буду проводити консультації з усіма
політичними силами для того, щоб знайти правильний план виходу з тієї
ситуації, де ми сьогодні знаходимося», – заявив В. Гройсман.
У цьому контексті Голова парламенту зазначив, що сьогодні необхідно
оновити Коаліційну угоду «як чіткий план дій, а не формальний документ»,
та відповідно до поставлених завдань переформатувати уряд. «Треба
поставити крапку в цих чварах, дати можливість тим, хто хоче проводити
реформи, якісно працювати, давати результат для суспільства і
виправдовувати довіру. Це моя позиція, я буду на ній стояти», – наголосив
він.
Окрім того, необхідно вирішити не тільки питання уряду, але також
«врешті-решт поставити крапку у питанні Центральної виборчої комісії,
судової реформи», та інституційному посиленні усіх напрямків, які
ослаблені, наголосив В. Гройсман.
Відповідаючи на питання щодо відставки міністра економічного
розвитку і торгівлі А. Абромавичуса, В. Гройсман підкреслив, що оцінку
заявам щодо можливої корупції має «публічно і відкрито» дати Національне
антикорупційне бюро України. «Я вважаю, що Національне антикорупційне
бюро має абсолютно публічно і швидко дати свою відповідь. Якщо будуть
доведені хоча би якісь звинувачення, які лунали, за це треба нести
відповідальність», – зазначив він (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 4.02).
***
В. Гройсман зазначив, що відкликання депутатів місцевих рад
партійними організаціями – це узурпація влади.
Голова Верховної Ради України В. Гройсман вважає реальною
узурпацією влади положення проекту закону № 3693 «Про внесення змін до
Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” (щодо відкликання
депутатів місцевих рад)».
«Я, наприклад, виступив категорично проти закону № 3693 по місцевим
радам, бо то є реальна узурпація влади у місцевих радах», – заявив В.
Гройсман під час пленарного засідання парламенту в середу.
За словами Голови Верховної Ради, відкликання обраних депутатів
партійними органами є неприпустимим.
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Разом з тим, говорячи про проект закону № 3700 щодо виключення
кандидатів у народні депутати України з виборчого списку в
багатомандатному окрузі, В. Гройсман наголосив, що йдеться лише про його
включення до порядку денного, на чому наполягають п’ять голів фракцій, які
підписали цей законопроект. «Як голосувати? Кожен голосує так, як йому
совість підкаже, вважає він правильно чи неправильно», – зазначив він
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 3.02).
***
Голова Верховної Ради України В. Гройсман провів презентацію
журналістам електронного парламенту, у рамках якої розповів про нові
можливості системи та наочно показав принципи її роботи.
«Наша мета, яку ми перед собою ставимо, – створити систему, яка
дозволить відбутися українському парламенту як парламенту європейського
зразка – відкритому, публічному, інклюзивному, націленому на якісні
реформи, ефективність прийняття рішень, підконтрольність і підзвітність
самих народних депутатів, у тому числі щодо прозорості роботи перед
суспільством і громадянами», – підкреслив Голова Верховної Ради.
В. Гройсман розповів, що електронний парламент передбачає ряд нових
можливостей, серед яких доступні, розумні інтерфейси, що дадуть
можливість отримати будь-яку інформацію про роботу Верховної Ради,
онлайн-контроль за роботою парламенту та депутатів, а також можливість
безпосереднього впливу на рішення самої Верховної Ради через сучасні
інструменти електронних петицій, звернень і обговорень. «Такі можливості
вже є на сайтах комітетів Верховної Ради», – зазначив голова парламенту.
Як поінформував В. Гройсман, впровадження електронного парламенту
у Верховній Раді відбувається за трьома етапами: технічне переозброєння,
навчання народних депутатів і працівників апарату Верховної Ради, а також
промислова експлуатація.
За словами очільника Верховної Ради, у парламенті вже встановили 50
швидкісних сканерів для оцифровування документації, щодня сканується 2,5
тис. документів, модернізували 1 тис. робочих місць, проклали 7,5 км
оптоволоконного кабелю, адміністративні будинки оснащено 314-ма точками
бездротового доступу WI-FI до мережі Інтернет, а також збільшили в 15
разів, до 600 ТБ, потужність системи збереження даних.
Голова парламенту зазначив, що в рамках реформи буде впроваджено
персональний електронний кабінет народного депутата, що дасть змогу
парламентарю дистанційно брати участь у роботі свого комітету Верховної
Ради, зокрема працювати з проектами законів і висновків, узгоджувати
порядок денний, проводити дискусії, формувати спільний план дій тощо.
Крім того, у кабінеті буде сконцентровано всю аналітично-інформаційну
базу, необхідну депутату для прийняття рішень.
«Дуже важливо, щоб від початку самого законодавчого процесу все було
максимально оцифровано, максимально упроваджено з технологіями
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електронного парламенту. Це не дасть будь-кому [можливості] зловживати
під час походження матеріалів до моменту голосування», – підкреслив В.
Гройсман.
За словами голови парламенту, у майбутньому всі комітети Верховної
Ради планується оснастити унікальним обладнанням з використанням
новітніх програмно-апаратних рішень, за зразком зали, де відбувалася
презентація. Нові технології дадуть можливість колективно, у режимі
електронної взаємодії, працювати над законопроектами, у тому числі дасть
змогу запровадити електронне голосування в комітетах, наголосив він.
Крім того, будуть оновлені сайти комітетів Верховної Ради, що
передбачатиме публікацію стенограм, ведення електронного протоколу за
прикладом запровадженого щодо пленарних засідань Верховної Ради, нові
можливості роботи у процесі обговорення законопроектів громадянами та
онлайн-трансляції – «це повна інклюзивність процесу».
За його словами, уже найближчим часом Верховна Рада повністю
перейде на безпаперову роботу й незабаром почнеться робота народних
депутатів на їхніх персональних портативних пристроях.
Голова парламенту запевнив журналістів у високому рівні захищеності
електронної системи. «Уся система роботи комітетів, роботи погоджувальної
ради, остаточних голосувань у Верховній Раді буде єдиною публічною
електронною», – наголосив В. Гройсман. Вона надасть «можливість
колективної роботи з документами, персонального голосування при
прийнятті рішення, отримання усієї необхідної інформації. І [дозволить] усе
це робити в електронному вигляді, в жодному разі не допускаючи
можливість управління у ручному режимі» (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 3.02).
***
Верховна Рада України прийняла Постанову «Про порядок денний
четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання».
Народні депутати затвердили порядок денний IV сесії Верховної Ради
України восьмого скликання.
Відповідний проект зареєстровано за № 3855 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 3.02).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
Державний прапор України.
Законопроектом (№ 3334) пропонується врегулювати питання опису,
порядку використання та правового захисту Державного прапора України
(Офіційний портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2016. – 2.02).
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***
Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійно-технічної
освіти».
Законом у Бюджетному кодексі визначено, зокрема, що:
– видатки на професійно-технічну освіту здійснюються з бюджетів міст
обласного значення – обласних центрів /зміни до статті 89 Кодексу/;
– оплата поточних видатків професійно-технічних навчальних закладів в
частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти
здійснюється за рахунок освітньої субвенції /зміни до статті 103-2 Кодексу/;
– у державному бюджеті передбачається субвенція на підтримку
підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних
закладах для бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів,
міських (міст обласного значення-обласних центрів, міст Києва та
Севастополя) бюджетів на оплату поточних видатків /зміни до статті 97
Кодексу, поновлена стаття 103-3 Кодексу/, перерахування якої з державного
бюджету місцевим бюджетам здійснюватиметься двічі на місяць, як це
передбачено для освітньої та медичної субвенцій, а особливості розподілу та
перерозподілу її обсягів можуть визначатися законом про державний бюджет
/зміни до статті 108 Кодексу/.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 3831-2 (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 4.02).
***
Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про
внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» щодо забезпечення державної підтримки
добровільного об’єднання територіальних громад.
Проектом (№ 3390) передбачено доповнити ч. 3 чинного закону абзацом
2 такого змісту: «Якщо протягом місяця після подання Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної адміністрації
до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної ради
проекту Перспективного плану формування територій громад чи змін до
нього Верховна Рада Автономної Республіки Крим, відповідна обласна рада
не схвалила проект чи зміни до нього, Кабінет Міністрів України може
визнати створені відповідно до ст. 7 цього Закону об’єднані територіальні
громади, які відповідають проекту Перспективного плану формування
територій громад чи змінам до нього як такі, що відповідають
Перспективному плану формування територій громад» (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 2.02).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект закону України
«Про житлово-комунальні послуги».
Законопроектом пропонується врегулювати правовідносини, що
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виникають у процесі надання житлово-комунальних послуг, зокрема
предметом регулювання є постачання природного газу та електричної енергії
побутовим споживачам, визначених законами України «Про ринок
природного газу» та «Про засади функціонування ринку електричної енергії
України».
Згідно з проектом, «не є предметом регулювання цього закону
забезпечення потреб співвласників багатоквартирного будинку шляхом
самозабезпечення відповідно до ст. 22 Закону України “Про об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку”».
Документом передбачається визначити перелік житлово-комунальних
послуг, до яких належать:
1. Житлова послуга – послуга з управління багатоквартирним будинком.
2. Комунальні послуги – послуги з:
– постачання природного газу;
– постачання електричної енергії;
– постачання теплової енергії;
– постачання гарячої води;
– централізованого питного водопостачання;
– централізованого водовідведення;
– поводження з побутовими відходами.
Проектом пропонується визначити, що учасниками правовідносин у
сфері надання житлово-комунальних послуг є: 1) споживач; 2) управитель
багатоквартирного будинку (управитель); 3) виконавці комунальних послуг.
Також визначити права й обов’язки споживачів, управителів і виконавців
комунальних послуг.
Документом також пропонується встановити порядок оплати житловокомунальних послуг; ціни (тарифи) на житлово-комунальні послуги;
застосування соціальних нормативів; порядок надання оплати житловокомунальних послуг; комерційний облік комунальних послуг; порядок
оформлення претензій споживачів; порядок доступу до житла, іншого
об’єкта нерухомого майна споживача тощо.
Проект закону зареєстровано за № 1581 (Офіційний портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 2.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про прийняття
Протоколу про внесення змін до Угоди ТРІПС».
Протокол про внесення змін до Угоди ТРІПС, учинений 6 грудня
2005 р. у Женеві, який набирає чинності для України відповідно до п. 3 ст.
X Угоди про заснування Світової організації торгівлі.
Протокол передбачає спрощені процедури для здійснення країнамичленами Угоди ТРІПС вироблення та імпорту генеричних лікарських засобів
[лікарські засоби, які мають такий самий кількісний та якісний склад діючих
речовин і таку саму лікарську форму, що й референтний (оригінальний)
препарат, але ціна яких нижча, ніж оригінальних препаратів, захищених
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патентом].
Приєднання України до Протоколу сприятиме розв’язанню проблеми
доступу населення до лікарських засобів.
Проект зареєстровано за № 0079 (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 3.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Протоколу про реєстри викидів і перенесення забруднювачів».
Протокол про реєстри викидів і перенесення забруднювачів, учинений
21 травня 2003 р. у Києві, набирає чинності для України на 90-й день з дати
здачі на зберігання її ратифікаційної грамоти.
У Протоколі визначаються основні елементи системи реєстру викидів і
перенесення забруднювачів; порядок збору та зберігання доступної для
компетентних органів документації про дані, за допомогою яких була
отримана звітна документація; порядок забезпечення доступу громадськості
до інформації, яка міститься в реєстрі викидів і перенесення забруднювачів;
умови конфіденційності такої інформації, якщо публічне її розкриття матиме
негативні наслідки; участь громадськості у розробці відповідних
національних реєстрів; порядок захисту прав осіб, які вважають, що їхній
запит на доступ до інформації було проігноровано чи неправомірно
відхилено; умови міжнародного співробітництва; порядок здійснення
контролю виконання та удосконалення Протоколу нарадоюс; набрання
чинності та виходу з Протоколу тощо.
Прийняття Закону розширить доступ громадськості до інформації
шляхом створення послідовних, інтегрованих, загальнонаціональних реєстрів
викидів і перенесення забруднювачів (РВПЗ) згідно з положеннями цього
Протоколу, які могли б сприяти участі громадськості у процесі ухвалення
рішень з питань, що стосуються довкілля, а також скорочення та запобігання
його забрудненню.
