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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Голова Верховної Ради України А. Парубій: «Дочасних виборів не
буде – буде робота Парламенту, реформи, буде забезпечена безпека країни і
побудова нової держави»
Цю заяву Голова Верховної Ради України А. Парубій зробив у передачі
«Погляд» на 5-му каналі 1 січня 2017 р. Крім того, голова парламенту зазначив,
що український парламент є тим майданчиком, де приймаються ключові
рішенні. Він нагадав, що 2016 рік «був дуже складним і водночас
визначальним».
За словами А. Парубія, ззовні «було докладено багато зусиль до
дестабілізації роботи парламенту, штучно створена криза навесні минулого року
справді поставила нас на краю такої проблеми, як повноцінна робота
парламенту». Він назвав «великою перемогою і великим успіхом можливість
перейти без дочасних виборів до збереження стабільності у парламенті і
суспільстві». За словами Голови Верховної Ради, депутати «багато чого
переосмислили під час тієї політичної кризи». «І той факт, що парламент не був
усунутий з політичного життя і не зробив дій, які би змогли призвести до
дочасних виборів, свідчить про те, що випробування він пройшов –
продемонстрував якісну, системну і повноцінну роботу проєвропейської
більшості», – наголосив А. Парубій і додав, що ухвалення бюджету стало цьому
завершальним свідченням.
«Дострокових виборів не буде. Я глибоко переконаний, що сценарій, який
нав’язують Україні, – зовнішній, це сценарій не український. А агресор, що
фактично обламав зуби об українську армію на Сході, величезні кошти витрачає
на те, щоб дестабілізувати ситуацію всередині. Звичайно, парламент є головним
майданчиком, на який відбувається ця атака», – сказав Голова Верховної Ради і
нагадав, що подібні сценарії можна було спостерігати в Молдові, де «шляхом
дестабілізації російські сили намагаються змінити вектор цілої країни». «Такий
сценарій намагаються нав’язати Україні, але він не матиме успіхів у державі, –
наголосив А. Парубій. – Буде робота парламенту, будуть реформи, буде
забезпечена безпека країни і побудова нової країни, нової держави».
Голова українського парламенту нагадав, що за рік було ухвалено
225 законів, серед яких лише восени ухвалено 100. Визначальними серед них
він назвав ті, що стосуються судової реформи. «Ми розпочали судову реформу,
і одне з останніх рішень – про вищу раду правосуддя – продемонструвало
рішучість парламенту, це є кроком до створення незалежної суддівської
системи», – підкреслив він.
Важливим А. Парубій назвав і вирішення питання декомунізації – понад
тисячу міст та понад 50 тис. вулиць, які мали імена катів і вбивць українського
народу, перейменовано.
Голова Верховної Ради нагадав, що фактом активної боротьби з
корупцією стало запровадження відкритого електронного декларування,
проведена реформа у сфері енергетики, дерегуляції, екології, транспорту,
інфраструктури.
«Усе це дає підставу говорити, що закладені глибинні реформи у всіх
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сферах, серед яких і встановлення квот на україномовні пісні, і видання
українських книжок», – зазначив він і додав, що не менш важливим було
забезпечення захисту безпеки і оборони, зокрема приведення війська до
стандартів НАТО, ухвалення Закону про створення сил спецоперацій.
А. Парубій повідомив, що майже 30 млрд грн закладено у сферу оборони
і безпеки, зокрема, збільшення коштів на заробітні плати на 10 % для
військовослужбовців.
На переконання Голови Верховної Ради, «усі виклики Верховна Рада
змогла пройти і дати на них позитивні рішення». «Усі ключові рішення
приймають у Верховній Раді України. Нормальний робочий, командний діалог
із Президентом і Прем’єр-міністром України вважаю позитивом, який є
запобіжником нестабільності і передумовою проведення реформ, – підкреслив
А. Парубій. – Тільки консолідована воля всієї влади і залу парламенту дала
змогу провести всі реформи». У цьому контексті він нагадав, що лише по
безвізовому режиму була 141 вимога. «Якби були непорозуміння, конфлікт і
протистояння, ми би не змогли ухвалити необхідні рішення, – наголосив він. –
Парламент є головним майданчиком прийняття рішень».
Голова українського парламенту також висловив переконання, що за
кілька місяців громадяни України отримають безвізовий режим з Європейським
Союзом. «Найближчими місяцями на пленарних засіданнях Європарламенту це
питання має бути вирішене. Я можу сказати одне напевно: коли він з’явиться на
порядку денному, за нас буде переважна більшість депутатів. Я це знаю від
депутатів різних фракцій і про це можу говорити впевнено. Можу твердо
говорити: питання не знято з порядку денного – його відстрочено», – наголосив
А. Парубій
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 3.01).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
М. Дем’яненко, мол. наук. співроб. ФПУ НБУВ

Підсумки діяльності уряду України за 2016 рік
в оцінках експертів і ЗМІ
2016 рік в Україні був відносно стабільним у політичному плані.
Незважаючи на заяви окремих політиків, експертів та аналітиків про можливі
дострокові парламентські вибори, Верховна Рада України, попри розвал
коаліції, продемонструвала свою дієздатність. Разом з тим уряд України зазнав
значних трансформацій. Прем’єр-міністр А. Яценюк і очолюваний ним уряд
навесні 2016 р. пішли у відставку, натомість на його місце було призначено
компромісну кандидатуру в особі В. Гройсмана і відповідно, новий склад
Кабінету Міністрів України, який продовжив започатковані раніше реформи.
Але залишається відкритим питання наскільки ефективною була така ротація
представників, фактично однієї генерації української влади, чим запам’яталася
діяльність уряду України у 2016 р., та які перспективи йому пророкують
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експерти.
Незважаючи на те що дев’ять неповних місяців – це занадто малий
проміжок часу аби об’єктивно оцінити діяльність уряду, все ж зауважимо, що
фактично роботу починали не з нуля, а продовжили реалізацію реформ,
започаткованих попереднім урядом. Та й становище, у якому нині перебуває
Україна, вимагає швидких і рішучих кроків.
Судячи з заяв представників чинного уряду, їм вдалося досягти
позитивних результатів щодо окремих напрямів діяльності. Зокрема,
Департамент інформації та комунікацій із громадськістю Секретаріату КМУ
разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади виокремив
основні досягнення уряду у 2016 р. Так, серед основних було названо: запуск
зони вільної торгівлі з ЄС; збільшення державних інвестицій у сфері соціальноекономічного розвитку; збільшення мінімальної зарплати до 3200 грн з початку
2017 р., впровадження е-декларування, видача українських документів 16 тис.
жителів окупованих територій протягом доби; процедуру оформлення субсидій.
Серед досягнень в оборонній сфері уряд зазначає поставку 90 тис. т
боєприпасів, підготовку інструкторів та проведення командно-штабних навчань,
а також оновлення структури ЗСУ. А основними досягненнями у сфері
енергетики названо розблокування рахунків «Енергоатому», а також те, що
Україна вже більше року не закуповує газ у Росії (URL:
http://espreso.tv/news/2016/12/27/u_groysmana_nazvaly_naygolovnishi_dosyagnenn
ya_roku).
У свою чергу Прем’єр-міністр України В. Гройсман разом із співголовою
Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні І. Міклошем та
представниками громадянського суспільства і експертного середовища також
обговорили підсумки реалізації реформ уряду у 2016 р. та виокремили
перспективні напрями роботи у 2017 р. У цій зустрічі взяли участь
представники інвестиційної компанії Dragon Capital, Міжнародного фонду
«Відродження», громадянської мережі «ОПОРА», Інституту економічних
досліджень та політичних консультацій, Центру економічної стратегії,
VoxUkraine, Transparency International Ukraine, благодійного фонду «Інститут
розвитку освіти», Центру політико-правових реформ, громадської ініціативи
Реанімаційний пакет реформ, Асоціації «Енергоефективні міста України»,
Аналітичного центру CEDOS, Благодійного фонду «Пацієнти України», Центру
політичних студій та аналітики «Ейдос», Київської школи економіки, та інших
організацій.
В. Гройсман розповів присутнім про основні напрями роботи
очолюваного ним відомства щодо реалізації реформ та поінформував про
досягнення. А саме, уряд розпочав реформу адміністрування податків,
державної служби, енергетичну реформу, продовжив боротьбу з корупцією,
затвердив концепцію реформи охорони здоров’я, зробив значний поступ у
дерегуляції і поліпшенні ділового клімату. З 1 серпня запроваджено електронну
систему ProZorro у всіх державних закупівлях. Також Кабінет Міністрів
відкрито і вчасно розробив проект Державного бюджету на 2017 рік для
планового провадження бюджетного процесу у країні. Крім того, Прем’єрміністр поділився планами уряду, серед яких було виокремлено: зміни у
фіскальній політиці, реформа державних підприємств і приватизація,
продовження дерегуляції і поліпшення бізнес-клімату та боротьби з корупцією,
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розробка земельної та пенсійної реформ, створення умов для відкритого і
прозорого енергетичного ринку та нарощення видобутку газу в Україні.
Також В. Гройсман наголосив, що уряд перебуває на стадії завершення
процесу затвердження та імплементації середньострокового стратегічного плану
дій. «Ми передбачаємо на 2017 рік серйозні плани: економічне зростання, ми
подвоюємо мінімальну заробітну плату, будемо інвестувати в розвиток нашої
держави і реалізацію тих завдань, які є... Завдань у нас є надзвичайно багато.
Нам потрібні знання, лідерство і підтримка. Хочу вас запевнити, знання і
розуміння того, куди рухатися і яким чином потрібно приймати рішення, в
уряду і в мене як Прем’єр-міністра є. Все, що ми можемо змінити в кращий бік,
будемо обговорювати спільно і комунікувати із суспільством», – підкреслив
В. Гройсман.
Присутні експерти відзначили відкритість уряду та досягнуті ним
результати, зокрема у реформах сфер боротьби з корупцією, дерегуляції,
покращення адміністрування податків та державного управління. Так, за
словами виконавчого директора Transparency International Ukraine, головного
експерта групи Реанімаційного пакета реформ «Антикорупційна реформа»
Я. Юрчишина, за оцінками експертів, цього року «реформаторський посил
більше перемістився до уряду».
У свою чергу співголова Стратегічної групи радників з підтримки реформ
в Україні І. Міклош наголосив, що українська влада робить реформи не для
Міжнародного валютного фонду, не для Європейського Союзу, але для України,
українців і для кращого життя.
Учасники зустрічі обговорили перспективи провадження реформи митної
служби, подальшого проведення децентралізації влади, боротьби з корупцією,
енергоефективних заходів, питання виплати стипендій, розробки земельної і
пенсійної реформ та інші питання (URL: http://narodnarada.info/news/prem39erministr-spilno-ivanom-mikloshem-news-43317.html).