Проект зареєстровано за № 0078 (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 3.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь
про діяльність прикордонних уповноважених» (назва документа – за
першоджерелом).
Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь
про діяльність прикордонних уповноважених, вчинена 4 травня 2015 р. у
Києві, набирає чинності через 30 днів з дати отримання дипломатичними
каналами останнього письмового повідомлення про завершення сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.
Прийняття Закону спрямоване на дотримання правопорядку,
врегулювання інцидентів перетину державного кордону між Україною та
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Республікою Білорусь, а також завершення внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набуття чинності Угодою між Кабінетом Міністрів України і
Урядом Республіки Білорусь про діяльність прикордонних уповноважених.
Проект зареєстровано за № 0073 (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 3.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Угоди між Урядом України та Європейською Комісією про участь
України у програмі “Креативна Європа”: програма Європейського Союзу
для сектору культури та креативності, та про співробітництво між
Україною та Європейським Союзом у підпрограмі “Медіа” програми
“Креативна Європа”» (назва документа – за першоджерелом).
Угодою, вчиненою 19 листопада 2015 р. у Києві, передбачена участь
України в підпрограмах «Культура», «Медіа» (частково) та міжсекторальній
взаємодії (частково) Програми.
Прийняття законопроекту створить передумови для участі України в
одній з найбільших програм Європейського Союзу культурно-гуманітарного
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.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0077 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 3.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща про
надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги» (назва документа – за
першоджерелом).
Відповідно до Угоди, Кабінету Міністрів України надається кредит
урядом Республіки Польща в сумі до 100 млн євро для фінансування проектів
з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури, облаштування пунктів
пропуску українсько-польського кордону та інших проектів, погоджених
сторонами.
Основними умовами Угоди є: розмір кредиту – до 100 млн євро; термін
кредитування – 30 років; відстрочка платежу за кредитом та процентами за
користування – п’ять років; процент за користування кредитом – 0,15; обсяг
товарів польського виробництва, використаних при реалізації проектів має
бути не меншим 60 % від вартості контракту.
Ратифікація Угоди дасть змогу Україні забезпечити фінансування
проектів
з
розбудови
прикордонної
дорожньої
інфраструктури,
облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону та ряду
інших проектів.
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Відповідний законопроект зареєстровано за № 0076 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 3.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної
Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (проект
“Підтримка природно-заповідних територій в Україні”)» (назва
документа – за першоджерелом).
Ратифікація Угоди, вчиненої 10 квітня 2015 р. у Києві, дасть змогу
Україні залучити фінансові ресурси для забезпечення розвитку системи
природоохоронних територій, охорони навколишнього природного
середовища та охорони і сталого використання природних комплексів та
об’єктів природоохоронних територій.
У проекті буде застосовано поетапний підхід. Спочатку він буде
включати в себе дві природоохоронні території в Карпатах (Природний
заповідник «Горгани» та Карпатський біосферній заповідник). Подальші
об’єкти для впровадження проекту додаватимуться під час його
впровадження. Вони мають обиратися, головним чином, з короткого
переліку, визначеного в Техніко-економічному обґрунтуванні проекту, і
повинні задовольняти критерії, що були застосовані при відборі до короткого
переліку (у першу чергу рівень збереження біорізноманіття, потенціал
впровадження проекту).
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0071 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 3.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про ратифікацію
Фінансової угоди (проект “Програма розвитку муніципальної
інфраструктури
України”)
між
Україною
та
Європейським
інвестиційним банком».
Фінансовою угодою передбачено залучення кредиту Європейського
інвестиційного банку в обсязі 400 млн євро. Позичальником ресурсів ЄІБ
виступатиме Україна в особі Міністерства фінансів України, відповідальним
виконавцем – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України. Кінцевими бенефіціарами можуть бути
центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, державні й комунальні підприємства (включаючи
підприємства, державна чи комунальна частка в яких понад 50 %).
Процентна ставка, згідно з Угодою, фіксована або плаваюча та визначається
позичальником на дату вибірки коштів. Загальний період погашення позики
від 15 до 30 років (у тому числі пільговий період від трьох до восьми років).
Умови погашення: рівними частками щодо основної суми боргу або
фіксованими платежами, що складаються з основної суми боргу і процентів.
Плата за надання кредитів кінцевим бенефіціарам становитиме 0,01 % річних
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вибраної та непогашеної суми позики.
Кошти підуть на фінансування державних інфраструктурних проектів у
середніх і великих містах України. Основна спрямованість таких проектів –
захист, відновлення та запобігання погіршенню стану об’єктів комунального
господарства з поліпшенням їх енергоефективності.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 0075 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 3.02).
***
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення зміни
до статті 15 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту” щодо посилення соціального захисту членів сімей
загиблих».
Законом ст. 15 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» доповнено новою частиною, згідно з якою на членів
сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних під час участі у Революції гідності, а також в
антитерористичній
операції,
забезпеченні
її
проведення,
не
поширюватиметься положення ч. 7 цієї статті, відповідно до якої частина
визначених у цій статті пільг [зокрема, щодо безоплатного одержання ліків,
лікарських засобів, імунобіологічних препаратів і виробів медичного
призначення за рецептами лікарів; 50-процентна знижка плати за
користування житлом (квартирна плата) у межах передбачених
законодавством норм тощо] надається за умови, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на
податкову соціальну пільгу в порядку, визначену Кабінетом Міністрів
України.
Відповідний законопроект зареєстровано за № 3150 (Офіційний портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 2.02).
***
Верховная Рада провалила создание представительства НАТО.
Народные депутаты не смогли ратифицировать законопроект, который
предполагает открытие в Украине представительства НАТО. Решение не
набрало достаточно голосов на сигнальных голосованиях в среду, 3 февраля.
Как пояснил глава МИД Украины П. Климкин, представляя документ,
открытие нового учреждения позволит работать трастам НАТО и
финансировать
обороноспособность
Украины
(http://korrespondent.net/ukraine/3624277-rada-provalyla-sozdanyepredstavytelstva-nato). «Фактически это будет посольство НАТО в Украине»,
– пояснил П. Климкин.
Вице-спикер Верховной Рады Украины А. Парубий перенес
голосование за проект закона (реестр. № 0082) на 4 февраля.
Также депутаты не смогли ратифицировать соглашение с Японией о
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выделении Украине 300 млн дол. макрофинансовой помощи. В ходе
сигнальных голосований проект не поддержало необходимое количество
парламентариев. Этот законопроект (№ 0080) перенесли на четверг, 4
февраля.
После этого А. Парубий закрыл утреннее заседание парламента
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 3.02).
***
Ряд депутатов Верховной Рады Украины выступили в инициативой
создания в стране постоянно действующего антирейдерского органа. Об
этом они заявили во время брифинга в ВР.
По словам депутатов, к созданию органа, который бы на постоянной
основе занимался противодействием рейдерам, их подтолкнула ситуация
вокруг
одесского
рынка
«седьмой
километр»
(http://korrespondent.net/ukraine/3624315-deputaty-predlahauit-sozdatantyreiderskyi-orhan).
«В соответствии с этой ситуацией, которая сложилась не только с
“седьмым километром”, а происходит в целом в Украине с
бюджетообразующими предприятиями, мы хотим обратиться к Президенту
Украины как гаранту Конституции и гаранту прав человека», – заявила, в
частности, внефракционный депутат И. Суслова.
По ее мнению, подобный антирейдерский орган, наделенный
полномочиями реагировать и наказывать за рейдерство, можно было бы
создать указами Президента. Кроме того, имеет смысл рассмотреть
возможность создания при Президенте Украины общественного совета по
вопросам борьбы с рейдерством, считает депутат. «Я убеждена, что в
парламенте мы найдем поддержку депутатов и создадим аналогичный орган,
чтобы бороться с этим (рейдерством. – Прим. ред.) более системно», –
добавила И. Суслова.
Также депутаты заявили о намерении создавать временные
следственные комиссии по сигналам о рейдерских захватах. «Мы как
депутаты получаем массу обращений от людей по поводу подобных
рейдерских захватов по всей стране. “Седьмой километр” – это только один
из инцидентов, который мы можем сегодня наблюдать… Учитывая
обстоятельства и сторону проблем, мы коллегиально приняли решение о
создании ВСК по вопросам рейдерских захватов. Помимо этого, уже сегодня
есть наработки по созданию так называемой депутатской платформы по
борьбе с рейдерскими захватами. Сразу скажу, что первые шаги уже
предприняты», – заявил нардеп от «Народного фронта» Е. Дейдей.
В свою очередь депутат группы «Відродження» В. Гуляев добавил, что
выход из-под контроля ситуации вокруг «седьмого километра» может иметь
последствия не только для Одесской области. «Мы вместе с А. Киссе на этих
выходных были на собрании работников “седьмого километра”. Они
обеспокоены, обратились ко мне как к народному депутату-мажоритарщику
этого округа с просьбой донести до органов прокуратуры, до Министерства
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внутренних дел, разобраться в этом вопросе по “седьмому километру”. Это
крупнейший рынок в Украине и в Европе. Сегодня на “седьмом километре”
работает порядка 60 тыс. человек. Каждый день этот рынок посещает 200
тыс. человек. И сегодня неустановленные личности пытаются захватить его»,
– заявил депутат.
Напомним, ранее сообщалось, что рынок «седьмой километр» подвергся
рейдерской атаке. Директор рынка В. Мозгальский обвинил в организации
захвата В. Добрянского. Позже эту же версию подтвердила К. Палала,
директор компании «Киттеп лимитед», иностранного инвестора предприятия.
Рынок «седьмой километр» (ООО «Промтоварный рынок») –
крупнейший оптово-розничный рынок Украины. Образован в 1989 г. в
Овидиопольском районе в 7 км от Одессы (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 3.02).
***
Фракция «Народного фронта» в ВР не будет голосовать за отставку
министра экономического развития и торговли А. Абромавичуса в
Верховной Раде. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил министр
внутренних дел А. Аваков, передает УНН.
«Фракция “Народного фронта” в ВР не будет голосовать за отставку
министра Абромавичуса в Раде. Нужно созидать и помогать созидателям!» –
написал он.
Как сообщал УНН, НАБУ планирует в ближайшее время вызвать на
допрос А. Абрамавичуса относительно его заявлений (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 3.02).
***
Оппозиционный блок проголосует за отставку министра
экономического развития и торговли А. Абромавичюса. Об этом в
эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат от партии
«Оппозиционный блок» В. Рабинович.
«Оппозиционный блок с удовольствием проголосует за отставку всех их
вместе взятых. А. Абромавичус, который сообщил, что он уходит в отставку,
потому что с его семьи сняли охрану, должен хотя бы объяснить, по какому
закону его семье приставили охрану. Я прочитал все законы, но там ничего
такого нет», – сообщил он.
Также нардеп добавил, что отправил депутатский запрос, кто платил за
эту охрану (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016.
– 3.02).
***
Блок П. Порошенко требует отчета председателя Национального
банка Украины В. Гонтаревой из-за колебания курса гривни. Об этом
сообщил депутат фракции Ю. Соловей.
По его словам, глава НБУ должна отчитаться в пятницу, 5 февраля, во
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время
«часа
вопросов»
к
правительству
(http://korrespondent.net/ukraine/3624154-hontarevu-vyzyvauit-v-radu-yz-zakursa-hryvny).
«В пятницу, когда будет “час вопросов” к правительству, надо
однозначно заслушать председателя НБУ относительно ситуации с курсом
валюты и по результатам этого отчета принять соответствующие
обращения», – подчеркнул депутат.
Ю. Соловей заявил, что НБУ должен сообщить, «что будет с курсом
украинской валюты в 2016 г., как будут возвращать депозиты гражданам и
возобновлять кредитование».
Как сообщал «Корреспондент.net», Нацбанк на 3 февраля обвалил курс
гривни. НБУ установил курс 25,87 грн/дол., таким образом украинская
валюта обновила антирекорд с марта 2015 г. (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 3.02).
***
Народный депутат Н. Томенко вышел из состава парламентской
фракции «Блок П. Порошенко». Соответствующее заявление на пленарном
заседании зачитал глава Верховной Рады В. Гройсман, передает
корреспондент УНН.