Також Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час зустрічі зі
студентами Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» представив результати роботи
уряду щодо проведення реформ у 2016 р.
Зокрема, В. Гройсман наголосив, що 2016 р. став початком капітального
ремонту країни, що фактично охоплює усі сфери життя. Він зазначив, що за
25 років незалежності Україна відбулася як прекрасна, європейська держава.
У той же час держава хронічно не може вийти зі складних умов. Інституційна,
економічна, оборонна, правова слабкість держави призвела до тих викликів, з
якими доводиться боротися сьогодні. Саме тому потрібно розв’язувати багато
системних проблем, що вимагає значної роботи. «Найголовніше завдання,
завдання нашого уряду – зробити так, щоб кожен з вас, кожен з українців,
прокидаючись, розумів, що у нього є майбутнє, задоволення від життя... Моє
завдання як Прем’єр-міністра усе зробити для того, щоб ми відповідним чином
зробили умови у нашій прекрасній країні, коли кожен може прогнозовано
розуміти, чого ми можемо досягати через 5–10 років, щоб ми будували наше
життя так, як ми цього заслуговуємо, щоб ми адекватно давали відповідь на
виклики, які є сьогодні», – зауважив В. Гройсман.
Він також підкреслив, що новому Кабінету Міністрів України вдалося
стабілізувати ситуацію у країні. Зокрема, протягом 2016 р. вдалося зупинити
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падіння економіки і відновити її зростання. Поки що воно незначне – 1,5 %
зростання ВВП порівняно з 10 % падіння минулого року – але це свідчить про
позитивні сигнали. Водночас стоїть завдання проводити подальші зміни,
зокрема щодо покращення умов ведення бізнес-діяльності.
У питанні дерегуляції, уряд скасував 367 регуляторних актів, за якими
стояли мільярди грошей, які не доходили до національної економіки,
стримували розвиток бізнесу, експортний потенціал і можливості до
економічного зростання.
Згадав В. Гройсман і про інфраструктуру. «Цього року було
відремонтовано 816 км українських доріг. На наступний рік на цей пріоритет
закладено удвічі більше ресурсів, що дасть можливість фундаментально підійти
до відновлення дорожнього господарства... 94–97% українських доріг
знаходяться у критичному стані, що позначається на логістичних можливостях
України, можливостях переміщення товарів, з’єднанні держав».
Також Прем’єр-міністр окремо зупинився на успіхах у процесі
децентралізації,
боротьби
з
корупцією,
тощо (URL:
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=249618334).
Проте не всі в українському політикумі поділяють такі оптимістичні
настрої. Так, народний депутат України від «Опозиційного блоку» Ю. Павленко
в одному зі своїх інтерв’ю оцінив перші шість місяців роботи уряду
В. Гройсмана тезою «Багато слів, мало результатів і реальних дій». «Я б не
оцінював цей уряд за півроку роботи, бо нинішній уряд є продовженням двох
попередніх урядів Яценюка. Частина міністрів продовжує свою роботу, а це вже
два з половиною роки. За цей час вже можна було б побачити перші результати
реформ, якщо вони дійсно робляться... Поки що уряд багато часу витрачає на
виправлення помилок, бо у Гройсмана дещо інший підхід і бачення державної
політики. Склад уряду непрофесійний, але за своїм рівнем знань і умінь дещо
кращий від уряду Яценюка», – зазначив Ю. Павленко.
Символом роботи першого півріччя уряду В. Гройсмана, за словами
опозиціонера, є обвал стіни в школі Василькова на Київщині. «Перед цим були
райдужні заяви про готовність усіх шкіл до нового навчального року і от ми
маємо результат... Нічого не зроблено для підтримки найбільш незахищених
верств населення. Не проіндексовані мінімальна пенсія і заробітна плата, щоб ці
люди змогли оплатити підвищені комунальні тарифи», – зазначив політик. Та
додав, що уряд проігнорував парламентські слухання на тему забезпечення прав
дитини, та цим самим показав своє справжнє ставлення до дітей України (URL:
http://opposition.org.ua/uk/news/yurij-pavlenko-pivroku-roboti-uryadu-grojsmanabagato-sliv-malo-rezultativ-i-realnikh-dij.html/).
Разом з тим ми не можемо повністю поділяти думку представника
опозиції Ю. Павленко, який природно повинен критикувати уряд. Натомість
більш об’єктивною має бути позиція саме експертного середовища. У цьому
контексті, показовими є результати опитування, за підсумками якого експерти
оцінили роботу КМУ у 2016 р. та перспективу його відставки у 2017 р. Це
опитування проводилося аналітичним відділом «Агентства медіастратегій»
8–10 грудня 2016 р. шляхом телефонного опитування та особистого заповнення
анкет експертами. Респондентами виступили 30 відомих експертів, серед яких
О. Бетлій, Д. Боярчук, О. Голобуцький, В. Ковтун, А. Луценко, Є. Магда,
Я. Макітра, О. Палій, К. Сазонов, В. Фесенко, Т. Чорновіл, Я. Юрчишин та ін.
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Так, згідно з результатами опитування більшість експертів (80 %) вважає,
що зміна уряду у квітні 2016 р. сприяла відносній стабілізації ситуації в Україні.
Ще 7 % вважають, що це забезпечило перші ознаки виправлення ситуації. Лише
3 % експертів упевнені, що це призвело до подальшого поглиблення кризи, а
10 % вважають, що зміна уряду не вплинула на ситуацію.
До «різких» кроків уряду, які найбільше запам’ятаються громадянам,
експерти віднесли: підвищення вдвоє мінімальної зарплати (31 %);
одномоментне встановлення ринкової ціни на газ (27 %); запуск масштабного
ремонту доріг (12 %).
Що стосується взаємозв’язку уряду та парламенту, то в цьому контексті
лише 17 % експертів вважають, що уряду не вдалося ефективно співпрацювати з
парламентом, і депутати приймали лише ті закони, які були вигідні їм. Решта
експертів вважає, що уряду, в тій чи іншій мірі, вдалося налагодити ефективну
співпрацю. 50 % експертів вважає, що уряду вдалося зробити це частково –
лише для прийняття найбільш нагальних законів. 17 % – що співпраця є, але для
прийняття необхідних законів уряду доводиться докладати багато зусиль. При
цьому 16 % вважають, що це вдалося зробити повною мірою і уряд проводить
через парламент усі необхідні закони.
Підбиваючи проміжні підсумки, більшість експертів висловили
стриманий оптимізм: 56 % опитаних вважають, що не все так погано,
«перемоги» вже є, але ще більше «перемог» попереду. 37 % вважає, що ми й
далі на роздоріжжі, і чого буде в наступному році більше – «зрад» чи «перемог»
– залежить від нас самих. 7 % вагалися з відповіддю, але жоден з експертів не
відзначив, що все пропало, панує суцільна «зрада» і все буде тільки гірше.
Левова частка експертів – 74 %, вважає що уряд В. Гройсмана працюватиме
весь 2017 р., незважаючи на закінчення «імунітету» 14 квітня 2017 р. При цьому
для 20 % експертів було важко відповісти на це питання. Лише 3 % експертів
спрогнозували, що відставка уряду відбудеться ще до кінця дії імунітету і уряд
буде
змінено
одразу
після
втрати
ним
імунітету
(URL:
http://www.5.ua/polityka/eksperty-otsinyly-robotu-kabminu-v-2016-rotsi-iperspektyvu-ioho-vidstavky-v-2017mu-opytuvannia-133715.html).
Політичний експерт Є. Магда в ефірі «5 каналу» в програмі
«Інформаційний день» окремо зауважив, що чинний уряд В. Гройсмана за рік
зробив речі, які раніше мало кому вдавалися. «Це, скажімо, вирівнювання
тарифів на газ. Це крок серйозний, крок важкий, крок, який кореспондується з
відмовою України від закупівлі російського газу напряму, це виклик для
енергетичної безпеки. Якщо уряд зможе і другу зиму поспіль пройти в таких
умовах – це буде звичайно величезним успіхом... Плюс уряд доклав зусиль для
того, щоб вкладати гроші в побудову доріг. Ну і вишенька на торті – це перехід
до державної власності “Приватбанку”. Я не думаю, що для уряду це був
великий плюс, але це питання, як тест на політичну відповідальність», –
зазначив він (URL: http://www.5.ua/polityka/uriad-hroismana-zrobyv-rechi-iakimalo-komu-vdavalysia-politychnyi-ekspert-134914.html).
Голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень
«Соціовимір» С. Таран звертає увагу на ще одне беззаперечне досягнення уряду
В. Гройсмана. А саме, той факт, що йому вдалося стабілізувати макроекономіку,
зупинити падіння, і вже у 2017 р. варто очікувати невеликого зростання
валового внутрішнього продукту. Однак таке зростання ВВП напряму залежить
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від виконання Держбюджету у 2017 р., яке, на думку економічного експерта
А. Новака, залежить від багатьох показників. Зокрема, від роботи
промисловості, а також від уже два роки обіцяної великої приватизації.
У той самий час, як стверджує С. Таран, зростання ВВП у 2017 р. українці
особливо не відчують. За його словами, у Польщі свого часу після так званої
«шокової терапії» громадяни відчули помітне покращення лише через чотири
роки. В Україні варто очікувати суттєвого підвищення соціальних стандартів не
раніше ніж через 4–5 років, починаючи з 2014-го. На його думку, позитивно на
розвитку економіки впливає той факт, що Україна нарешті визначилася зі
зовнішньополітичним евроінтеграційним курсом. Як показує досвід сусідів –
Румунії, Болгарії, країн колишньої Югославії – після того як їхні економіки
розпочали активну інтеграцію в західну економіку, вони змогли провести
ефективні реформи.
Але оптимізм С. Тарана не поділяє співголова Групи стратегічних
радників для підтримки реформ, автор вищезгаданої «шокової терапії»
Л. Бальцерович. За його словами, для проведення фундаментальних реформ в
Україні залишається рік, оскільки потім почнеться передвиборний сезон і
прийняття стратегічно важливих рішень буде значно ускладнено. «В Україні
починається економічне зростання. І те, як швидко і довго воно триватиме,
залежить від реформ, від швидкого їх впровадження. І тут відповідальність
переходить до влади. Але час для України закінчується», – підкреслив він (URL:
http://24tv.ua/pivroku_uryadu_groysmana_pro_dosyagnennya_i_provali_novogo_kab
minu_n738687).
Політичний експерт В. Гладких підбиваючи підсумки шести місяців
діяльності Кабінету Міністрів В. Гройсмана, вважає, що виділити досягнення, а
тим більше стратегічно важливі рішення Кабміну, які вже принесли або можуть
принести результат, досить важко. «До досягнень уряду Гройсмана записують
переведення держзакупівель у систему Prozorro. Проте це не завадило одному з
медичних закладів Києва через дану систему придбати швабри втричі дорожче,
ніж ринкова ціна. Виходить, що через систему так само можна спекулювати, як і
без неї. Безумовно, ініціатива переведення держзакупівель в систему Prozorro –
це позитив, але виникає питання про реальну ефективність цієї системи та
шляхах її подальшої оптимізації», – розповідає В. Гладких.
Порівнюючи нинішній уряд з Кабміном А. Яценюка, експерт зауважив,
що варто враховувати той факт, що А. Яценюк отримав повноваження, коли
ситуація в Україні була значно гіршою, ніж тоді, коли до влади в уряді прийшов
В. Гройсман. «За великим рахунком, від Яценюка вимагалося втримати
ситуацію контрольованою, не допустити повного обвалу. Від Гройсмана
вимагалося закласти хоча би фундамент та зробити реальні кроки для
поліпшення. Тому ці два уряди взагалі не варто порівнювати», – вважає
В. Гладких.
Щодо інвестування в будівництво та ремонт вітчизняних доріг, то тут у
експерта також є своє бачення. «Напевне у Гройсмана є радники, які йому
розповіли про новий курс Рузвельта та інфраструктурні проекти, але забули про
маленький нюанс – у США дороги робили американські компанії, в яких
працювали американські громадяни та отримували гроші, а потім ці гроші
виходили на споживчий ринок, де створювали попит, який задовольнявся
американським виробником товарів і послуг. Саме тому інфраструктурні
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проекти стали драйвером економіки... Однак в Україні дороги ремонтують
турецькі кампанії, в яких працюють не лише українці, але й іноземці, а найгірше
те, що створений попит задовольняється турецьким, японським, китайським –
чиїм завгодно, але не українським товаровиробником... Так, дороги стали
відносно кращими. Проте досягається це за рахунок збільшення дефіциту
бюджету. За ці дороги в майбутньому ми дорого заплатимо», – відзначає
В. Гладких.
Разом з тим експерт виправдовує В. Гройсмана. «Це клаптиковий уряд з
різними групами впливу, які прем’єру не підконтрольні. Гройсман – наче
весільний генерал. Тим більше уряд, який створений як клаптикова ковдра, має
проблемні стосунки з Верховною Радою, а будь-які принципові рішення, які
потрібні українському суспільству, можуть заблокувати ті ж самі групи
впливу... ВР та Кабмін займаються “косметичним ремонтом”: наче й потрібно
щось міняти, але так, щоб не зачіпати інтереси провідних гравців на
політичному та економічному ринку, що в принципі неможливо... Кабмін
Гройсмана нагадує період Великого князівства Литовського: старого не
руйнуємо, нового не запроваджуємо», – підбиває підсумки півроку роботи
уряду
В. Гладких
(URL:
http://www.slovoidilo.ua/2016/10/19/pogljad/polityka/oczinka-pivroku-kabminuhrojsmana-staroho-ne-rujnuyemo-novoho-ne-zaprovadzhuyemo-ekspert).
Неоднозначно в експертному середовищі сприймається буквально
поголовне субсидування населення, що стало наслідком підвищення
комунальних тарифів. У 2017 р., за прогнозами міністра соціальної політики
А. Реви, кількість сімей, які звернуться за допомогою, зросте з 6 до 9 млн. Тобто
зростуть і бюджетні витрати на субсидії – мінімум в 1,5 раза, до 55–60 млрд грн.
А можливо, і ще більше. І хоча в уряді такий стан речей записують собі в актив,
експерти категорично проти такої політики. А. Новак вважає надання субсидій
прямою перекачкою грошей з Держбюджету в кишені монополістів, які надають
послуги населенню, постачаючи, газ, воду, електроенергію. Крім того, як
зазначив директор аналітико-дослідного центру «Інститут міста» О. Сергієнко,
політика уряду, коли 2/3 сімей отримують субсидії – тупикова, яка лише
поглибить економічну кризу. «Сенс субсидій полягає в тому, щоб за рахунок
підвищення тарифів частину цих грошей направляти на допомогу тим, хто не
може оплатити послуги. В Україні, на жаль, ледь не все населення не може
сплачувати і буде отримувати субсидію. Трагедія в тому, що ті 10 % українців,
які не отримують субсидію, будуть поставлені на межу виживання. Суми
платежів зараз зрівнялися з доходами населення. Це життєва катастрофа», –
зауважив
О. Сергієнко (URL:
http://24tv.ua/pivroku_uryadu_groysmana_pro_dosyagnennya_i_provali_novogo_kab
minu_n738687).
З електронним декларуванням ситуація також не до кінця зрозуміла. З
одного боку і процес відбувся і статки чиновники оприлюднили. А питання
«звідки?» у слуг народу такі захмарні, як для пересічного громадянина статки,
та чи понесе хоч хтось із чиновників покарання за незаконне збагачення
залишається відкритим.
Не може уряд В. Гройсмана похизуватися безвізовим режимом з ЄС, який
було анонсовано ще на осінь 2016 р., проте переноситься на весну або ж навіть
на літо 2017 р., і то з певними умовами.
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Ще одним не менш цікавим питанням у плані виконання є підвищення
мінімальної зарплати до 3200 грн, а також зарплат освітянам і медикам. Тут
взагалі ситуація досить складна. По-перше, окремі експерти побоюються, що
таке підвищення просто «з’їсть» інфляція. Підтвердженням цього є той факт, що
зарплати тільки пообіцяли підняти, а ціни на товари першої необхідності вже
зросли. Це також результат ще одного експерименту уряду, згідно з рішенням
якого фермери, виробники продуктів харчування, а також торгові мережі
звільняються від обов’язкової декларації (дозволу) на зміну цін і примусового
обмеження націнки. По-друге, існує імовірність, що представники малого та
середнього бізнесу, особливо в регіонах не зможуть витримати такого
навантаження і змушені будуть скорочувати персонал, переходити в тінь або
взагалі закриватися. І врешті, небезпідставні побоювання бюджетників про
можливе скорочення робочого тижня та урізання всіх існуючих надбавок до
заробітної плати, що, у свою чергу, унеможливить фактичне зростання доходів
цієї категорії працівників.
А запланована урядом земельна реформа вже наразилася на шквал
критики. Так, за словами заступника голови ради Асоціації «Земельний союз
України» А. Мартина, на сьогодні в Україні практично не залишилося вільних
земельних ділянок, які можна було б приватизувати, якщо закон про вільний
обіг вступить у силу. «Якщо чесно, звичайний простий смертний вільну землю
не знайде. Насправді з 60 мільйонів гектарів території нашої країни
55 мільйонів
вже
мають
своїх
щасливих
власників»,
–
зауважив А. Мартин (URL:
http://24tv.ua/pivroku_uryadu_groysmana_pro_dosyagnennya_i_provali_novogo_kab
minu_n738687).
Проте досить важливою залишається думка простих громадян, щодо
діяльності уряду В. Гройсмана. Наявні опитування показують, що українці
незадоволені роботою Кабміну. «Перше, що дивує та розчаровує – це стан
вітчизняної медицини. Молоді мами не можуть зробити дитині необхідні
щеплення. Друге, що непокоїть – це загальний рівень життя українців, який
значно впав. Це найбільше лихо. Уряд заглядає до кишень простого народу.
Тарифи на комуналку непомірно завищені», – розповідають опитані.
Громадяни незадоволені відсутністю реальних реформ, однак готові дати
Прем’єр-міністру В. Гройсману час на покращення економічної ситуації в
Україні. «Уряд Гройсмана дещо кращий ніж уряд Яценюка. Система субсидій
непогана», – зазначають вони (URL: https://politeka.net/339026-kak-ukraintsyotsenivayut-rabotu-pravitelstva-opros-video/).
Отже, діяльність уряду В. Гройсмана досить неоднозначно оцінюється як
у суспільстві, так і в експертному середовищі. Але, незважаючи на весь скепсис
та всю наявну критику, уряд В. Гройсмана все ж демонструє свою
працездатність. А його призначення, на думку багатьох експертів, сприяло
розв’язанню урядової кризи. При цьому за доволі короткий проміжок часу
уряду В. Гройсмана вдалося досягти успіху в реалізації окремих реформ. Крім
того, ним було анонсовано ще амбітніші плани, частина з яких може бути
реалізована вже у 2017 р. Та чи не найголовнішим фактором успіху цього уряду
є чималий кредит довіри з боку українців, які хоча і не надто задоволені
результатами його діяльності, все ж покладають на нього великі сподівання.
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ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Звіт першого заступника Голови Верховної Ради України І. Геращенко
за 2016 рік
У своєму звіті І. Геращенко повідомила, що у 2016 р. разом з колегамиоднодумцями зареєструвала 41 проект законодавчих документів (23
законопроекти і 18 постанов), із яких 19 були ухвалені і стали законами.
Протягом року І. Геращенко подала більш як 40 запитів до різних органів
влади, більшість із них стосувалися захисту військовослужбовців, переселенців,
розв’язання проблем Донбасу.
Перший заступник Голови Верховної Ради нагадала у своєму звіті, що в
Черкасах продовжує працювати її громадська приймальня. За рік туди
звернулися 473 громадянина.
Ключовим напрямом своєї роботи як народного депутата України та
першого заступника Голови Верховної Ради України І. Геращенко назвала
питання мирного врегулювання ситуації на Донбасі, а також питання
європейської та євроатлантичної інтеграції України.
За 2016 р. І. Геращенко провела понад 150 зустрічей з дипломатами, із
членами урядів та парламентів країн-членів ЄС, з представниками міжнародних
організацій.
У 2016 р. І. Геращенко працювала як представник України в рамках
міжнародних організацій, зокрема як співголова міжпарламентської ради
Україна – НАТО, перший заступник голови української частини
Парламентського комітету асоціації, член Постійної делегації у Парламентській
асамблеї Ради Європи. Брала участь у спільній з колегами роботі щодо
підготовки заяв і резолюцій цих організацій.
У складі президентської делегації І. Геращенко взяла участь у саміті
Україна – ЄС 24 листопада 2016 р. у Брюсселі.
Як уповноважений Президента України та представник України у робочій
гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у 2016 р.
І. Геращенко взяла участь у 24 засіданнях ТКГ (останнє відбулося 21 грудня
2016 р.).
У складі української делегації І. Геращенко взяла участь у зустрічі
міністрів закордонних справ країн-учасниць Нормандського формату, яка
відбулася 29 листопада 2016 р. у Мінську. Пріоритетним питанням роботи
гуманітарної підгрупи є звільнення заручників, які незаконно утримуються на
території ОРДЛО, та політичних в’язнів у Російській Федерації, інші
гуманітарні питання.