«В соответствии с Регламентом, информирую о выходе народного
депутата Н. Томенко из состава фракции “Блок П. Порошенко”», – сказал
спикер ВР.
Напомним, 25 декабря прошлого года Н. Томенко сообщил, что написал
заявление о выходе из фракции «Блок П. Порошенко» (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 2.02).
***
Члени Комітету з питань культури і духовності заслухали звіт віцепрем’єр-міністра – міністра культури України В. Кириленка про хід і
результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України
у 2015 році (Нова культурна політика).
На засіданні були присутні представники центральної виконавчої влади,
члени Громадської ради при Комітеті з питань культури і духовності, відомі
діячі культури, експерти у галузі культури, представники громадських
організацій, зокрема Українська асоціація видавців і книгорозповсюджувачів,
«Реанімаційний пакет реформ», «Інститут релігійної свободи», Платформа
стратегічних ініціатив «Культура 2025», Культурологічна платформа
«Український культурний фронт».
Під час засідання Комітету було ухвалено рішення інформацію про
виконання звіту взяти до відома (Офіційний портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 4.02).
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***
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи не підтримує
законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі із
земельними ділянками.
Законопроектом (№ 3157) пропонується шляхом внесення змін до
Водного та Земельного кодексів України:
– розширити перелік визначених законодавством цілей, для яких водні
об’єкти можуть надаватися в оренду, доповнивши словами «(аквакультури),
спеціального водокористування, пов’язаного з забором і використанням води
для зрошувальних заходів на зрошуваних землях (у тому числі зрошуваних
землях, на яких розміщені рисові зрошувальні системи), а також скиданням
зворотних вод з цих земель»;
– передбачити, що водні об’єкти надаються в оренду без конкурсу
(земельних торгів).
Комітет зазначає, що поширення права оренди водного об’єкта на
здійснення спеціального водокористування для цілей зрошення призведе до
обмеження прав на спеціальне та загальне водокористування інших
користувачів, а скидання зворотних вод у орендований водний об’єкт зі
зрошуваних земель, особливо тих, на яких розміщені рисові зрошувальні
системи, до забруднення та деградації водних об’єктів.
Крім того, зміни, запропоновані до ст. 134 Земельного кодексу України,
призведуть до безконкурентного надання в оренду водних об’єктів і земель
водного фонду, передусім для рибогосподарських потреб [у тому числі
рибництва (аквакультури)], що, у свою чергу, призведе до скорочення
надходження коштів до місцевих бюджетів і створить додаткове підґрунтя
для
корупці
(Офіційний
портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 3.02).
***
Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту
прийняти за основу законопроект про внесення змін до Закону України
«Про управління об’єктами державної власності» (щодо уточнення
суб’єктів управління державної власності).
Проектом (№ 2826) передбачено законодавче врегулювання питань щодо
реалізації повноважень органів судової влади розпоряджатися та
користуватися державним майном, що перебуває на його балансі (Офіційний
портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2016. – 3.02).
***
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о
переименовании Днепропетровска. Инициатором документа № 3864
выступил внефракционный народный депутат А. Денисенко, однако текст
документа на сайте парламента пока отсутствует. В то же время сам
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А. Денисенко уточнил, что предлагает переименовать город в Днепр
(http://korrespondent.net/city/dnepropetrovsk/3623953-rade-predlahauitpereymenovat-dnepropetrovsk).
«Зарегистрировал сегодня проект постановления Верховной Рады о
переименовании Днепропетровска в Днепр. Собственно, этого требуют
нормы закона о декоммунизации, а также чувство морального долга перед
памятью жертв тоталитарного режима», – пояснил он на своей странице в
Facebook.
Как сообщал «Корреспондент.net», в декабре 2015 г. депутаты
Днепропетровского горсовета обратились к Верховной Раде с просьбой не
переименовывать город (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2016. – 2.02).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко прийняв делегацію голів
парламентів Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції,
яка перебуває в Україні зі спільним робочим візитом.
П. Порошенко вичерпно поінформував керівників парламентів про
ситуацію на Донбасі. Було наголошено на тому, що Росія та підтримувані
нею бойовики продовжують ігнорувати всі зобов’язання в рамках мінських
домовленостей. Глава держави наголосив на необхідності продовження
санкцій щодо країни-агресора задля припинення агресії.
«Тільки координація наших дій, тільки концентрований тиск і санкції
можуть вплинути на Росію. Дуже важливо мати абсолютно прозорий
механізм санкцій, оскільки це не питання того, що ми хочемо когось
покарати або досягти якихось економічний цілей. Це мотивування Росії
зупинити агресію», – підкреслив Президент, відзначивши важливість
стабілізації ситуації та розгортання міжнародної присутності на Донбасі.
П. Порошенко також звернув увагу присутніх на питання звільнення
заручників і незаконно утримуваних у Росії українських громадян –
Н. Савченко, О. Сенцова та ін. Президент підкреслив, що Н. Савченко, яка є
народним депутатом і делегатом ПАРЄ від України, уже понад півтора року
безпідставно утримується в російській в’язниці.
Сторони також приділили значну увагу питанню деокупації Криму.
Глава держави зазначив, що Україна співпрацює з Радою Європи в цьому
питанні – сформували нову комісію, яка відвідає місця, де Росія порушує
права українців і кримських татар. Крім того, Президент навів численні
факти порушення прав людини в Криму та закликав парламенти країн
Північної Європи та Балтії тримати це питання під пильною увагою.
Глава держави подякував парламентським лідерам за тверду позицію
щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України.
Спікери відзначили зусилля України в контексті втілення
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всеохоплюючого плану реформ. Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва,
Норвегія та Швеція запевнили, що для їхніх столиць підтримка України
належить до незаперечних пріоритетів, у тому числі в рамках NB8.
Глави парламентів Північної Європи та Балтії привітали прийняття
Верховною Радою України у першому читанні змін до Конституції України в
частині правосуддя.
Представниця Латвійської Республіки зазначила, що Латвія в цьому році
головує серед керівників парламентів країн Північної Європи та Балтії,
відомих як NB8, і хоче надавати більшу допомогу Україні, тому хоче
зрозуміти, чим може допомогти. Вона також зазначила, що Латвія розуміє всі
економічні труднощі у впровадженні реформ, і нагадала, що минулої
п’ятниці парламент Латвії опублікував заяву про те, що Латвія не підтримує
«Північний потік-2» (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2016. – 2.02).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч з віце-прем’єрміністром, міністром закордонних справ та з європейських питань
Словацької Республіки М. Лайчаком, який перебуває в Україні з робочим
візитом.
Співрозмовники обмінялися думками з важливих питань двосторонніх
відносин і міжнародного порядку денного, зокрема обговорили безпекову
ситуацію та питання імплементації мінських домовленостей. Глава держави
наголосив на важливості міжнародної єдності та солідарності з Україною в
питанні щодо необхідності повного виконання мінських домовленостей і
продовження санкцій щодо Росії через їхнє невиконання.
Президент поділився враженнями від свого візиту до Берліну та
переговорів із федеральним канцлером А. Меркель. «Я дуже задоволений
тим фактом, що в цих дуже непростих обставинах лідери Європейського
Союзу знаходять час і зусилля тримати Україну серед найвищих пріоритетів
європейського порядку денного», – відзначив П. Порошенко.
Президент висловив вдячність Словаччині за підтримку суверенітету та
територіальної цілісності України, а також за надання гуманітарної допомоги
нашій державі у розмірі 2,9 млн євро.
Співрозмовники приділили особливу увагу обговоренню питань
енергетичної безпеки. Президент України подякував керівництву
Словаччини за збільшення обсягів реверсних поставок газу в Україну. «Ми
пройшли першу зиму без російського газу. Ми скоротили споживання на
21 % порівняно з минулим роком. Ми запроваджуємо енергетичну
диверсифікацію та енергетичну незалежність», – сказав П. Порошенко.
Президент України та Глава МЗС Словаччини наголосили на
неприпустимості реалізації проекту «Північний потік-2».
Окрему увагу було приділено алгоритму взаємодії двох країн на
євроінтеграційному напрямі в контексті головування Словаччини в ЄС у
другій половині 2016 р.
30

Співрозмовники відзначили важливість відкриття спільних пунктів
контролю на українсько-словацькому кордоні, що дадуть змогу полегшити
проходження процедур для громадян.
Глава МЗС Словаччини висловився на підтримку запровадження
безвізового режиму для громадян України з боку ЄС.
М. Лайчак наголосив на готовності його країни ділитися досвідом з
Україною на шляху європейських трансформацій та допомагати Україні в
цьому (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 2.02).
***
Президент України П. Порошенко зустрівся з делегацією Комітету у
справах Європейського Союзу німецького бундестагу на чолі з головою
комітету Ґ. Кріхбаумом під час візиту парламентарів в Україну.
Глава держави висловив вдячність за пильну увагу бундестагу до
питання мирного врегулювання ситуації на Донбасі та підтримку України у
протидії російській агресії, відновленні територіальної цілісності.
Президент наголосив на важливості політики санкцій щодо агресора:
«Санкції – є ефективним механізмом, який спонукає Росію виконувати
мінські домовленості», – сказав він.
П. Порошенко також позитивно оцінив результати переговорів з
канцлером ФРН А. Меркель у Берліні 1 лютого 2016 р., які підтвердили
спільність бачення сторін щодо імплементації мінських домовленостей і
продовження санкцій. У цьому контексті Президент України наголосив на
необхідності збереження єдності Європейського Союзу.
Представники німецького бундестагу підтвердили, що санкції
«працюють». У свою чергу голова німецької делегації Ґ. Кріхбаум додав, що
«Україна може розраховувати на повну підтримку Німеччини», та запевнив,
що санкції залишаться, поки Росія не виконає мінських домовленостей.
Під час зустрічі було відзначено принципову важливість продовження
Україною курсу на імплементацію широкої програми системних реформ, які
сприятимуть зміцненню політичної стабільності, запровадженню системи
справедливого правосуддя, втіленню ефективної антикорупційної політики,
прискоренню економічного зростання та всебічного зближення з
Європейським Союзом.
П. Порошенко наголосив на важливості запровадження Євросоюзом
безвізового режиму для громадян України.
У контексті обговорення питань енергетичного співробітництва
Президент України наголосив, що Україна розраховує на солідарність
Євросоюзу щодо проекту «Північний потік-2» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 2.02).
***
Президент П. Порошенко назвав історичним день, коли Верховна
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Рада зробила перший і дуже важливий крок щодо побудови незалежної
системи правосуддя, проголосувавши в першому читанні відповідні зміни
до Конституції.
Рішення парламенту Президент прокоментував на зустрічі з делегацією
голів парламентів Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії
та Швеції (NB8), яка перебуває в Україні із спільним робочим візитом.
Глава держави висловив сподівання, що остаточне затвердження цього
законопроекту відбудеться вже в найближчі місяці. «Це дасть можливість
зробити декілька важливих кроків – зняти суддівську недоторканність, ту
парасольку, яка закривала суддів від справедливого покарання за корупцію, а
також забезпечити незалежну систему тестування, яка дасть змогу значним
чином оновити суддівський корпус, зробити перезавантаження суддівської
системи, але чітко відповідно до тих правил і норм, які існують у Європі», –
наголосив П. Порошенко.
За словами Президента, уперше в історії України 7,5 тис. суддів, усі без
виключення, пройдуть процедуру оцінювання, і це безпрецедентна акція, яка
дасть змогу виявити корупціонерів, непрофесіоналів.
«Це є значним українським подальшим кроком у комплексних реформах
з подолання корупції в нашій державі. Без справедливого, чесного та
незалежного суду про боротьбу з корупцією буде дуже важко говорити», –
наголосив Президент, назвавши це рішення парламенту «дуже важливим
кроком для того, щоб завершити формування спеціалізованої
антикорупційній системи», разом з Національним антикорупційним бюро,
яке було обрано за прозорою процедурою, та Спеціалізованою
антикорупційною прокуратурою.
Глава держави наголосив на важливості довіри суспільства до судової
гілки влади і навів приклад зростання довіри до національної поліції, яка, на
відміну від міліції, має велику підтримку з боку українців (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 2.02).