Протягом 2016 р. завдяки узгодженим діям СБУ та волонтерів
гуманітарній підгрупі ТКГ вдалося звільнити близько 20 заручників з ОРДЛО.
Трьох політв’язнів вдалося витягти з тюрем РФ – і це відбулося завдяки
великим зусиллям Президента, дипломатів, мінської групи.
Для моніторингу ситуації, реалізації гуманітарних місій і проектів на
Донбасі І. Геращенко здійснює регулярні поїздки на Схід України (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 4.01).
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***
У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає
трьохмісячний термін для фізичних осіб-підприємців для припинення своєї
діяльності без оподаткування.
Зокрема авторами законопроекту «Пропонується забезпечити фізичним
особам-підприємцям перехідний період (3 місяці) для проведення необхідних
реєстраційних дій щодо припинення господарської діяльності», – ідеться в
пояснювальній записці до законопроекту.
Автори законопроекту – радикали О. Ляшко та В. Галасюк наголошують:
через пізнє прийняття поправок до Податкового кодексу у «сплячих» ФОПів
було всього чотири дні, щоб з нового року уникнути сплати ЄСВ.
Нагадаємо, що з початку нового року в Україні стрімко зникають
ФОПи. Станом на 5 січня в Україні кількість приватних підприємців
скоротилася на 128,402 тис. (Портал новин «24 канал» (http://24tv.ua/)– 2017. –
10.01).
***
Комітет з питань науки і освіти завершив 2016 рік розширеним
підсумковим засіданням
Під головуванням першого заступника голови Комітету з питань науки і
освіти О. Співаковського відбулося розширене підсумкове засідання комітету за
участі членів комітету І. Кириленка, В. Литвина, Т. Кременя, О. Скрипника, а
також народного депутата І. Констанкевич.
У рамках засідання розглядалися такі контрольні питання:
1. Про стан впровадження Закону України «Про вищу освіту».
2. Про стан реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність».
3. Щодо виконання Рішення Комітету з питань науки і освіти від
12 квітня 2016 р. «Про діяльність Державного підприємства «Інфоресурс»,
забезпечення доступу до Єдиної державної електронної бази з питань освіти,
виготовлення і вартість документів про освіту та студентських квитків.
Як зазначив у своїй доповіді заступник міністра освіти і науки М. Стріха,
у контексті впровадження Закону «Про наукову і науково-технічну діяльність»
Кабінетом Міністрів України було визначено виконання 43 завдань, з яких
38 покладено на Міністерство освіти і науки, 4 – на Міністерство соціальної
політики, та 1 доручено Міністерству фінансів. Натомість, станом на 19 грудня
2016 р. було виконано лише 9 завдань, 2 – з яких частково, виконання ще одного
перекладено на Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України. Такі невтішні результати дають всі
підстави вважати, що імплементацію зазначеного Закону не виконано, а його
остаточна реалізація відкладається на невизначений строк.
Провівши широке обговорення, комітет ухвалив рішення визнати стан
реалізації Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
незадовільним та визначив ряд практичних рекомендацій щодо забезпечення
його належної імплементації.
Повторний розгляд питань, пов’язаних з цим Законом, буде здійснено
комітетом у другому та третьому кварталах 2017 р.
Ще одним питанням порядку денного розширеного засідання комітету
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був розгляд впровадження Закону України «Про вищу освіту», яке доповідав
перший заступник міністра освіти і науки України В. Ковтунець.
Зазначений Закон ухвалено парламентом понад два роки тому. З цим
документом пов’язані великі очікування українського суспільства, а його
прийняття назвали реформою вищої освіти.
На думку промовця, для забезпечення модернізації вищої освіти та з
метою імплементації Закону «Про вищу освіту» впродовж 2015–2016 рр.
Кабінетом Міністрів України та Міністерством освіти і науки України було
чимало нормативно-правових актів. Натомість певна кількість норм Закону до
цього часу залишилися лише деклараціями на папері. «Крім того, впровадження
нового Закону спричинило ряд серйозних проблем, зокрема, пов’язаних із
початком діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти, унормуванням статусу та подальшої діяльності вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації, відсутністю ефективної моделі фінансування
вищих навчальних закладів, забезпеченням реальної боротьби з плагіатом в
академічному середовищі, формуванням Переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
забезпеченням реальної фінансової автономії вищих навчальних закладів,
розробкою стандартів вищої освіти та стандартів освітньої діяльності,
підготовкою вищими навчальними закладами нових освітніх програм тощо», –
сказав В. Ковтунець (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 11.01).
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони у 2016 році провів
31 засідання, на якому розглянув 208 питань
На розгляді в комітеті відповідно до предметів відання перебуває
308 законопроектів, з опрацювання 101 законопроекту Комітет з питань
національної безпеки і оборони визначений головним.
У 2016 р. комітетом підготовлено та подано на розгляд Верховної Ради
України 88 законопроектів, з яких 16 стали Законами України, до 2 законів
України отримано пропозиції Президента України та 1 закон очікує підпису
Президента України. На виконання Указу Президента України «Про рішення
Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року “Про
невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності” від
24.09.2014 р. № 744, де була визначена вимога щодо прискорення формування
Сил спеціальних операцій, комітетом були розроблені та прийняті Верховною
Радою України законопроекти щодо створення Сил спеціальних операцій.
Верховною Радою України, серед іншого, було прийнято:
– Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державне
оборонне замовлення»;
– Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
діяльності військово-цивільних адміністрацій»;
– Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про
контррозвідувальну діяльність» (щодо підрозділів забезпечення внутрішньої і
власної безпеки Державної прикордонної служби України);
– Закон України «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо
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супроводження військовослужбовців при продовженні лікування у санаторнокурортних закладах»;
– Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
соціального захисту резервістів, які постраждали внаслідок участі в
антитерористичній операції, та членів їх сімей»;
– Закон України «Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про
мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо звільнення від призову на
військову службу під час мобілізації близьких родичів осіб, які загинули під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції»;
– Закон України «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо
забезпечення рівності прав військовослужбовців на грошове забезпечення»;
– Закон України «Про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб» щодо доповнення переліку осіб, які мають право на пенсії нарівні з
військовослужбовцями строкової служби та членами їх сімей»;
– Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» щодо
призначення
пенсії
дружинам
(чоловікам)
загиблих
(померлих)
військовослужбовців, які зайняті доглядом за дітьми годувальника до
досягнення 8-річного віку та проходять військову службу»;
– Закон України «Про внесення змін до статті 26 Закону України «Про
військовий обов’язок і військову службу» щодо звільнення з військової служби
осіб, які мають на утриманні дітей-інвалідів»;
– Постанову про внесення зміни до пункту 3 Постанови Верховної Ради
України «Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки
держави»;
– Постанову про затвердження рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 20 травня 2016 р. «Про виконання резолюції Ради Безпеки
Організації Об’єднаних Націй від 20 липня 2015 року № 2231 щодо Спільного
всеосяжного плану дій в частині секторальних санкцій».
У Комітеті з питань національної безпеки і оборони опрацьовується
47 законопроектів; готується на друге читання 3 законопроекти; готується на
повторне друге читання 1 законопроект; готується на розгляд з вето Президента
1 законопроект.
За 2016 р. комітетом проведено:
– Комітетські слухання на тему: «Проблеми учасників антитерористичної
операції та шляхи їх вирішення»;
– круглий стіл на тему: «Розвиток капеланського служіння в Україні»;
– спільне засідання Комітету Верховної Ради України з питань
національної безпеки і оборони та колегії Міністерства оборони України, на
якому розглянули питання: «Проблеми фінансування Збройних Сил України у
ІІІ-IV кварталі 2016 року. Бюджетне фінансування Збройних Сил України у
2017 році»;
– спільне засідання Комітету Верховної Ради України з питань
національної безпеки і оборони та робочої групи Спеціальної контрольної
комісії Верховної Ради України з питань приватизації (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 3.01).
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ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко підписав Указ про відзначення Року Японії в
Україні. Під час зустрічі з послом Японії в Україні С. Сумі, глава держави
висловив слова вдячності Японії за незмінну і тверду підтримку незалежності й
територіальної цілісності України, яку ця країна постійно демонструє.
П. Порошенко також відзначив роль Японії в наданні допомоги Україні в
проведенні рішучих структурних реформ та нагадав про виділення
1,8 млрд дол. США протягом 2014–2016 рр. для підтримки нашої держави на
шляху змін у багатьох сферах суспільного життя, зокрема у реформуванні
правоохоронних органів та створенні нової поліції, впровадженні судової
реформи, реалізації цілої низки екологічних програм та інших проектах.
«Це є дуже символічним, що Рік Японії в Україні буде відбуватися в
25-у річницю встановлення дипломатичних стосунків між нашими країнами», –
сказав Президент.
Глава держави висловив переконання, що ця безпрецедентна подія стане
важливою віхою в українсько-японських двосторонніх взаєминах, сприятиме
зближенню наших культур та народів, посилить міжлюдські контакти.
Президент також наголосив, що Декларація саміту «Великої сімки» в
м. Ісе-Сіма у травні 2016 р. підтвердила безумовну підтримку лідерами
провідних країн світу суверенітету та територіальної цілісності України.
«Ми також високо цінуємо незмінну позицію японської сторони щодо
невизнання окупації Росією Криму, а також готовність всебічно сприяти
консолідації зусиль міжнародної спільноти для забезпечення повної
імплементації Мінських домовленостей», – сказав П. Порошенко.
У свою чергу посол Японії в Україні Сіґекі Сумі подякував Президентові
за високе визнання ролі його країни, яке підтверджується проведенням Року
Японії в Україні. «Це є надзвичайно важливим. Відносини між Японією і
Україною ніколи не були такими близькими, як сьогодні», – сказав посол. Він
також наголосив, що «відзначення Року Японії є важливим не лише для
політиків чи бізнесменів, а також для звичайних людей, які відчувають і
розуміють важливість взаємодії двох країн». Посол також наголосив на
знаковості факту, що «після Євромайдану значна кількість великих японських
компаній розпочала свою активну економічну діяльність в Україні». «Якщо
великі компанії почали інвестувати в Україну, це означає, що й інші компанії
будуть вкладати кошти у вашу країну», – сказав С. Сумі.
Президент України також висловив переконання, що цього року
відбудеться прогрес у питаннях візової лібералізації для українців з метою
спрощення відвідання Японії, а також активізація та збільшення прямих
японських інвестицій в економіку України. Він навів приклади успішних
японських інвестиційних проектів 2016 р., які вже працюють на Заході нашої
країни і створюють тисячі робочих місць. «Це прекрасна характеристика рівня
довіри та рівня підтримки, які демонструє японський бізнес і японський Уряд по
відношенню до України», – підсумував П. Порошенко.