***
Президент П. Порошенко наголошує на важливості для країни
затвердження Верховною Радою змін до Конституції щодо
децентралізації. «На сьогодні дуже важливо країні об’єднатися для того,
щоб не дати нікому зруйнувати ті процеси, які у нас йдуть», – заявив
Президент, коментуючи можливості, які відкриває децентралізація, під час
представлення нового голови Київської обласної державної адміністрації
М. Мельничука.
Президент висловив упевненість у тому, що конституційні зміни в
частині децентралізації будуть проголосовані. «Значна та головна місія цих
змін щодо децентралізації – це ключова реформа місцевого самоврядування»,
– наголосив він, нагадавши, що ця реформа побудована за польською
моделлю із залученням найкращих фахівців з Європейського Союзу та
використанням багаторічного досвіду, який існує в цих країнах.
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Глава держави закликав присутніх звернутися до лідерів своїх
політичних сил з проханням підтримати проект змін до Конституції в частині
децентралізації та взяти на себе частину відповідальності за соціальноекономічний розвиток регіону.
Президент наголосив на тому, що не допустить федералізації країни та
зазначив, що процес децентралізації в Україні розпочався саме з його
ініціативи, коли до Верховної Ради був внесений проект змін до Конституції
в частині децентралізації.
«Категорично не згоден з тими лідерами політичних сил, які говорять,
що ми повинні відгородитись від частини Донецької та Луганської областей
– віддати ворогу частину суверенної території України. Для мене позиція
розкидування українськими землями неприйнятна. Ми маємо боротися за
повернення Донбасу, так само, як і Криму. Зміни до Конституції в частині
децентралізації дадуть змогу без жодних поступок повернути український
суверенітет на Донбас», – заявив П. Порошенко.
При цьому глава держави зазначив, що цими змінами передбачається
скасування посад голів обласних і районних державних адміністрацій,
скасування процедури їхнього призначення Президентом, натомість
запроваджуються посади голів виконкомів обласної виконавчої влади, які
обиратимуться на сесіях обласних рад, що означає передачу значної частини
владних повноважень територіальним громадам. Саме обласні виконавчі
комітети і розпоряджатимуться значною частиною економічних і фінансових
ресурсів, які раніше розподілялися з Києва, наголосив П. Порошенко.
Президент повідомив про перші бюджетні показники децентралізації.
Надходження до Київського обласного бюджету від діяльності суб’єктів
малого та середнього підприємництва в 2015 р. збільшилися на 31,8 %.
Підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування,
перерахували до бюджету на 50,8 % більше, ніж у попередньому році. «Цей
податок повністю залишається місцевим громадам, і ці показники є доброю
ілюстрацією політики децентралізації», – сказав П. Порошенко.
Він також зазначив, що вперше за багато років в обласному бюджеті
знайшлося 40 млн грн на придбання обладнання для діагностики та лікування
онкологічних захворювань, 23 млн – для забезпечення сучасним медичним
обладнанням обласної лікарні, 12 млн – на придбання шкільних автобусів. На
Київщині створена перша добровільно об’єднана територіальна громада, яка
пройшла всі необхідні офіційні процедури та функціонує як самодостатня
територіально-економічна одиниця, – це Калитянська громада. Якщо
минулого року сукупний дохід громади становив трохи більше 5 млн грн, то
цього року очікується, що він зросте до майже 14 млн – практично втричі. Це
– завдяки збільшення кількості зборів, які залишаються у розпорядженні
територіальної громади. 8 млн з цих 14 млн – надходження від ПДФО.
«Це – не просто передача повноважень про прийняття рішень, а й
фінансове забезпечення, щоб громада сама вирішувала, як найбільш
ефективно використовувати ці кошти», – наголосив Президент. Глава
держави зазначив, що під час своїх поїздок регіонами вже мав змогу
33

побачити перші результати поєднання ресурсу територіальних громад,
Фонду регіонального розвитку, коштів державного та обласних бюджетів
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2016. – 3.02).
***
Президент П. Порошенко представив колективу Київської обласної
державної адміністрації нового керівника – М. Мельничука. Він замінив
на цій посаді В. Шандру, який кілька днів тому написав заяву про
звільнення за власним бажанням.
Глава держави привітав нового очільника Київської ОДА та вручив йому
посвідчення. Президент висловив переконання, що М. Мельничук, як людина
із досвідом роботи у міжнародній діяльності, учений, фахівець з
інвестиційних та інноваційних проектів, зможе розвинути потенціал
Київщини у нових напрямах. «Дуже важливо, що все його життя пов’язане зі
столичним регіоном, з Київською областю», – зазначив Президент.
Глава держави повідомив, що познайомився з новим очільником ОДА
під час непростих переговорів щодо зони вільної торгівлі між Україною та
ЄС. «Максим був учасником переговорів і, як ніхто, добре знає ті
можливості, які зона вільної торгівлі з ЄС відкриває для України в цілому», –
наголосив П. Порошенко.
Президент звернув увагу на потенціал розвитку аграрного сектора
країни в цілому та Київщини, зокрема, зазначивши, що доступ до нових
ринків збуту та розширення використання можливостей приведе до
збільшення надходжень до місцевого та центрального бюджетів, появи нових
робочих місць.
«Хотів би привітати Вас, пане Мельничук, з новою роботою, а Київщину
– з новими можливостями, що відкриваються завдяки вашим знанням,
досвіду та менеджерським навичкам», – зазначив П. Порошенко.
За словами Президента, попри військові дії та економічну
нестабільність, Київщина повинна активно працювати в інвестиційному
напрямі. Уже запущено в роботу Агенцію регіонального розвитку, яка
створюватиме інвестиційні проекти та шукатиме для них бізнес-партнерів.
Триває активна робота з розвитку індустріальних парків. На сьогодні в різних
районах Київщини є 16 таких майданчиків площею від 15 до 110 га, на яких
інвестор зможе створити та запустити виробничий процес. «Жодних
бюрократичних перепон, багатомісячних очікувань», – наголосив глава
держави.
Сформований інвестиційний паспорт Київської області, який містить 34
інвестиційних пропозицій уже найближчим часом. «Відтепер саме залучення
інвестицій, наряду з децентралізацією, стає одним із ключових завдань
місцевої влади, одним із ключових критеріїв оцінки ефективності діяльності
обласних і районних адміністрацій. Якщо Ви, пане Максиме, оволодієте
цими інструментами, ви зможете ефективно вирішувати соціальні проблеми,
піднімати рівень життя людей та забезпечувати високу довіру Київщини до
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Вас», – звернувся до нового очільника області Президент.
Глава держави подякував В. Шандрі за роботу на посаді очільника
області впродовж останніх двох, можливо, найважчих років у новітній історії
країни. П. Порошенко підкреслив, що на пенсію В. Шандрі ще рано,
повідомивши про подальшу його роботу як радника Президента. Глава
держави відзначив, що екс-голові Київської ОДА не лише вдалося втримати
ситуацію в регіоні, а й досягти розвитку соціально-економічних показників,
де Київська область є одним із лідерів.
У свою чергу М. Мельничук зазначив: «Буду виконувати та ділитися
всіма навичками та вміннями для того, щоб дійсно Київська область стала
тим регіоном, який стане пілотним, інноваційно-новітнім і буде давати
приклад на всю Україну». Він висловив сподівання на продуктивну
співпрацю з Київською обласною радою (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2016.
– 3.02).
***
2 лютого Прем’єр-міністр України А. Яценюк прийняв делегацію
парламенту Німеччини на чолі з головою Комітету у справах
Європейського Союзу Ґ. Кріхбаумом.
А. Яценюк висловив вдячність за підтримку України з боку уряду
Німеччини на чолі з А. Меркель і парламенту цієї держави у протидії
російській агресії та забезпеченні мирного врегулювання становища на Сході
України, а також у процесі внутрішніх демократичних перетворень і
економічних реформ.
«Ми вдячні за вагомі зусилля канцлера А. Меркель для підтримки
України, відновлення миру та втілення економічних змін. Дуже важливо,
щоб ми зберігали непорушну єдність проти загроз гібридної війни, яку
сьогодні здійснює Кремль не лише проти України, а й проти Європейського
Союзу, – підкреслив глава уряду України. – Маємо бути свідомі, що зараз не
можна допустити політичної дестабілізації та роз’єднаності ані в нашій
країні, ані серед членів європейської спільноти».
Представники німецького парламенту високо оцінили дії українського
уряду у винятково складних зовнішніх обставинах. Ґ. Кріхбаум запевнив у
незмінній підтримці цілей відновлення миру й територіальної цілісності та
суверенітету як в окремих районах Донецької та Луганської областей, що
перебувають під окупацією, так і в Криму.
Під час бесіди йшлося про актуальні питання українсько-німецького
співробітництва та європейської інтеграції України. Глава українського
уряду закликав німецьких парламентарів і надалі сприяти європейській
трансформації України й особливо – у впровадженні безвізового режиму для
українських громадян (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
2.02).
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***
Успішне прибуття експериментального потяга новим «Шовковим
шляхом» довело Росії, що економічна та транзитна блокада України
провалилася: «Наші торговельні партнери чітко продемонстрували своє
бажання разом з Україною побудувати новий транзитний шлях», –
підкреслив у вівторок, 2 лютого, Прем’єр-міністр України А. Яценюк під
час наради щодо прибуття експериментального потяга Україна – Грузія
– Азербайджан – Казахстан – Китай у кінцеву точку маршруту.
Глава уряду зазначив, що ініціатива міністра інфраструктури А.
Пивоварського щодо будівництва нового шляху доставки товарів виявилася
результативною: «Є факт – з Іллічівська вийшов тестовий поїзд. І є так само
другий факт – за 15 днів він дійшов до станції призначення».
«Пророблена дуже складна та велика робота. Тому що мова йде про те,
що треба було домовитися з п’ятьма країнами і мінімум з шістьма різними
операторами. У кожного своя тарифна політика, у кожного свої внутрішні
регуляції митниці. Але нам вдалося досягнути згоди з тим, щоби запустити
цей тестовий поїзд і довести Росії, що економічна та транзитна блокада
України провалиться. І вона провалилася. Наші торговельні партнери чітко
продемонстрували своє бажання разом з Україною побудувати новий
транзитний шлях», – наголосив А. Яценюк.
Він нагадав, що Російська Федерація після того, як Україна почала
виконувати Угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, ввела
додаткові торговельні ембарго проти України: «Україна відповіла
контрзаходами».
Крім того, Росія фактично заборонила транзит українських товарів
територією Російської Федерації: «Це транзит, який йшов до наших країнпартнерів – до Казахстану, Китаю, інших країн, де у нас сотні мільйонів
торговельного обігу».
Він зазначив, що Україна «не збирається чекати ніяких поступок», тому
почала будувати альтернативний шлях: «Те, що цей поїзд виїхав з Іллічівська
та доїхав до кордону в Китаї, означає, що ми правильно все зробили, і це не
просто чіткий сигнал, а чіткий шлях до того, як розблоковувати торговельну
та транзитну блокаду, яку запровадила Російська Федерація», – підкреслив А.
Яценюк (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 2.02).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк доручив Мінінфраструктури
вивчити можливості скорочення тривалості рейсу новим «Шовковим
шляхом» до десяти днів і зниження собівартості перевезень. Про це глава
уряду сказав у вівторок, 2 лютого, під час наради щодо прибуття
експериментального потяга Україна – Грузія – Азербайджан – Казахстан –
Китай у кінцеву точку маршруту.
А. Яценюк наголосив на важливості того, аби скоротити тривалість ходу
експериментального потяга: «Добре, що цей поїзд йшов 15 днів, а не 30, але
після того, коли проаналізована вся технічна та методологічна складова
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проходження поїзда, нам необхідно скоротити терміни. Якщо вдасться
зробити, аби такий поїзд йшов протягом десяти днів, це додатково дасть нам
можливість скомпенсувати витрати на новий транзитний шлях і прискорити
постачання українських вантажів».
Крім того, глава уряду підкреслив, що є можливість істотно зменшити
собівартість перевезень новим «Шовковим шляхом». Він зазначив, що ні
сьогодні доставка одного контейнера до кінцевого пункту призначення в
середньому коштує 5,5 тис. дол., що дещо дорожче, ніж стандартний шлях
транзиту через Росію: «Але якщо ми завантажимо цей поїзд і далі буде такий
інтерес в українського та європейського бізнесу до нового шляху постачання
товарів – це дасть можливість нам істотно зменшити собівартість
перевезення одного контейнера».