Глава держави передав запрошення прем’єр-міністру Японії С. Абе
відвідати Україну в цьому році (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –11.01).
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***
США залишаються надійним та стратегічним партнером України –
Президент України з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних
відносин між державами.
«З моменту визнання незалежності України, Сполучені Штати
залишаються надійним та стратегічним партнером України як на
двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій. А між двома
державами закладено справжнє демократичне партнерство, у рамках якого
США продовжують надавати неоціненну практичну допомогу у розбудові
державних інститутів, громадянського суспільства, ринкової економіки та
зміцненні безпеки нашої країни», – наголосив П. Порошенко у привітанні з
нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та
США.
«Відмовившись від третього у світі ядерного арсеналу та великих обсягів
звичайних озброєнь, а також від запасів високозбагаченого урану, Україна
відіграє історичну роль в укріпленні глобальної стабільності та режиму
нерозповсюдження ядерної зброї. Це були непрості рішення, але Україна
прийняла їх, покладаючись на запевнення та безпекові гарантії іноземних
партнерів, у першу чергу США», – зазначив глава держави.
П. Порошенко особливо подякував за незмінну двопартійну підтримку з
боку Сполучених Штатів суверенітету і територіальної цілісності України у
складні часи російської агресії, коли Українська держава захищає ключові
принципи свободи й демократії, які власне заклали фундамент успіху та сили
американської народу.
Президент запевнив у твердій налаштованості України й надалі активно
розвивати відносини стратегічного партнерства зі США, спрямовані на
поглиблення всебічного конструктивного співробітництва у політичній,
безпековій, економічній та гуманітарній сферах (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
3.01).
***
Президент П. Порошенко у вітанні за нагоди 25-ліття дипломатичних
відносин між Україною та Республікою Польща зазначив, що за чверть
століття обидві країни і народи збудували міцний фундамент партнерських
відносин, неодноразово довели спільне прагнення разом працювати задля
успішного європейського майбутнього в об’єднаній Європі.
Глава держави наголосив, що високо цінує підтримку Польської держави,
яка першою з країн світу визнала незалежність і суверенітет України, і особливо
вдячний за послідовні і цілеспрямовані зусилля Польщі у зміцненні
міжнародної єдності та солідарності з Україною у ці складні часи, пов’язані з
необхідністю протистояти російській агресії.
«Сьогоднішній високий рівень українсько-польських відносин завдячує
мудрості і зрілості наших народів, які, пройшовши крізь випробування
трагічною історією, навчилися по-справжньому цінувати взаємну дружбу і
братерство. Вірю, що українсько-польське стратегічне партнерство не має
альтернативи і надалі розвиватиметься у дусі довіри, поваги і взаємної
підтримки», – зазначається у вітанні П. Порошенка президентові Польщі
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А. Дуді.
Глава Української держави побажав своєму польському колезі міцного
здоров’я, невичерпної енергії та подальших звершень на благо Вітчизни, а
дружньому польському народові – миру, злагоди та процвітання (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2017. – 4.01).
***
Президент П. Порошенко привітав голову Китайської Народної
Республіки С. Цзіньпіна з 25-річчям встановлення дипломатичних відносин
між Україною та КНР.
«Упевнений, що головними надбаннями чвертьвікової історії взаємин
наших держав є міцна дружба українського та китайського народів, взаємна
підтримка суверенітету і територіальної цілісності, повага один до одного, а
також рівноправне та взаємовигідне співробітництво. Все це – надійна основа
для подальшого плідного розвитку стратегічного партнерства між Україною та
Китайською Народною Республікою», – зазначив глава держави.
Президент нагадав про зустріч із лідером Китаю у Вашингтоні 1 квітня
2016 р. і ще раз засвідчив інтерес до продовження діалогу. Глава держави
зазначив, що був би радий вітати голову КНР С. Цзіньпіна в Києві з державним
візитом.
Президент побажав очільнику Китаю доброго здоров’я та невичерпної
енергії, а дружньому китайському народові – миру і процвітання (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2017. – 4.01).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон «Про Вищу раду правосуддя»
під час зустрічі з головою Вищої ради юстиції І. Бенедисюком та
заступником глави Адміністрації Президента О. Філатовим. Документ був
ухвалений Верховною Радою 21 грудня.
Глава держави зазначив, що 2016 р. став визначальним у рішучих діях з
реформування судової системи – були затверджені та вступили в дію
конституційні зміни в частині правосуддя, започатковано новий орган – Вищу
раду правосуддя (ВРП). «Орган, який прибирає політичну складову в судовій
гілці влади, насамперед, з механізмів призначення, переведення, звільнення
суддів, надання згоди на затримання або арешт судді», – підкреслив
П. Порошенко.
Глава держави наголосив, що законопроект «Про Вищу раду правосуддя»
був підтриманий партнерами з Ради Європи і Європейського Союзу. «Вважаю,
що це рішучі дії із забезпечення одного з ключових прав українських громадян
– права на справедливість, права на справедливий суд», – наголосив він.
Президент підкреслив, що створення нового конституційного органу –
Вищої ради правосуддя – є одним з важливих складових судової реформи.
Глава держави подякував Верховній Раді, яка дослухалась до його
пропозиції, підтримала цей Закон та схвалила його у терміни, які дають змогу
ВРП вже у 2017 р. повноцінно запрацювати.
П. Порошенко також підписав Закон про внесення змін до Бюджетного
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кодексу, які, зокрема, урегулюють питання фінансування цього нового органу
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 3.01).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін
до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій
осіб із числа учасників антитерористичної операції».
Документом вносяться зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» та надається право на призначення пенсії за
віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50–55 років
військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ, які брали безпосередню участь в АТО в районах її
проведення за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і
20 років для жінок.
Таке ж право отримують учасники бойових дій, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України у складі добровольчих
формувань, що були включені до складу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ,
Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів, а також військовослужбовці
(резервісти, військовозобов’язані), особи рядового, начальницького складу та
добровольці, добровольці, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії
або каліцтва, одержаних під час участі в АТО.
Дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки
вищезазначених категорій громадян, які загинули чи пропали безвісти, померли
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в АТО,
забезпечення її проведення також надається право на призначення пенсії за
віком.
Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2017. – 4.01).
***
Президент П. Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження
військової служби».
Реалізація Закону дає змогу унормувати деякі питання, пов’язані з
прийняттям, продовженням та звільненням громадян з військової служби.
Зокрема, дасть можливість військовослужбовцям, які проходять військову
службу за різними видами контрактів в особливий період, за бажанням
продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової
служби.
«Це дає вам можливість завершити контракт з тими, хто вирішив
повернутися додому, але разом з тим – ні на йоту не знизити боєздатність і
боєготовність частин і підрозділів, в першу чергу тих, які знаходяться у зоні
проведення АТО, бойових операцій із захисту нашої держави», – звернувся
глава держави до присутніх під час підписання законів міністра оборони
С. Полторака та начальника Генерального штабу В. Муженка.
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«Тим громадянам України, які уклали фактично безстроковий контракт під
час особливого періоду, ми даємо можливість відновити справедливість і дати
можливість командирам забезпечити їх звільнення», – додав П. Порошенко.
Разом з тим Президент звернув увагу на те, що заміна особового складу
здійснюватиметься поетапно. Законом встановлюється, що право на звільнення
з військової служби набувають військовослужбовці, які проходять військову
службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на
період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 місяців з дати
його продовження. Також звільнитися мають право військові, що уклали
контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення
про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за
контрактом.
Президент також констатував, що укладання контрактів йде відповідно до
графіка. «Ми стрімко наближаємося до 70 тисяч і це свідчить про дуже високий
рівень і патріотизму, і готовності зі зброєю в руках захищати Україну», – сказав
П. Порошенко. «Ми дійсно можемо стверджувати, що за 2,5 роки ми
побудували нову українську армію», – сказав він.
Документом також вносяться зміни до Закону України «Про військовий
обов’язок і військову службу», пов’язані з унормуванням деяких інших питань
щодо прийняття, проходження, звільнення з військової служби. Зміни до
Кодексу законів про працю України та Закону України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
врегульовуються питання збереження соціальних пільг військовослужбовців.
Раніше глава держави також доручив міністру оборони підвищити доплати
військовослужбовцям, які перебувають на першій лінії (лінії зіткнення) – до
6 тис. грн, на другій лінії – до 2,4 тис. грн (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
4.01).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів телефонну розмову з віцепрезидентом Європейської комісії з питань Енергетичного Співтовариства
М. Шевчовічем.
Під час бесіди йшлося про практичні питання співробітництва України та
Європейського Союзу в енергетичній сфері, зокрема щодо забезпечення
українських та європейських споживачів природним газом.
Обговорюючи питання транзиту природного газу територією України,
В. Гройсман наголосив, що українська сторона є надійним транзитером
вуглеводнів до країн-членів ЄС.
М. Шевчовіч запевнив, що ЄС підтримує зусилля уряду стосовно
реформування енергетичного сектору України. Віце-президент Єврокомісії
поінформував також про готовність ЄС виділити Україні 100 млн євро для
наповнення Фонду енергоефективності, зазначивши необхідність ухвалення
українським парламентом законів про Фонд енергоефективності, про ринок
електроенергії, про регулятора у сферах енергетики та комунальних послуг
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 10.01).
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***
Приховування заробітних плат, їх виплата у конверті роботодавцями
позбавляє працівників можливості отримання пенсії у майбутньому. Про це
Прем’єр-міністр України В. Гройсман заявив під час засідання уряду.
«Що таке заробітна плата у конверті? Це роботодавець умисно, умисно, я
підкреслюю, створює умови, при яких людина, яка працює і отримує заробітну
плату у конверті, не буде мати жодної можливості на отримання пенсії. Жодної.
Це катастрофа, – заявив В. Гройсман. – Наше завдання – цього не допустити.
Тут є, над чим сконцентрувати увагу у тому числі на місцях».
Прем’єр-міністр зазначив, що 400 тис. громадян в Україні отримують
пенсію у розмірі 949 грн. Частина з цих людей отримувала заробітну плату в
конвертах.
Глава уряду зазначив, що доручив створити робочу групу, що
відслідковуватиме реалізацію рішення щодо підвищення мінімальної заробітної
плати удвічі, для того, щоб «тримати руку на пульсі кожного дня».
Прем’єр-міністр звернув увагу віце-прем’єр-міністра України П. Розенка,
якому доручив очолити цю робочу групу, на ситуацію з виплатою заробітних
плат в приватному секторі. «Приватний сектор мене цікавить, – зауважив глава
уряду. – Якщо хтось щось не розуміє, то ми одразу йому дуже швидко
пояснимо, як треба нараховувати заробітну плату».
У той же час у бюджетній сфері передбачено необхідний ресурс для
забезпечення виплат працівникам після збільшення мінімальної заробітної
плати вдвічі, зазначив глава уряду.
«У бюджетній сфері все для мене зрозуміло. Тут у нас в принципі питань
немає. У нас достатньо грошей для того, щоб виплатити людям заробітну плату
і вдвічі збільшену мінімальну, і підвищену заробітну плату, яку ми встановили»,
– зауважив В. Гройсман (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –
11.01).
***
Систему зайнятості в Україні потрібно реформувати таким чином,
щоб фінансувати не службу зайнятості, а підтримку створення робочих
місць. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час засідання
уряду.
«Я не збираюся утримувати службу зайнятості, я не збираюся утримувати
безробітних. Я збираюся дати людям нормальну роботу і нормальну заробітну
плату. Зміна цієї філософії має бути на порядку денному усіх тих, хто сьогодні
опікується службою зайнятості. Я просив би, щоби ви [міністр соціальної
політики України А. Рева. – Ред.] довели це до керівництва служби зайнятості.
Ні – розгоню, і приведем тих людей, які зможуть нормально ситуацію там
налагодити», – наголосив глава уряду.
«Мені ці статистичні байки не потрібні, я заслуховував не один раз. Я
вважаю, що треба змінити модель фінансування з моделі фінансування служби
на модель підтримки створення робочих місць», – зауважив він.
Прем’єр-міністр переконаний, що ринок праці і система стимулювання
зайнятості має бути реформована.
У цьому контексті він підкреслив необхідність швидко завершити роботу
над формуванням підходів і перейти до практичних змін у цій сфері.
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В. Гройсман висловив переконання, що ідеї уряду, які будуть найближчим
часом презентовані, покажуть свою ефективність.
Також, за його словами, систему зайнятості необхідно реформувати
спільно із роботодавцями та профспілками в інтересах балансу, у першу чергу,
тих, хто працює, і роботодавців.
В. Гройсман підкреслив, що система зайнятості мала би бути спрямована
на те, щоб створювати робочі місця, натомість сьогодні вона направлена на те,
щоб спонукати до безробіття. Він навів приклад, що часто пошукачі роботи
приходять за вакансіями, пропонованими службою зайнятості, поставити
печатку про невідповідність до неї для подальшого отримання державної
допомоги.
У цьому контексті глава уряду підкреслив актуальність питання створення
нових робочих місць та забезпечення розвитку економіки для цього. За його
словами, наявних сьогодні в країні вакансій недостатньо, щоб забезпечити всіх
українців робочими місцями.
Водночас він зазначив, що уряд заклав «гарний фундамент для
економічного зростання і початку у тому числі модернізації і капітального
ремонту країни, розвитку місцевої економіки». Зокрема, серед закладених у
бюджет пріоритетів – відновлення української промисловості, розвиток
експортного потенціалу, що стимулюватимуть створення робочих місць із
нормальною заробітною платою.
Також потрібно продовжити дерегуляцію, наголосив В. Гройсман. Він
переконаний, що ухвалене парламентом рішення щодо спрощення
адміністрування податків покращить інвестиційний клімат у країні.
Крім того, державне замовлення на професійні кадри має відповідати
потребам ринку праці, зауважив глава уряду. У цьому контексті він нагадав, що
вже є перші приклади модернізації урядом системи професійно-технічної освіти
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 11.01).
***
Уряд встановив розмір грошової допомоги потерпілим унаслідок
Чорнобильської катастрофи для компенсації вартості путівок санаторнокурортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку. Це передбачено
постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1029.
Зокрема, розмір такої допомоги становитиме:
для осіб, віднесених до категорії 1 (потерпілі, які мають інвалідність, що
пов’язана з наслідками аварії на ЧАЕС та ліквідатори), – 5250 грн;
для осіб, віднесених до категорії 1, із захворюваннями нервової системи (з
наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), – 17 390 грн;
для дітей, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, –
10 840 грн.
Громадяни матимуть змогу самі вибирати санітарно-курортний заклад,
якому і здійснюватиметься безготівкове перерахування щорічної грошової
допомоги. При цьому, якщо цієї суми недостатньо для компенсації вартості
путівки, потерпілі можуть доплатити за рахунок власних коштів.
«Вперше застосовується такий підхід, коли людина може сама вільно
вибирати санаторій чи заклад відпочинку. При цьому на таке лікування
передбачена грошова допомога. Такого раніше також не було», – зазначив
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Прем’єр-міністр України В. Гройсман.
Нагадаємо, що до прийняття постанови чорнобильці зазначених категорій
могли проходити курс санаторно-курортного лікування лише у визначених на
тендерах закладах. Крім того, грошова допомога потерпілим внаслідок аварії на
ЧАЕС не передбачалась.
Слід зазначити, що реалізація постанови не потребуватиме виділення
додаткових коштів з державного бюджету, адже необхідна сума коштів (а саме
123,4 млн грн) передбачена в межах бюджетної програми «Соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 6.01).
***
Міненерговугілля продовжує реалізацію антикорупційної політики для
забезпечення прозорості прийняття рішень.
Співпраця в рамках Урядово-громадської ініціативи «Разом проти
корупції», яку Міненерговугілля продовжує у 2017 р., сприяє виявленню та
усуненню можливих корупційних ризиків. На першій у цьому році зустрічі
обговорили виконання міністерством вимог щодо оприлюднення наборів даних,
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р.
№ 835.
Також відзначено позитивні кроки, зроблені Міненерговугілля в напрямі
відкритості та прозорості роботи. Зокрема, на веб-сайті утворено рубрику
«Повідомити про корупційне правопорушення», а також почав функціонувати
інформаційний ресурс Міненерговугілля dp.mev.gov.ua «Державні підприємства
та господарські товариства Міненерговугілля».
З боку Міненерговугілля поінформували про те, що відповідним наказом
№ 2 від 3 січня 2017 р. структуровано перелік набору даних Міненерговугілля,
які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, та встановлено терміни
оприлюднення відповідної інформації.
Також під час зустрічі представники Урядово-громадської ініціативи
надали пропозиції щодо необхідності залучення громадськості на етапах
підготовки нормативно-правових актів, концепцій, галузевих програм, а також
цікавилися наявністю порядків та процедур їх підготовки в міністерстві.
Визначено також напрями подальшої співпраці на системній основі та завдання
на 2017 р. (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 10.01).
***
Міністерство інфраструктури України розпочало реформу морської
галузі. Про це заявив міністр інфраструктури України В. Омелян.
За словами міністра, ключовим у цьому процесі є реформа державного
підприємства «Адміністрація морських портів України».
«Незважаючи на неодноразові спроби уряду та Міністерства
інфраструктури України нормалізувати діяльність АМПУ, це державне
підприємство залишається зразком неефективності, корупції та зловживань.
Виникає багато запитань і з приводу керованості АМПУ. Крім того, такого
спротиву з боку керівництва підприємства на будь-які пропозиції міністерства
щодо впорядкування його роботи не було, мабуть, ніде. Всі наші рішення
блокуються або ігноруються. Тому ми змінюємо керівництво АМПУ, що стане
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першим кроком у масштабній реформі морської галузі», – наголосив В. Омелян.
За його словами, відповідні зміни були анонсовані ним ще на початку грудня
2016 р.: «Можливо, саме це спонукало керівництво, яке ми наразі змінюємо,
виписати собі премії за грудень у розмірі від 700 тис гривень до 1,5 млн гривень
на особу. І це тільки офіційні премії. Можна тільки уявити масштаби
зловживань на державному підприємстві».
Міністр також заявив, що з метою нормалізації роботи підприємства
міністерство призначило в. о. голови ДП «АМПУ» С. Гронського: «Це –
тимчасовий захід з метою встановлення нормального робочого діалогу між
Міністерством та АМПУ, а також зупинки зловживань, які здійснюються на
підприємстві. Вже цього тижня буде призначено нового в. о. керівника АМПУ –
Райвіса Вецкаганса».
Міністр інфраструктури України наголосив, що зміна керівництва АМПУ –
один з етапів реформування морської галузі: «Повноцінна реформа передбачає
створення Морської адміністрації, яка візьме на себе всі завдання АМПУ.
Також буде проведено суттєву оптимізацію структури та персоналу
підприємства. Отже, питання номер один – зміна керівництва, реформа і
паралельно з цим – корпоратизація, як цього вимагає українське
законодавство».
Р. Вецкаганс – громадянин Латвії, має понад 16 років успішної діяльності в
керуванні підприємствами сектору транспорту та логістики, пароплавства й
фінансових послуг. Обіймав посади члена правління, віце-президента
АТ «Латвійське пароплавство», члена правління найбільшого портового
терміналу з обробки насипних та генеральних вантажів у країнах Балтії Rigas
Centralais Terminals, голови правління ТОВ «Riga Container Terminal»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 10.01).
***
Із січня 2017 р. в Україні стартував перший етап медичної реформи,
який полягає в зміні фінансування первинної ланки медичної допомоги.
Перетворення, які відбуватимуться в галузі протягом року, будуть
поетапними та запроваджуватимуться разом з інформуванням лікарської та
пацієнтської спільноти.
Протягом першого півріччя медична галузь працюватиме в штатному
режимі, а переважна більшість підготовчої роботи відбуватиметься на рівні
МОЗ України, уряду, парламенту та регіональних управлінь охорони здоров’я,
громад та медичних закладів.
Зокрема, підготовка галузі до впровадження реформи в першому півріччі
2017 р. передбачає:
1. Доопрацювання нормативної бази щодо реформування, зокрема, двох
законів та низки наказів МОЗ.
2. Адаптація міжнародних протоколів лікування для первинної ланки.
3. Формування гарантованого переліку послуг (у зв’язку зі збільшенням
видатків бюджету на медицину у 2017 р. середня вартість обслуговування
пацієнта на первинці буде переглянута у бік збільшення).
4. Затвердження на рівні уряду складу та меж госпітальних округів.
5. Впровадження у лютому 2017 р. референтного ціноутворення.
6. Впровадження реімбурсації ліків із квітня 2017 р..
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7. Розробка та впровадження першого компоненту електронної охорони
здоров’я – реєстру пацієнтів, лікарів, медичних закладів.
Наразі МОЗ України підготував календарний план впровадження реформи
на 2017 р. Після його затвердження урядом покроковий план буде оприлюднено
для широкого загалу (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –
4.01).

ПОЛІТИКА
Політика У Верховній Раді України на сьогодні немає більшості, яка
зацікавлена в дострокових виборах.
Таку думку висловила директор Фонду «Демократичні ініціативи»
І. Бекешкіна.