А. Яценюк звернувся до Міністерства інфраструктури України
«завершити весь переговорний процес, остаточно вирішити всі технологічні
питання щодо перетину митниці, прискорення процедури перевезення
вантажів, спрощення оформлення».
Він наголосив на важливості «максимально залучити бізнес» до цього
проекту.
Під час наради Надзвичайний і Повноважний Посол України в КНР О.
Дьомін телефонним зв’язком повідомив, що цей проект «викликав у Китаї
дуже великий інтерес»: і на державному рівні, і в підприємницьких
структурах, і серед громадськості. Як зазначив О. Дьомін, речник МЗС КНР
привітав розширення можливостей нового «Шовкового шляху».
А. Яценюк підкреслив, що Україна цінує високу оцінку з боку
китайської сторони цього спільного проекту: «Вони на політичному рівні
підтримали ідею нового “Шовкового шляху”» (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 2.02).
***
Підписаний попередній меморандум з литовськими партнерами
щодо об’єднання нового «Шовкового шляху» з поїздом «Вікінг». «Це
означає, що в рамках нашої співпраці з Європейським Союзом і реалізації
Угоди про зону вільної торгівлі до цього “Шовкового шляху” буде
підключена не тільки Україна, не тільки Грузія, Азербайджан, Казахстан і
Китай, але й країни-члени Європейського Союзу», – підкреслив Прем’єрміністр України А. Яценюк у вівторок, 2 лютого, під час наради щодо
прибуття експериментального потяга Україна – Грузія – Азербайджан –
Казахстан – Китай у кінцеву точку маршруту.
«“Вікінг” з Клайпеди також буде мати можливість постачати свої товари
аж безпосередньо до Китаю, обходячи Росію, – додав він. – Якби хтось два
роки тому нам сказав про те, що ми будемо обходитися без російського газу,
що ми не будемо більше залежати від Росії по енергоносіям так, як ми
залежали протягом усієї історії незалежності України, що ми знайдемо шлях,
як обійти російські торгівельні заборони та побудувати альтернативний
транзитний шлях, мало би хто в це повірив. Але зараз це є реальністю. Ми
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закуповуємо газ у країнах-членах Європейського Союзу. Росія закрила нам
транзит, але ми знайшли альтернативний шлях.
Більше того, ми ще й залучили наших західних партнерів у тому, щоби
брати найактивнішу участь у торговельно-економічній співпраці з тими
країнами, які відносяться до так званої СНД».
Він привітав міністра інфраструктури України А. Пивоварського та всю
урядову команду з успішним прибуттям експериментального потяга: «Далі
необхідно працювати з бізнесом, працювати з нашими європейськими
партнерами. І це повинно стати буденністю – що у нас є альтернативний
маршрут, і будь-які спроби Росії ввести чи то торговельне, чи то транзитне
ембарго Україні завжди отримують адекватну відповідь.
Чим більше у нас викликів і чим більше нам створюють проблем, тим
сильніші ми стаємо. І яскравим прикладом є те, що нам вдається сьогодні
будувати самостійну економічну політику. Нам вдається сьогодні разом з
нашими європейськими партнерами доводити, що ми можемо знаходити
виходи з найскладніших ситуацій. І нам необхідно далі демонструвати нашу
економічну, політичну та фінансову самостійність. І вже зараз у тому числі –
транзитну самостійність» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016.
– 2.02).
***
3 лютого Прем’єр-міністр України А. Яценюк разом з міністром
внутрішніх справ України А. Аваковим, головою Національної поліції
України Х. Деканоідзе та головою представництва Європейського Союзу в
Україні Я. Томбінським узяв участь у церемонії запуску груп швидкого
реагування патрульної поліції Білоцерківського відділу поліції
ГУ Національної поліції в Київській області.
До новоствореної служби груп реагування патрульної поліції
Білоцерківського району входить 144 працівники. Одночасно патрулювання
міста та району здійснюватиметься 12-ма групами реагування патрульної
поліції.
Під час церемонії глава уряду підкреслив, що минулого року з початком
реальної реформи в правоохоронній системі «Україна почала позбуватися від
радянської міліції – не просто за формою, а за змістом. Міліція радянського
зразка, наголосив А. Яценюк, – «це була неповага до прав людини, корупція,
міліція, яка працювала виключно на себе і на кишеню свого начальства».
«Зараз ми сформували нову українську поліцію, яка відповідає європейським
стандартам, а найважливіше – тим очікуванням, які є в кожній родині, –
сказав він. – Коли ти набираєш номер і викликаєш поліцію, вона приїжджає
не через годину чи дві, а за новим стандартом поліція в Білій Церкві повинна
прибувати протягом 7 хв. Поліція в селі має прибувати протягом 20 хв, а не
як раніше, коли працівники правоохоронних органів узагалі не реагували на
виклики».
Нова поліція, підкреслив він, має новий підхід у тренуванні, навчанні та
ставленні до громадян: «Ці молоді люди дійсно хочуть будувати нову країну.
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Не на словах, не на дивані вдома, натискаючи кнопки в соціальних мережах,
а з гарячими серцями та з відповідальністю за долю країни і за долю
громадянина.
На цих молодих хлопців і дівчат лягла така відповідальність. І їм треба
допомогти. Їм необхідна в тому числі ваша довіра і ваша допомога. Для того
щоби нова українська правоохоронна система працювала на кожну людину,
на кожного громадянина і на кожну вашу сім’ю».
Нова поліція, підкреслив він, уже дійшла до районних центрів, «і дійде
до кожного села»: «Місцеві шерифи, які повинні працювати в кожному
районному центрі та в кожному селі й селищі».
А. Яценюк висловив вдячність присутньому на церемонії голові
представництва Європейського Союзу в Україні Я. Томбінському за
започаткований проект допомоги для Міністерства внутрішніх справ
України, аби «нова поліція дійшла безпосередньо до кожного маленького
містечка, кожного села, тому що громадяни повинні відчувати свою безпеку
по всій країні».
«Країні непросто. Країна воює. Країна боронить свою незалежність. Та
мало хто міг подумати декілька років тому, що буде нова поліція, але це
сталося. Це означає, що ми можемо далі рухатись. І від кожного з нас, від
кожного громадянина країни залежать зміни. Ми змінюємо країну разом», –
сказав глава уряду.
Присутні поклали квіти до меморіалу Героїв Небесної Сотні у Білій
Церкві та вшанували пам’ять загиблих під час подій на Майдані хвилиною
мовчання (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 3.02).
***
Прем’єр-міністр України А. Яценюк вимагає від органів місцевої
влади працювати на свою територіальну громаду: «Це наше спільне
завдання – проводити реформи. Це означає, що від самого верху до самого
низу всі несуть повноту відповідальності перед громадянами країни», –
наголосив глава уряду в середу, 3 лютого, під час церемонії запуску груп
швидкого реагування патрульної поліції у Білій Церкві на Київщині.
А. Яценюк підкреслив, що реформа правоохоронної системи – «це
тільки один із елементів реформ у країні»: «Не можна провести реформу
міліції, перетворити її в поліцію та залишити все інше, як було».
Він нагадав, що торік уряд провів децентралізацію, передавши «дуже
багато фінансового ресурсу з Києва на місця»: «Раніше ті кошти, які
збиралися виключно в Києві, попали у місцеві бюджети».
А. Яценюк звернувся до міського голови Білої Церкви, керівника
районної адміністрації та всієї місцевої влади: «Дядько з Києва не буде
приїжджати сюди та ремонтувати заклади культури, охорони здоров’я та
освіти.
У мене як Прем’єр-міністра є вимога до органів місцевої влади – вони
повинні працювати на свою територіальну громаду. Вони повинні
ремонтувати школи, лікарні, вулиці, відновлювати інфраструктуру та
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проводити реформи кожен на своєму місці.
Це наше спільне завдання – проводити реформи. Це означає, що від
самого верху до самого низу всі несуть повноту відповідальності перед
громадянами країни» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2016. –
3.02).
***
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України створило експертну групу для
невідкладного реагування у вирішенні питань об’єднаних територіальних
громад.
«Територіальні громади, що вже об’єдналися, опинилися у нових для
них умовах роботи, зіштовхнулися з безліччю запитань, відповіді на які
важко знайти, а на офіційні звернення для роз’яснень немає часу. На місцях
працюють швидко, а отже і експертні відповіді громади мають отримувати
максимально оперативно», – про це сказав перший заступник міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України В. Негода.
Для швидкого реагування на запити громад Мінрегіон запропонував
об’єднати зусилля представникам центральних органів виконавчої влади,
всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування та експертів.
Створена експертна група відслідковуватиме проблемні питання громад
і надаватиме відповідні консультації органам місцевого самоврядування.
«На цьому етапі в об’єднаних громадах уже відбулися вибори,
сформовано ради, їхні виконавчі органи, обрано голів, затверджено бюджети.
Але в процесі становлення нових громад виникає чимало запитань щодо
організації виконання повноважень у сфері освіти, охорони здоров’я,
соціального захисту, надання адміністративних і комунальних послуг,
утворення ЦНАП, а також майнових і фінансових питань. Крім того, істотної
підтримки об’єднані громади потребують у розробленні своїх стратегій
розвитку, проектів і програм, які можуть фінансуватися за кошти Державного
фонду регіонального розвитку, спеціальної субвенції, інших джерел. І наше
завдання – допомогти, оперативно надати консультації», – сказав перший
заступник міністра.
Керівники об’єднаних громад можуть у будь-який час вийти на зв’язок з
експертами – зателефонувати чи написати електронного листа – і поставити
свої запитання.
«Експерти або одразу їх консультуватимуть, якщо запитання типове, або
оперативно збиратимуть нараду, на якій ми спільно прийматимемо рішення
та інформуватимемо громаду», – запевнив В. Негода (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 3.02).
***
1 лютого 2016 р. за участі заступника міністра інформаційної
політики України Т. Попової відбувся запуск першого українського
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телеканалу для дітей «Воля cine+ kids» у форматі високої чіткості від
телекомунікаційного провайдера «Воля».
За словами організаторів, під час створення каналу компанія
співпрацювала з дитячими психологами, міжнародними фахівцями з
дитячого контенту та батьками. Значну частину фільмів і мультфільмів
створено українськими студіями, зокрема задіяно контент від національного
виробника студії «Укранімафільм», а решту від провідних світових
кіностудій та адаптовано для перегляду в Україні.
Заступник міністра інформаційної політики України Т. Попова
зазначила: «Ми підтримуємо ініціативу створення нового дитячого каналу з
програмами як українських, так і міжнародних виробників. Надзвичайно
важливо розвивати напрям вітчизняного телепродукту та формувати
свідомість саме наймолодших українських глядачів, адже це майбутнє
України,
яке
ми
створюємо
сьогодні»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2016. – 2.02).

ПОЛІТИКА
Организация Объединенных Наций призвала правительство Украины
не закрывать контрольно-пропускные пункты на Донбассе. Об этом
говорится в сообщении пресс-службы ООН.
В частности, в организации обеспокоены закрытием с 3 февраля КПВВ
Зайцево в Донецкой области. Гуманитарные организации, работающие в
Украине, выразили серьезную обеспокоенность ситуацией, в которой
оказались тысячи гражданских лиц (http://korrespondent.net/ukraine/3624265oon-pryzvala-ne-zakryvat-punkty-propuska-v-donbasse).
«Это граждане Украины, в основном пожилые люди и представители
уязвимых групп населения, которые вынуждены часами ожидать в очереди
на холоде, чтобы получить доступ к медикаментам и продуктам питания,
сбережениям и пенсиям или чтобы увидеть своих родственников.
Ограничения также касаются людей, живущих на подконтрольных
правительству территориях вблизи “линии разграничения”», – говорится в
сообщении.
Отмечено, что даже временное закрытие одного или нескольких КПВВ
будет иметь серьезные последствия для этих людей. «В случае обострения
конфликта гражданские лица могут оказаться в опасных районах, оставшись
один на один с насилием, риском взрыва мин и боеприпасов. Мы призываем
правительство не закрывать контрольно-пропускные пункты», – заявил Н.