За словами соціолога, гіпотетично можливі тільки два варіанти для
призначення дострокових виборів: «по-перше, якщо сам парламент вирішить
розпуститися, а він такого не вирішить, тому що половина там –
мажоритарники, яким ці вибори абсолютно не потрібні». І. Бекешкіна водночас
сказала, що з політичних сил у парламенті в дострокових виборах зацікавлені
тільки дві: «Батьківщина» і «Опозиційний блок». «Тому що “Самопоміч”
отримає стільки, скільки вона і має, те ж саме і з Радикальною партією Ляшка»,
– додала вона.
Ну, і очевидно, що Президент не розпустить ВРУ, хоча у нього таких
повноважень немає, але можна було б домовитися зі своєю фракцією,
припустимо, якщо розпадеться коаліція і не буде створена нова. Але очевидно,
що коаліцію будуть тримати до останнього, зазначила експерт.
Водночас І. Бекешкіна нагадала, що нині майже половина українців
(46 %) виступають за проведення дострокових парламентських виборів
(Портал новин «24 канал» (http://24tv.ua/). – 2017. – 9.01).
***
Действующий
председатель
ОБСЕ,
министр
европейских,
интеграционных и иностранных дел Австрии С. Курц заявил, что
полноценное прекращение огня должно стать основой для проведения
честных и свободных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской
областей. Об этом он сказал в Мариуполе на совместном брифинге с
министром иностранных дел Украины П. Климкным.
«Основой для эффективной работы Специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ должно быть настоящее прекращение огня. Это также должно стать
основой для… проведения свободных и честных выборов», – сказал С. Курц.
Он добавил, что недоволен нынешним статус-кво на Донбассе, но не видит
альтернативы Минским соглашениям. «Мы должны продолжать переговоры,
мы должны вести диалог дальше, и Минские соглашения – это единственная
база, единственный документ, на основе которого мы можем это делать... Я
совершенно недоволен тем статус-кво, что есть сейчас, но в отсутствие другого
базового документа мы должны делать все, чтобы внедрять его», – отметил
С. Курц (ForUm (www.for-ua.com/). – 2017. – 4.01).
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***
Руководитель департамента по вопросам гуманитарной политики
Администрации Президента Украины Ю. Рубан считает, что проведение
Н. Савченко переговоров по обмену военнопленными с руководством «ДНР»
и «ЛНР» противоречит интересам Украины.
«С точки зрения национальных интересов Украины желание госпожи
Савченко заявить о себе на поле переговоров деструктивно. Для того, чтобы
проводить такие переговоры, другая сторона – давайте говорить открыто –
Россия – должна быть заинтересована в том, чтобы такие переговоры провести.
Интерес России – показать, что это – чисто внутриукраинский конфликт… У
меня есть подозрение, что госпожой Надеждой манипулируют», – сказал
чиновник (GoGetNews.info (http://www.gogetnews.info/). – 2017. – 9.01).
***
Політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень
«Пента» В. Фесенко спрогнозував, що чинний Президент України
П. Порошенко боротиметься за другий термін президентства.
Як зауважив В. Фесенко, 2016 р. був досить неоднозначним і нелегким для
П. Порошенка. Зокрема, йому довелося подолати цілу низку гучних скандалів і
нарікань на свою адресу, але, тим не менше, вони не перетворилися на жахіття
для нього.
«Йому вдалося не просто зберегти владу, а навіть зробити її більш
потужною. Його показники прийшли в норму після перших шести місяців
2016 року. Гарант Конституції має всі можливості піти на черговий термін
верховенства в країні», – запевнив експерт.
Щоправда, у такому разі глава держави матиме ще більше викликів.
Також фахівець висловив думку, що урядова криза на нинішньому етапі є
малоімовірною, а ситуація всередині країни розвиватиметься приблизно так
само, як 2016 р.
«Від сюрпризів ніхто не застрахований, але якщо в соціальноекономічному плані буде відносна стабілізація, то в політичному – навряд чи
будуть кардинальні зміни. Гарантій проти цього немає, але ймовірність
перевиборів у 2017 році менша, ніж була в 2016-му», – резюмував політолог
(Інформаційний Акцент (http://www.akcent.org.ua/). – 2017. – 8.01).
***
Борьба с коррупцией в Украине – это пиар-кампания по
«выдавливанию»
конкурентов,
считает
директор
Института
стратегических
исследований
«Новая
Украина»
А.
Ермолаев
(http://ru.golos.ua/politika/ekspert_borba_s_korruptsiey_v_ukraine__eto_piarkampani
ya_po_vyidavlivaniyu_konkurent).
«Коррупция, теневая экономика и организованная преступность – это три
взаимосвязанных понятия. Коррупция в Украине является системным явлением.
С точки зрения эффективной политики, которая пользовалась бы поддержкой
людей, нужны какие-то яркие и очевидные факты по преодолению коррупции.
Это – разоблачения, репутационные удары. “Нужны посадки” в тюрьму – без
этого общество не замечает происходящего. В Украине это – всего лишь
пропагандистский элемент кампании», – сказал он.
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При этом эксперт отметил, что антикоррупционная политика эффективна,
когда, наряду со следственными действиями, происходит разоблачение
наиболее резонансных преступлений, которые стали достоянием массового
сознания. «Это тесно связано с экономической политикой… Нужны изменения
в саму систему управления, которая у нас, по сути, представляет сейчас
организованную преступность, ведущую работу по монополизации и
“выдавливанию”
конкурентов»,
–
считает
политолог
(ГолосUA
(http://ru.golos.ua/). – 2017. – 7.01).
***
Міжнародний фонд «Відродження» не поділяє поглядів В. Пінчука,
викладених у його статті для Wall Street Journal напередодні Нового року.
Водночас фонд продовжить роботу в рамках спільних з фондом В. Пінчука
проектів. Про це йдеться в заяві, розміщеній 7 січня на його сайті.
Зокрема, фонд не поділяє запропоновану В. Пінчуком відмову від
стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію, вважає саме
європейські норми і цінності необхідним для України орієнтиром. У фонді не
вважають також, що винесення «за дужки» питання Криму і реінтеграція
окупованого Донбасу на умовах Росії зробить Україну життєздатною державою.
Водночас фонд продовжить виконувати свої партнерські зобов’язання у
спільних з фондом В. Пінчука проектах. Зокрема, у січні «Відродження»
підтримає відвідання групою українських політиків, посадовців, незалежних
експертів та інтелектуалів «Українського сніданку» в рамках Світового
економічного
форуму
в
Давосі
(Європейська
правда
(http://www.eurointegration.com.ua/). – 2017. – 7.01).
***
Записи, которыми угрожает Президенту народный депутат от «Воли
народа» А. Онищенко, спровоцируют политический кризис уже нынешней
весной,
считает
политический
эксперт
А.
Якубин
(http://ru.golos.ua/politika/zapisi_onischenko_sprovotsiruyut_politicheskiy_krizis_uje
_nyineshney_vesnoy__politol).
«Записи Онищенко еще сыграют свою роль, и в следующем году, я думаю,
это будет одно из ключевых событий. Я ожидаю более активного развития
событий по этому фактору именно весной», – отметил политолог.
По его словам, нынешней весной процесс, связанный с компроматом,
которым якобы обладает А. Онищенко, активизируется.
При этом А. Якубин подчеркнул, что «раскручивать» скандальные записи
будут как внутренние недоброжелатели Президента П. Порошенко, так и
внешние игроки, также заинтересованные в отставке действующего главы
государства (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2017. – 7.01).
***
Председатель Верховной Рады Украины А. Парубий пытается
избежать исполнения судебного решения, обязавшего его провести в
«Укринформе» брифинг, в ходе которого опровергнуть недостоверную
информацию, наносящую ущерб чести и достоинству В. Медведчука,
сообщает пресс-служба Общественного движения «Украинский выбор –
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Право народа».
«Речь идет о распространенной Андреем Парубием 4 июля 2014 года на
брифинге СНБОУ в Национальном информационном агентстве “Укринформ”
недостоверной и унижающей честь и достоинство Виктора Медведчука
информации о якобы причастности Виктора Медведчука к событиям на Востоке
Украины. В частности, это касается следующих утверждений: “Медведчук…
является тем преступником, который в течение последних лет максимально
участвовал в том, чтобы эта ситуация была создана”; “…финансирование этих
(экстремистских) групп осуществлялось через Медведчука”», – говорится в
заявлении пресс-службы.
Именно с этой целью А. Парубий пытается обжаловать решение
Печерского райсуда г. Киева, который обязал Председателя Верховной Рады
Украины опровергнуть клевету, утверждают представители движения.
«По инициативе представителей Парубия судебное решение неоднократно
пересматривалось по процессуальным мотивам, которые не ставили под
сомнение недостоверность распространенной ответчиком информации. При
этом, пользуясь процессуальными уловками, представители Парубия
максимально затягивали слушание дела, не являлись на судебные заседания,
однако каких-либо доказательств, подтверждающих заявления Парубия,
предоставить так и не смогли», – констатируют в общественном движении
(ForUm (www.for-ua.com/). – 2017. – 4.01).
***
Колишній прем’єр-міністр України М. Азаров звертатиметься до
міжнародних судів після оголошення московським судом подій 2014 р. в
Україні державним переворотом.
Повідомляється, що розгляд в московському суді був ініційований так
званим «Комітетом порятунку України». Як заявив М. Азаров, рішення
московського суду має велике значення і дасть можливість звернутися в
міжнародні інстанції.
«Ми обов’язково будемо робити подальші кроки. Зараз ми плануємо
звернутися до міжнародних судів і представити всі ті дані, які розглянуті в
Москві в якості вихідних матеріалів. Це свідчення, великий пласт документів.
Ми сподіваємося також, що українські суди, хоча вони нам спочатку і
відмовили, під напором наявних доказів будуть змушені прийняти до розгляду
наші позови», – сказав він.
М. Азаров також вважає за можливе створення «уряду у вигнанні», якщо
складуться необхідні передумови. За його словами, це станеться, коли влада в
Україні «не зможе виконувати свої функції, а народ зажадає альтернативної
влади» (Українська правда (http://www.pravda.com.ua/). – 2017. – 9.01).
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ЕКОНОМІКА
Государственный бюджет Украины в январе – декабре 2016 г. получил
616,22 млрд грн доходов. Это на 1,7 % меньше, чем планировалось –
627,15 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Госказначейства.
По сравнению с 2015 г. доходы госбюджета в 2016 г. возросли на 15,2 %.
Местные бюджеты в январе – декабре получили 155,9 млрд грн, что на
17,2 % больше бюджетной росписи на этот период.
Общий фонд госбюджета в 2016 г. по доходам недовыполнен лишь на
0,2 % – поступления составили 574,7 млрд грн. Это на 14,1 % превышает
показатель предыдущего года.