Вокер, координатор по гуманитарным вопросам в Украине.
«Мы призываем все стороны прекратить огонь, соблюдать нормы
международного гуманитарного права и обеспечить защиту гражданского
населения от опасностей, возникающих в результате военных операций.
Свобода передвижения гражданских лиц крайне важна, как и доступ всех
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гуманитарных работников к людям, нуждающимся в их помощи», – сказала
Б. Манзи, глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в
Украине (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 3.02).
***
Точная дата следующей встречи глав МИД стран «нормандской
четверки» пока согласовывается. Об этом сообщила в среду официальный
представитель МИД Германии С. Чебли, передает УНН со ссылкой на «РИА
Новости». По ее словам, «переговоры ведутся постоянно».
Накануне пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре
президента России В. Путина и канцлера Германии А. Меркель, которые
договорились продолжить работу «нормандской четверки» по Украине,
включая проведение в ближайшие дни встречи глав МИД.
Напомним, министр иностранных дел Украины П. Климкин заявил
27 января, что встреча «нормандской четверки» на уровне глав МИД
планируется на вторую неделю февраля и, вероятно, во Франции (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 3.02).
***
Европейский Союз ожидает скорейшего принятия Верховной Радой в
целом законопроекта об изменениях в Конституцию Украины в части
правосудия. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской
службы внешних дел, передает УНН.
В сообщении указано, что голосование украинским парламентом
изменений в Конституцию в части правосудия 2 февраля является «важным
шагом на пути укрепления судебной системы, повышения ее эффективности,
обеспечения ее независимости и беспристрастности и борьбы с коррупцией».
«ЕС надеется на скорое принятие этих поправок в окончательном чтении», –
говорится в заявлении.
В офисе главы дипломатии ЕС также отметили, что процесс,
проведенный в 2015 г. через Конституционную Комиссию и
соответствующие рабочие группы, был всесторонним. «Были проведены
консультации с гражданским обществом и экспертами. Нам хорошо
известно, что украинская власть обращалась за выводами к Венецианской
комиссии и приняла большую часть ее рекомендаций», – добавили в
Европейской службе внешних дел.
«Реформирование судебной системы в соответствии с европейскими
стандартами является многолетним обязательством, которое будет
способствовать укреплению верховенства права и которое является
ключевым условием успеха политических и экономических реформ в
Украине, которые сейчас проводятся. Это имеет принципиальное значение
для украинского народа», – подчеркивается в заявлении (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 3.02).
***
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Западные послы недовольны отставкой А. Абромавичуса.
Послы ключевых стран Евросоюза, США и Канады выступили с резким
заявлением, в котором выразили глубокое разочарование вероятной
отставкой министра экономики А. Абромавичуса. Соответствующее
заявление
распространяет
пресс-служба
Посольства
Германии
(http://korrespondent.net/ukraine/3624239-zapadnye-posly-nedovolny-otstavkoiabromavychusa). «Мы глубоко разочарованы отставкой министра
экономического развития и торговли А. Абромавичуса, который достиг
настоящих результатов в проведении реформ в Украине», – заявили послы.
«В течение прошлого года А. Абромавичус и его профессиональная
команда добились важных сдвигов во внедрении жестких, но необходимых
экономических реформ, призванных стабилизировать украинскую
экономику, искоренении хронической коррупции, приведении в соответствие
с требованиями программы МВФ и содействии формированию более
открытой и прозрачной власти», – говорится в заявлении.
Послы призвали украинских руководителей отбросить «свои мелочные
разногласия» и навсегда оставить в прошлом «корыстные интересы, которые
тормозили развитие страны на протяжении десятилетий».
Заявление подписали:
посол Канады Р. Ващук
посол ЕС в Украине Я. Томбинский
посол Франции И. Дюмон
посол Германии К. Вайль
посол Италии Ф. Романо
посол Литвы М. Януконис
посол Норвегии Й. Ф. Елведал
посол Швеции А. фон Бекерат
посол Великобритании Д. Гоф
посол США Д. Пайетт
посол Швейцарии Г. Шойрер.
Ранее, 3 февраля, А. Абромавичус заявил, что уходит в отставку из-за
блокирования
реформ
в
министерстве
(Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 3.02).
***
назвал плохим

Глава МИД Литвы
признаком отставку
А. Абромавичуса.
Плохой признак, что из правительства выходят реформисты, надеюсь,
что найдутся люди, которые этого не допустят. Об этом в эфире
«112 Украина» сказал министр иностранных дел Литвы Л. Линкявичус,
комментируя отставку министра экономического развития и торговли
Украины А. Абромавичуса, передает УНН.
«Если он пошел на такой шаг, то, наверное, все взвесил и решил, что
только таким образом он сможет привлечь внимание, что такое политическое
давление, коррупционное давление. Но есть и какой-то предел. Я его по43

человечески понимаю, но честно говоря, это настораживает», – отметил он.
Также Л. Линкявичус выразил надежду, что реформы продолжатся в
Украине в такое непростое для нее время. «Сам этот факт обратит внимание
и надеюсь, что победит здравый смысл. Найдутся люди, которые поддержат,
которые сдержат выход реформистов из правительства, что является плохим
признаком», – подчеркнул он (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 3.02).
***
ЕС передал специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине
20 бронированных автомобилей.
3 февраля возле главного офиса специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ в Украине состоялась официальная церемония передачи
20 бронированных автомобилей от Европейского Союза, передает
корреспондент УНН.
«Сегодня мы передаем 20 бронированных автомобилей. Последние
недели показали, насколько важны для наблюдателей бронированные
автомобили. В частности, благодаря им удалось сохранить жизни нескольких
наблюдателей, попавших под обстрел», – сказал глава представительства ЕС
в Украине Я. Томбинский.
Отмечается, что автомобили Mercedes G-класса, общей стоимостью
685 тыс. евро, будут направлены для использования командами
наблюдателей в ближайшие дни. Ранее они использовались полицейской
миссией в Афганистане.
«Я благодарен за вклад ЕС, этот жест увеличит наши мониторинговые
возможности. Все бронированные автомобили направят на Восток Украины.
Они будут помогать в осуществлении мониторинговой деятельности. Этот
вклад позволит направить наблюдателей в те районы, где возникают
проблемы с безопасностью. Надеемся, что наша работа значительно
улучшится», – отметил председатель СММ ОБСЕ Э. Апакан (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 3.02).
***
Европейский Союз заинтересован помочь в проектах по
безопасности в городах Украины. Об этом сказал глава представительства
ЕС Я. Томбинский во время запуска патрульной полиции в Белой Церкви,
передает корреспондент УНН.
«Мы как представители ЕС можем помочь в обеспечении элементарной
безопасности в украинских городах», – отметил посол.
Он также пожелал, чтобы был виден результат работы полиции в Белой
Церкви.
3 февраля в Белой Церкви прошла церемония старта работы новых групп
реагирования патрульной полиции в Киевской области. Эти группы будут
работать в рамках программы при поддержке консультативной миссии ЕС на
базе Самборского отдела полиции Львовской области. Также подобные
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проекты планируют запускать в Харьковской области
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 3.02).

(Українські

***
Миссия Совета Европы завершила визит в Крым.
Миссия Совета Европы завершила недельный визит в Крым, проведя
свыше 50 встреч с представителями всех секторов общества, сообщил генсек
СЕ Т. Ягланд (http://korrespondent.net/ukraine/3624297-myssyia-soveta-evropyzavershyla-vyzyt-v-krym).
О решении отправить в Крым миссию из четырех человек во главе с
швейцарским дипломатом Ж. Штудманом для оценки ситуации с правами
человека на полуострове было объявлено в конце января.
Т. Ягланд проинформировал в среду Комитет министров Совета Европы,
что за семь дней миссия «встретилась с представителями всех секторов»
общества Крыма. Члены миссии провели свыше 50 встреч в различных
городах Крыма, включая Симферополь, Ялту, Севастополь, Бахчисарай.
Посол Ж. Штудман также имел возможность посетить находящегося в
заключении в Симферополе заместителя председателя меджлиса крымских
татар А. Чийгоза, отметили в пресс-службе.
На основе обширного материала, собранного во время поездки, миссия
подготовит доклад для генерального секретаря СЕ.
В пресс-службе отметили, что в задачу миссии входила оценка ситуации
с правами человека и верховенства закона на полуострове и подготовка
доклада с изложением рекомендаций в рамках мандата Совета Европы.
Доклад по итогам посещения миссией Крыма может быть представлен в
феврале или в марте (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. –
3.02).
***
У П. Порошенко дали команду готовиться к выборам в сентябре,
отмечается в СМИ.
Всем штабам Блока П. Порошенко дана команда готовиться к
досрочным парламентским выборам на сентябрь. Об этом сообщает
«Украинская
правда»
(http://korrespondent.net/ukraine/politics/3624250-uporoshenko-daly-komandu-hotovytsia-k-vyboram-v-sentiabre-smy).
Отмечается, что политолог Т. Березовец со ссылкой на несколько
источников – народных депутатов и работников штаба БПП, сообщил
изданию, что такую команду уже официально дал С. Березенко.
По словам Т. Березовца, команду готовиться к выборам штабам БПП
дали неделю назад. Согласно его источникам, это связано с тем, что
нынешняя коалиция вряд ли уцелеет, а другие форматы вряд ли возможны.
Впрочем, политолог не исключил, что эти слухи распространяются
«превентивно», для давления на коллег по коалиции.
Как сообщалось ранее, депутат Н. Томенко говорил в интервью, что
руководства БПП, «Батьківщини» и «Самопомочі» уже начали готовить
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своих кандидатов в округах (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). –
2016. – 3.02).
***
Оппоблок пожаловался миссии Европарламента на нарушение прав
оппозиции.
В Оппозиционном блоке заявили, что права оппозиции должны быть
закреплены законодательно (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3624426oppoblok-pozhalovalsia-myssyy-evroparlamenta-na-narushenye-prav-oppozytsyy).
Как сообщает пресс-служба партии, о правах оппозиции и
общеполитической ситуации в Украине шла речь во время встречи
председателя парламентской фракции «Оппозиционный блок» Ю. Бойко,
народных депутатов Ю. Павленко, М. Папиева, Н. Королевской и В. Гусака с
миссией Европейского парламента во главе с П. Коксом в среду, 3 февраля.
По словам Ю. Бойко, представители Европарламента рассказали, каким
видят дальнейшее развитие Украины. В свою очередь народные депутаты
обратили внимание европейских коллег на пренебрежение властью правами
оппозиции.
«Мы откровенно рассказали, что сегодня в Украине нарушаются права
оппозиции. Отсутствует закон об оппозиции, власть исключила оппозицию
из активной политической жизни, чтобы их никто не контролировал. А это –
беда для страны, так как отсутствие контроля ведет к узурпации власти, к
ухудшению политической и экономической ситуации. Собственно, это
сегодня мы наблюдаем в Украине. Наши европейские партнеры нашу
позицию услышали», – рассказал Ю. Бойко после встречи с миссией
Европарламента.
Также председатель фракции «Оппозиционный блок» сообщил, что в
следующем месяце в Брюсселе будет представлен отчет мониторинговой
миссии и озвучены рекомендации украинскому парламенту для дальнейшего
демократического развития Украины.
Отметим, ранее нардеп Оппоблока С. Левочкин заявил о необходимости
окончательного перехода Украины к парламентской форме правления
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 3.02).
***
В Кировограде состоится первый антикоррупционный форум для
студентов.
26–28
февраля
в
Кировограде
состоится
студенческий
антикоррупционный форум. Об этом в эксклюзивном комментарии
корреспонденту УНН сообщил один из организаторов проекта Я. Ланецкий.
«Подобных мероприятий в Кировограде не было, поскольку не было
создано студенческого антикоррупционного движения. На этом форуме
будут представлены действенные антикоррупционные практики, которые
уже реализовывались в разных учебных заведениях Украины, также будут
иметь место тренинги для студентов для ознакомления и дальнейшего их
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использования. Ориентировочно в мероприятии примут участие более 100
студенческих активистов», – сообщил Я. Ланецкий.
Также Я. Ланецкий добавил, что форум организован инициативной
группой студентов при поддержке Кировоградского городского совета.
Экспертами на форум будут приглашены как представители
государственных учреждений по борьбе с коррупцией (НАБУ,
Антикоррупционная прокуратура, Комитет ВР по вопросам предотвращения
и противодействия коррупции), так и представители неправительственных
организаций, занимающихся деятельностью, направленной на борьбу с
коррупцией (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). –
2016. – 3.02).

ЕКОНОМІКА
Золотовалютные резервы в январе возросли на 142 млн дол.,
отмечает НБУ.
По предварительным данным международные резервы Украины на
1 февраля 2016 г. составили в эквиваленте 13 млрд 442 млн дол. За первый
месяц года объем резервов увеличился на 1 %, или на 142 млн дол. В годовом
измерении резервы возросли вдвое, передает УНН со ссылкой на прессслужбу НБУ.
Наращиванию резервов в течение последнего месяца года
способствовало размещение облигаций внутреннего государственного займа,
деноминированных в долларах США. Это обеспечило поступление в пользу
правительства средств в сумме 486,1 млн дол.
В то же время сальдо поступлений от операции swap составило
84,5 млн дол.
Отмечается, что рост резервов произошел, несмотря на необходимость
осуществить платежи правительства по погашению и обслуживанию
государственного и гарантированного государством долга в иностранной
валюте. На эти цели в январе было потрачено 422,7 млн дол. В частности,
344,2 млн дол. направили на погашение и обслуживание по государственным
ценным бумагам. Также 173,5 млн дол. было направлено на платежи
правительства и Национального банка в пользу МВФ (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 3.02).
***
Нацбанк согласовал собственников 16 банков.
Нацбанк в IV квартале 2015 г. утвердил приобретение существенного
участия в 16 банках. Об этом говорится в сообщении банка.
Всего регулятор рассмотрел 19 пакетов документов, поданных для
приобретения существенного участия в 17 банках.
Уже к концу I квартала 2016 г. Нацбанк планирует завершить работу по
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приведению структур собственности украинских банков в соответствие с
требованиями по их прозрачности. К банкам, структура собственности
которых не будет приведена в соответствие с требованиями прозрачности,
будут применены санкции (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. –
3.02).
***
Сегодня можно уже открыть счет в Украине по ID-карте,
отмечают в НБУ.
Нацбанк обязал банки проводить идентификацию украинцев по
ID-картам и открывать счета при предъявлении этого документа
(http://news.eizvestia.com/news-finance/full/546-segodnya-mozhno-uzhe-otkrytschet-v-ukraine-mozhno-po-id-karte-nbu). Об этом говорится в телеграмме НБУ
№ 53-0005/8018. Регулятор приравнял ID-карту к паспорту, информирует
еizvestia.com.
«Банк открывает счет физическому лицу на основании, в частности,
предъявленного паспорта (ID-карты) или иного документа, удостоверяющего
личность. Идентификация и верификация этого лица осуществляется банком
в соответствии с требованиями законодательства Украины по вопросам
предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и
финансированию распространения оружия массового уничтожения и
нормативно-правового акта Национального банка по вопросам финансового
мониторинга», – говорится в документе.
Как сообщалось ранее, 26 января первые украинцы получили новые
паспорта – пластиковые ID-карты.
Всего с 11 января заявления на получение пластикового документа
подали 8 тыс. человек (Экономические известия (http://news.eizvestia.com). –
2016. – 2.02).
***
НБУ хочет отменить пенсионный сбор при покупке валюты.
Глава Национального банка В. Гонтарева выступает за отмену
пенсионного сбора для населения при покупке валюты в размере 2 %. Об
этом она сообщила на встрече с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА) в
Киеве, передает «Капитал».
«Самое главное, что нам надо делать – это снимать административные
ограничения при покупке валюты. Потому что пока будет пенсионный сбор в
размере 2 %, это совершенно никуда не годится для борьбы с черным
рынком», – сказала она.
В. Гонтарева напомнила, что НБУ борется за выявление владельцев
небанковских валютообменных пунктов. «Мы принимали неоднократные
попытки борьбы с черным рынком. Сначала мы хотели закрыть небанковские
обменные пункты, но потом пошли по другому пути: повысили требования
для получения лицензий и сильно повысили требования по капиталу,
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техническому оснащению, требования по отчетности. Поэтому этот рынок
будем регулировать», – отметила глава НБУ.
Она констатировала, что этот рынок является очень концентрированным,
так как у одной компании было порядка 1–1,5 тыс. обменных пунктов
(УкрРудПром (http://www.ukrrudprom.ua). – 2016. – 1.02).
***
В Украине возросли выплаты по обязательному страхованию
гражданско-правовой ответственности при урегулировании ДТП.
Лимиты выплат по обязательному страхованию гражданско-правовой
ответственности при урегулировании ДТП с помощью европротокола в
Украине увеличены в два раза – с 25 тыс. до 50 тыс. грн. Нацкомфинуслуг
получила уведомление о регистрации ее распоряжения, регулирующего эту
норму, сообщает «Фориншурер».
В Нацкомфинуслуг уверены, что удвоение размера выплаты при
использовании европротокола увеличит долю страховых случаев,
оформленных без вызова представителей полиции или МВД. В свою очередь,
это позволит патрульной службе сконцентрироваться на более важных
служебных обязанностях, а также уменьшит нагрузку на судебную систему.
Также МТСБУ анонсировало введение электронного европротокола в
2016 г., что является новацией для Украины, но уже давно работает в
Бельгии, Испании, Чехии и Польше.
В работе приложения будет предусмотрена идентификация двух
участников ДТП через централизованную базу данных, а дальше
потерпевшему будет предложено заполнить анкету и отметить, где и какие
повреждения нанесены транспортному средству. Это позволит урегулировать
ДТП без вызова полиции и оплаты штрафа и призвано снизить количество
заторов, которые создаются после ДТП.
В середине января 2016 г. член правления Нацкомфинуслуг А. Залетов
сообщал о том, что с 1 февраля лимиты по автогражданке увеличат вдвое
(Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 2.02).
***
Україна в півтора раза збільшила транзит газу в Європу.
Україна в січні збільшила транзит газу в країни ЄС і Молдову в півтора
раза порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це УНН
повідомили у прес-службі ПАТ «Укртрансгаз».
«У січні 2016 р. через вітчизняну газотранспортну систему для
споживачів Європи та Молдови протранспортовано 6,4 млрд куб. м
природного газу, що на 52 % більше порівняно з аналогічним періодом
минулого року», – зазначили в компанії з посиланням на оперативну
інформацію центрального диспетчерського департаменту оператора.
Станом на ранок 3 лютого, додали в «Укртрансгазі», добовий режим
транспортування газу для європейських споживачів становить 191 млн куб.
м.
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«Традиційно ПАТ “Укртрансгаз” забезпечує в повному об’ємі та
своєчасно виконання заявок з транспортування блакитного палива», –
наголосили
в
компанії
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 3.02).
***
Україна вдвічі зменшила імпорт газу в січні.
У січні 2016 р. Україна зменшила імпорт природного газу в два рази
порівняно з аналогічним періодом 2015 р. Про це УНН повідомили у пресслужбі «Укртрансгаз».
«З 1 по 31 січня поточного року для потреб України було імпортовано
0,915 млрд куб. м природного газу, що у два рази менше за аналогічний
період минулого року», – ідеться в повідомленні.
За даними «Укртрансгазу», у січні 2016 р. порівняно з аналогічним
періодом 2015 р., споживання газу в Україні зменшилося на 5 % – до
5,251 млрд куб. м.
За даними відомства, у січні поточного року для внутрішніх потреб
України було імпортовано 0,915 млрд куб. м природного газу.
Водночас весь обсяг природного газу було імпортовано з території
Європи, зокрема найбільший обсяг газу – 0,834 млрд куб. м – було
протранспортовано по словацькому газотранспортному коридору.
Нагадаємо, у 2015 р. Україна скоротила споживання газу на 7 млрд куб.
м (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 2.02).
***
Український ринок нових легкових авто почав рік зростанням на
23 %.
У січні на українському автомобільному ринку було зареєстровано
3183 продажів нових легкових авто, що становить 23-відсоткове збільшення
попиту на нові автомобілі порівняно з показником річної давності, передає
УНН з посиланням на прес-службу асоціації «Укравтопром».
Найкраще в перший місяць 2016 р. продавалися автомобілі марки Toyota
– 303 од. Таким чином, Toyota підвищила свої продажі на 68 % порівняно із
січнем минулого року.
Далі – первинні продажі автомобілів марки Nissan, яка рік тому сама
була лідером ринку. Січневий результат Nissan знизився відносно 2015 р. на
17 % і становить 282 нових легкових авто.
Третій рядок рейтингу зайняла французька марка Renault, продажі якої
зросли на 30 % – до 261 од.
На четвертому місці Volkswagen з показником 227 авто (+67 % відносно
січня 2015 р.).
Замикає ТОП-5 січня російський ВАЗ. Моделі волзького автозаводу
обрали 188 покупців. Порівняно з результатом річної давності ВАЗівські
продажі на українському ринку збільшилися більше ніж у два рази.
Бестселером минулого місяця на ринку нових легкових автомобілів, за
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даними асоціації «Укравтопром», стала модель Volkswagen Polo, перевагу
якій віддали 124 українські покупця (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 2.02).
***
За 2015 г. холдинг «Киевгорстрой» ввел в эксплуатацию более
300 тыс. кв. м жилья.
ПАО «ХК “Киевгорстрой”» в 2015 г. ввел в эксплуатацию более
300 тыс. кв. м жилья. Об этом во время пресс-конференции сообщил
председатель правления, президент холдинга «Киевгорстрой» И. Кушнир,
передает корреспондент УНН.
По его словам, площадь построенных нежилых помещений составила
более 16 тыс. кв. м.
Также сообщается, что в 2016 г. холдинг планирует ввести в
эксплуатацию от 360 до 400 тыс. кв. м жилья. Кроме того, в 2016 г.
планируется завершить строительство двух детских садов на левом берегу на
220 мест каждый (Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua).
– 2016. – 2.02).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ

Падение экономики в 2015 г. достигло 10,4 %.
По оценкам Минэкономразвития, падение ВВП по итогам 2015 г.
составило 10,4 %, при этом рост в IV квартале 2015 г., по сравнению с
ІІІ кварталом, составил 0,2 %. Об этом говорится в опубликованном отчете
Кабмина.
«В общем, военный конфликт на Востоке Украины выявил
производственную уязвимость экономической системы как указанного
региона, так и экономики страны в целом. По оценке Минэкономразвития,
более 40 % негативного вклада в динамику ВВП связано с ситуацией в
Донецкой и Луганской областях», – говорится в сообщении.
В Кабмине утверждают, что без учета влияния данных регионов падение
ВВП по итогам 2015 г. составило бы 5,9 %, промышленности – 5,2 %,
сельскохозяйственного производства – 2,9 %, строительства – 9,1 %.
В январе – сентябре 2015 г. падение реального валового внутреннего
продукта страны в 2,4 раза превысило плановый показатель
Государственного
бюджета
на
2015
год
(Минфин.com.ua
(http://minfin.com.ua). – 2016. – 3.02).
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***
У Н. Яресько отчитались об уменьшении госдолга.
Государственный и гарантированный государством долг Украины в
2015 г. составил 65,488 млрд дол. Такую цифру по состоянию на 31 декабря
2015 г. обнародовало Министерство финансов Украины на своем сайте во
вторник,
2
февраля
2016
г.
(http://korrespondent.net/business/economics/3623935-u-yaresko-otchytalys-obumenshenyy-hosdolha).
В ведомстве уточнили, что в январе – декабре 2015 г. сумма госдолга в
долларовом эквиваленте уменьшилась на 4,32 млрд дол. «Основной
причиной таких изменений является проведение реструктуризации и
списания части государственного и гарантированного государством
внешнего долга», – отметили в Минфине.
В то же время государственный и гарантированный государством долг в
гривневом эквиваленте увеличился на 470,93 млрд грн из-за девальвации
национальной валюты.
В Минфине подчеркнули, что курс нацвалюты по отношению к доллару
возрос с около 15,77 грн/дол. на конец 2014 г. до около 24 грн/дол. на конец
декабря 2015 г. Отметим, глава Нацбанка В. Гонтарева заявляла о курсе в
24,1 грн/дол. в 2016 г.
Как сообщал «Корреспондент.net», по состоянию на 30 ноября 2015 г.
госдолг Украины составил 65,150 млрд дол. (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 2.02).
***
По прогнозам Министерства финансов, дефицит общих финансов в
2016 г. достигнет 3,7 %. Об этом в ходе заседания Совета по финансовой
стабильности заявила глава Минфина Н. Яресько, сообщает пресс-служба
ведомства.
«Запланированный дефицит общих финансов на 2016 г. составляет
3,7 %, который будет финансироваться неэмиссионными деньгами», –
отметила Н. Яресько.
В декабре 2015 г. граничный дефицит госбюджета был утвержден Радой
на уровне 3,7 % ВВП (83,7 млрд грн), что соответствует заявленному ранее
«маяку» МВФ (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 2.02).
***
Глава НБУ ожидает банкротства новых банков.
Глава Национального банка В. Гонтарева не исключает дальнейшую
ликвидацию банков (http://news.eizvestia.com/news-finance/full/276-glava-nbuozhidaet-bankrotstva-novyh-bankov). Об этом она сообщила на встрече с
Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), информирует еizvestia.com.
«Это то, о чем мы все время говорили – об очистке банковского сектора.
Мы глобально считаем, что расчистка закончена. Это не значит, что не будут
закрываться банки. Я могу вам сказать, что в стране на сегодняшний день
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90 банков, это меньше 10 % системы, из которых 85 представляют 5 %. Мы
только начинаем с ними работать. Как вы понимаете, рисков для финансовой
стабильности страны они не представляют», – сказала она.
По словам главы НБУ, фактическая расчистка была закончена еще в
середине прошлого года.
Глава Нацбанка напомнила, что для средних и мелких банков
требования по капиталу были повышены до 500 млн грн, а также была
упрощена законодательная процедура консолидации и процедура
самоликвидации. «Если будущего нет и стратегии нет (у банка), то,
пожалуйста, верните все свои пассивы и сдайте банковскую лицензию и
идите с Богом себе. Вы просто не должны быть в банковской системе», –
подчеркнула В. Гонтарева.
Она отметила, что 2 % банков, которые еще не раскрыли структуру
собственности, являются проблемными, при этом некоторые банки имеют
подставных владельцев.
«Вот есть собственник, говорит, что у него капитал 900 млн, приносит
даже какие-то документы подтверждающие, а в этот момент ищет работу
водителя за 10 тыс. грн», – сообщила В. Гонтарева (Экономические
известия (http://news.eizvestia.com). – 2016. – 3.02).
***
что гривня

В. Гонтарева отмечает,
может еще больше
обесцениться.
Снижение курса гривни в последние несколько дней вызвано
фундаментальными факторами – ухудшением состояния платежного баланса
страны в связи с неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках сырья,
заявила глава Нацбанка В. Гонтарева на заседании профильного
парламентского комитета.
«Сезонные факторы остались позади. Но фундаментальные факторы
находятся вне зоны влияния НБУ. Нацбанк не противодействует влиянию
фундаментальных факторов», – подчеркнула глава Нацбанка.
Она также отметила, что не исключает девальвации гривни. «Более
глубокое падение цен на сырье будет иметь негативное влияние на
платежный баланс, что, в свою очередь, может привести к более глубокой
девальвации гривни», – сказала она.
По словам главы Нацбанка, уже свыше недели рынок находит
равновесие без вмешательства НБУ. В. Гонтарева напомнила, что когда в
январе действовали сезонные факторы, то Нацбанк пять раз выходил на
рынок с интервенциями и продал 118 млн дол., удержав курс от излишнего
падения.
Как сообщал «Корреспондент.net», Нацбанк на 3 февраля обвалил курс
гривни. НБУ установил курс гривни 25,87 за 1 дол. Таким образом
украинская валюта обновила антирекорд с марта 2015 г. (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net). – 2016. – 3.02).
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***
Заборгованість з виплати заробітної плати зросла у 2015 р. на
42,5 %.
Станом на 1 січня 2016 р. порівняно з аналогічним періодом 2015 р.
заборгованість з виплати заробітної плати в Україні зросла на 42,5 % – до
1 млрд 880,8 млн грн. Про це йдеться на офіційному сайті Державної служби
статистики, передає УНН.
За інформацією Держстатистики, станом на 1 січня поточного року
найвищою заборгованість з виплати зарплати була в Луганській області –
506,8 млн грн, Донецькій області – 360,6 млн грн, Харківській області –
162,3 млн грн, у Києві – 75 млн грн.
Нагадаємо, станом на 1 січня 2015 р. заборгованість з виплати заробітної
плати в Україні становила 1 млрд 320,1 млн грн.
Додамо, що розрахунки наведені без урахування тимчасово окупованої
території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони
проведення антитерористичної операції.
Як повідомляв УНН, середня номінальна заробітна плата штатного
працівника підприємств, установ і організацій в Україні у грудні 2015 р.
перевищила мінімальну заробітну плату у 3,8 раза (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua). – 2016. – 3.02).
***
Фінансові ресурси Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
зменшилися за місяць на 3,8 %.
Станом на 1 лютого 2016 р. порівняно з 1 січнем поточного року
фінансові ресурси Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зменшилися на
3,8 %. Про це УНН повідомили у прес-службі фонду.
За даними Фонду гарантування, станом на 1 лютого 2016 р. обсяг
фінансових ресурсів фонду становив 13 млрд 549,0 млн проти 14 млрд
84,4 млн грн на початок січня поточного року.
Водночас кількість банків-учасників фонду зменшилася у грудні 2015 р.
на сім банків.
Додамо, що, згідно з даними відомства, передбачені на 2016 р.
кошторисні витрати Фонду гарантування становлять 299 млн 499,2 тис. грн.
Як повідомляв УНН 13 січня, станом на 1 січня 2016 р. порівняно з
1 січнем 2015 р. фінансові ресурси Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб зменшилися на 16,5 % (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua). – 2016. – 3.02).
***
ФГВФЛ усилил требования к договорам по вкладам.
Фонд гарантирования вкладов планирует установить дополнительные
требования к договорам банковского вклада и банковского счета. Об этом
говорится в сообщении фонда.
Таким образом, банки обязаны будут включать в содержание договоров
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банковского вклада и договоров банковского счета условия гарантирования
фондом компенсации денег по этому вкладу. В частности, список условий, по
которым фонд не компенсирует деньги, сумму предельного размера
компенсации денег по вкладам, информацию о приостановке начисления
процентов по договорам в последний день перед началом процедуры
выведения фондом банка с рынка (в случае принятия Нацбанком решения об
отзыве лицензии у банка).
Также в договоре должно быть указано, что компенсация денег по
вкладу происходит в нацвалюте после пересчета суммы по официальному
курсу гривни к иностранным валютам, установленному Нацбанком в день
начала выведения банка с рынка. Кроме того, в договоре необходимо
обозначить, что физлицо, с которым составляется данный договор,
ознакомлено со справкой о системе гарантирования вкладов.
Подтверждением этого должна быть подпись.
Что касается срочных вкладов, то по требованию вкладчика при
составлении договора ему должен быть предоставлен счет его доходов и
расходов, связанных с размещением срочного вклада, который должен
включать сумму насчитанных процентов, сумму налогов и сборов, сумму
комиссионных вознаграждений за открытие и сумму преимуществ для
клиента (Минфин.com.ua (http://minfin.com.ua). – 2016. – 2.02).
***
Аграриям нужно 10 млрд грн для защиты своих посевов.
Потребность в финансовых ресурсах для проведения весенней кампании
в 2016 г. специалисты регионов оценили в 79,269 млрд грн. Соответственно в
этом году посевная обойдется дороже на 12,7 млрд грн. Напомним, в 2015 г.
на весенний комплекс было потрачено 66,6 млрд грн. Об этом сообщает
«Агро Перспектива» со ссылкой на оперативные данные регионов.
В том числе весной 2016 г. аграриям для покупки необходимого
количества семян необходимо 11,6 млрд грн, на удобрения – 19,5 млрд грн,
на СЗР – 10,5 млрд грн, топливо – 13 млрд грн.
Расчетно затраты на 1 га составят весной 2016 г. 4121,9 грн. Аграрии
намерены обработать весной 19,2 млн га.
Сельскохозяйственные предприятия намерены финансировать посевную
за счет собственных ресурсов преимущественно. Хозяйства планируют
потратить 66,6 млрд грн собственных средств, недостающие
12,6 млрд аграрии планируют восполнить за счет банковских кредитов –
7,249 млрд грн, привлечь займы от трейдерских компаний – 5 млрд грн
(Инфоиндустрия (http://infoindustria.com.ua). – 2016. – 2.02).
***
Фермери розпродають дешеву пшеницю.
На минулому тижні ціни на українську пшеницю продовжили падати
через відсутність попиту з боку країн-імпортерів. Про це пише
«Інфоіндустрія».
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Зі зниженням експортних цін на пшеницю українські фермери значно
активізувалися й кількість пропозицій зросла, однак попит знижується.
У короткостроковій перспективі експерти прогнозують стабілізацію цін
в цьому секторі. Варто зазначити, що велику частину пшениці Україна вже
відправила на експорт і в найближчі місяці темпи відвантажень падатимуть –
комерсанти в основному продаватимуть невеликими партіями.
Залежно від умов поставки та вигідні ціни на пшеницю ІІІ класу, станом
на 27 січня, перебували в діапазоні: EXW франко-елеватор, 3450–3750 грн/т;
CPT-завод, 3450–3800 грн/т; CPT-порт, 3750–3950 грн/т; FOB,
171–179 дол./т.
Зі зниженням експортних цін на пшеницю українські фермери значно
активізувалися, кількість пропозицій зросла, однак попит знижується.
Головними гравцями на внутрішньому ринку виступають переробники, які
закуповую невеликі партії пшениці високої борошномельної якості (Agravery
(http://agravery.com). – 2016. – 2.02).
***
Долг американского федерального правительства официально
перешел отметку в 19 трлн дол. Об этом сообщается в пресс-релизе
Минфина США. Данный уровень был пройден еще в конце января. Сумма
составляет
примерно
103
%
ВВП
страны
(http://korrespondent.net/business/financial/3624058-hosdolh-ssha-prevysyl-19tryllyonov).
Из общей суммы 13,7 трлн дол. приходится непосредственно на
публичный долг, который держат компании и частные лица. Еще 5,3 трлн
составляет внутригосударственная задолженность правительства перед
Федеральной резервной системой.
За время президентства Б. Обамы долги государства практически
удвоились, поднявшись на 8 трлн дол. за семь лет. Примерно такую же
динамику показывали обязательства государства в годы правления
предыдущего президента Д. Буша-младшего.
Ранее МВФ оценил мировой долг в 59,7 трлн дол. На долю США
приходится 29,05 %, или 13,91 трлн дол., общемирового государственного
долга (Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 3.02).
***
В еврозоне безработица достигла минимума за четыре года.
Количество безработных в государствах еврозоны в декабре 2015 г.
составляло 16,7 млн человек (http://korrespondent.net/world/3623948-vevrozone-bezrabotytsa-dostyhla-mynymuma-za-chetyre-hoda).
Число безработных в странах еврозоны достигло самого низкого уровня
за последние четыре с лишним года. Обусловленная сезонными колебаниями
доля безработных в декабре 2015 г. уменьшилась на 1 п. п. – до 10,4 %, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает
европейское статистическое ведомство Eurostat.
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В общей сложности в 19 государствах еврозоны в конце 2015 г.
насчитывалось почти 16,7 млн безработных. Это на 49 тыс. меньше, чем в
ноябре, и на 1,5 млн – чем годом ранее.
Наименьшее число безработных в еврозоне насчитывается в Германии:
по данным Eurostat, в декабре уровень безработицы в стране составил
4,5 %. Во Франции этот показатель находится на уровне 10,2 %.
Наивысший уровень безработицы зафиксирован в Греции (24,5 % в
октябре 2015 г.) и Испании (20,8 %). При этом отмечается, что в отдельных
регионах Испании уровень безработицы среди молодежи достигает 46 %
(Корреспондент.net (http://korrespondent.net). – 2016. – 2.02).
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