Налоговые органы обеспечили поступление в 2016 г. 283,02 млрд грн
(сальдо). Это на 30,9 % превышает показатель 2015 г., но на 5 % ниже плана на
2016 г.
Возмещение НДС за прошлый год – 94,41 млрд грн. Это на 38 % больше,
чем в 2015 г.
Таможенные органы в 2016 г. обеспечили поступление 235,3 млрд грн, что
на 16,3 % больше, чем годом ранее и на 8,4 % превышает план.
В декабре-2016 в госбюджет поступило 72,8 млрд грн, в том числе в общий
фонд – 67,97 млрд грн.
В бюджете-2017 предусмотрены доходы в 721,4 млрд грн, расходы в сумме
790,4 млрд гривен (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/01/04/25459127/). – 2017.
– 4.01).
***
Международные резервы Украины на 1 января 2017 г. составили
15 млрд грн (539 млн долл.). За прошлый год они возросли на 2,2 млрд долл.
или на 17 %, а за месяц – на 1,8 %. Об этом сообщает НБУ.
Рост резервов в декабре обеспечили поступления в пользу правительства
на сумму 607,9 млн долл. Эти средства Украина получила из двух источников –
от размещения ОВГЗ, номинированных в долларах США, на сумму
550,4 млн долл., а также 55,1 млн евро от Европейской комиссии.
Средства из резервов были направлены на платежи правительства по
обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте. На
эти цели из резервов было потрачено 140,9 млн долл., в том числе
119,8 млн долл. – на погашение и обслуживание ОВГЗ.
НБУ отметил, что в конце декабря усилилась волатильность на
межбанковском валютном рынке. Благотворное влияние фундаментальных
факторов, которые обеспечивали поступления валютной выручки от экспорта
зерновых и подсолнечного масла, было нивелировано временными факторами.
Национальный банк лишь в течение последней недели декабря провел три
аукциона по продаже иностранной валюты, при которых удовлетворил заявки
участников на общую сумму 202,7 млн долл.
В целом в течение декабря регулятор купил во время аукционов
115 млн долл., продал – 234,4 млн долл. Чистая продажа иностранной валюты
Национальным банком в течение последнего месяца года составила
119,4 млн долл.
Одним из основных источников увеличения резервов стали валютные
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интервенции НБУ. Благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре на внешних
рынках в апреле – июле и поступлению валютной выручки от экспорта
продовольственных товаров с конца сентября чистая покупка иностранной
валюты Нацбанком в прошлом году составила 1,6 млрд долл.
Также увеличению резервов способствовало поступление третьего транша
от МВФ по программе расширенного финансирования (EFF) на сумму 1 млрд
долл., а также связанного с программой МВФ официального финансирования.
А именно – 1 млрд долл. от размещения еврооблигаций Министерством
финансов
под
гарантии
правительства
США
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/01/06/25503265/). – 2017. – 6.01).
***
Совокупный государственный долг Украины в ноябре сократился на
1,19 %, или на 0,81 млрд долл. до 67,54 млрд долл. Об этом свидетельствуют
данные Министерства финансов.
Государственный и гарантированный государством долг на конец ноября –
1 728,9 млрд грн или 67,54 млрд долл. против 1 742,64 млрд грн или
68,35 млрд долл. месяцем ранее.
По состоянию на 1 января госдолг Украины – 65,506 млрд долл. или
1 572,2 млрд грн.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 ноября составил
1 464,6 млрд грн против 1 476,6 млрд грн месяцем ранее (по состоянию на
1 января – 1 334,3 млрд грн).
Прямой внешний долг за месяц сократился на 0,77 %, или на
$0,28 млрд долл. до 36,09 млрд долл., тогда как прямой внутренний долг
сократился на 1,58 % до 540,70 млрд грн.
Гарантированный государством долг на 30 ноября 2016 г. составил
264,33 млрд грн, или 10,33 млрд долл.
Государственный и гарантируемый государством долг Украины в октябре
сократился на 0,27 млрд долл. до 68,35 млрд долл. (Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/01/04/25469413/). – 2017. – 4.01).
***
Национальный банк выдал двум банкам 656,5 млн грн в качестве
рефинансирования. Об этом сообщается в пресс-центре регулятора.
«4 января 2017 года состоялся очередной тендер по рефинансированию
банков, по результатам которого удовлетворены заявки двух банков в общей
сумме 656,5 млн грн по процентной ставке в размере 16,00 % годовых», –
говорится в сообщении НБУ.
Регулятор не уточнил какие именно финучреждения получили
рефинансирование (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/01/05/25490210/). –
2017. – 5.01).
***
Украина в 2016 г. экспортировала электроэнергию на 152,063 млн долл.,
в том числе в декабре – на 14,278 млн долл., что на 1,3 %, или
2,007 млн долл.,
больше
по
сравнению
с
2015
г.
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/736-ukraina-sushhestvenno29

uvelichila-eksport-elektroenergii).
Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ГФС),
информирует еizvestia.com.
В Венгрию в минувшем году поставлена электроэнергия на сумму
119,317 млн долл., Польшу – на 32,392 млн долл., Молдову – на 0,347 млн долл.,
другие страны – на 0,007 млн долл.
Таким образом, в денежном выражении экспорт украинской
электроэнергии в прошедшем году возрос на 1,3 % (2,007 млн долл.) по
сравнению с 2015 г. (150,056 млн долл.).
Украина в 2016 г. также импортировала электроэнергию на 3,63 млн долл.,
из РФ – на 3,565 млн долл., из Беларуси – на 0,065 млн долл. В 2015-м была
импортирована электроэнергия на 84,874 млн долл. (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/736-ukraina-sushhestvennouvelichila-eksport-elektroenergii). – 2017. – 8.01).
***
Якщо Україні дійсно вдасться наростити обсяги видобутку власного
урану, і таким чином на 100 % забезпечувати свою потребу в цьому ресурсі,
то це дасть змогу економити мільярди доларів бюджетних коштів. Про це
в
коментарі
УНН
зазначив
економіст
А. Новак
(http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1634277-vlasniy-uran-dozvolit-ukrayiniekonomiti-milyardi-dolariv-ekonomist).
«Якщо Україна активізує видобуток і переробку власного урану – це, поперше, більша ступінь енергетичної незалежності, а по-друге, економія коштів
на закупівлі імпортного урану і навіть можливість власного експорту.
Щодо економії – мова іде про мільярди доларів», – сказав він.
Більше того, експерт вважає, що власний уран є шляхом до кращого
позиціонування України на геополітичній мапі світу. «Це і енергетична безпека,
і можна відновити ядерний цикл і у військово-промисловому комплексі для
набагато кращого позиціонування себе у геополітичному плані. Тут відразу
країна, яка видобуває і переробляє уран, заходить в топ геополітичних країн
світу», – додав він.
Нагадаємо, на думку генерального директора компанії «Атомні енергетичні
системи України» Ю. Бакаржієва, на сьогодні є інвестори, які готові вкладати
кошти в уранову галузь, а отже – перспективи нарощення видобутку уранового
концентрату в Україні є.
«У концепції розвитку атомного комплексу України до 2020 року вказано,
що у країні хочуть побудувати завод ядерного палива і отримати
енергонезалежність. А для того, щоб стати енергонезалежними, Україні
необхідно довести виробництво уранового концентрату хоча б до рівня
2,5 тис. тонн на рік, щоб повністю закривати власні потреби. Я вважаю, що
Україні це вдасться зробити, оскільки є інвестори, які згодні вкладати кошти у
цю
галузь»,
–
розповів
він
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1634277-vlasniy-uran-dozvolit-ukrayiniekonomiti-milyardi-dolariv-ekonomist). – 2017. – 10.01).
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***
Обсяги
оформлення
дозвільних
документів
у
будівництві
демонстрували позитивну динаміку, збільшившись у порівнянні з 2015 р. на
12 %. Про це під час брифінгу «Про підсумки роботи Держархбудінспекції у
2016 році та результати децентралізації системи держархбудконтролю» сказав
голова Держархбудінспекції О. Кудрявцев, передає УНН із посиланням на ДАБІ
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1632876-pokazniki-u-budivnitstvi-zrosli-na-12-u2016-rotsi).
За його словами, на сьогодні ДАБІ опрацювала 111 тис. дозвільних
документів на початок будівельних робіт, тоді як за аналогічний період
минулого року – 99 тис. документів.
Також він зазначив, що серед найактивніших за темпами будівництва є
Київська, Дніпропетровська та Львівська області (Українські Національні
Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1632876-pokazniki-u-budivnitstvi-zroslina-12-u-2016-rotsi). – 2017. – 4.01).
***
У загальному обсязі приросту капітальних інвестицій по Україні за
січень – вересень 2016 р. частка агропродовольчого сектору економіки
становить 51,3 %, у тому числі на сільське господарство припадає 39,6 %, а
на харчову промисловість – 11,7 %.
Тобто цей сектор забезпечив більше половини приросту капітальних
інвестицій у національну економіку, повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
«Врожай не в полі, а в коморі. Тільки зараз ми більш менш можемо
враховувати наші минулорічні перемоги. Так за підрахунками результатів поки
тільки 9 місяців 2016 року загальний обсяг капітальних інвестицій, освоєних в
агропродовольчому секторі економіки склав 41,5 млрд грн», – зазначив міністр
аграрної політики та продовольства України Т. Кутовий.
За словами міністра, цей результат на 14,8 млрд грн або 55,4 % перевищив
показник за відповідний період минулого року.
Понад дві третини – 11,4 млрд грн – приросту капітальних інвестицій в
агропродовольчому секторі економіки припадає на сільське господарство.
За даними Державної служби статистики України, обсяги капітальних
інвестицій, освоєних у сільському, лісовому та рибному господарстві в січні –
вересні 2016 р., становили 29,8 млрд грн, з яких 98,0 % припадає на сільське
господарство. Обсяг капіталовкладень у виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів становив 11,7 млрд грн (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainskij-apk-zabezpeciv-ponad-50-prirostukapitalnih-investicij-v-ekonomiku). – 2017. – 6.01).
***
У новому маркетинговому році Україна поставила рекорд в експорті
зернових культур на зовнішні ринки. Вперше за роки незалежності було
експортовано понад 39 млн т зерна, що на 13 % вище за попередній сезон. Про
це
УНН
повідомили
в
прес-службі
Мінагрополітики
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1632919-eksport-zernovikh-ukrayini-u-2016-rotsistav-rekordnim-minagropolitiki).
«Минулий рік багато в чому встановив підняв нам планку. Так, наприклад
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ми зібрали рекордний урожай, рекордну кількість зерна відправили на експорт.
Це нові виклики і нові горизонти. Головне – нам є куди рости», – зазначив з
цього приводу міністр аграрної політики та продовольства України Т. Кутовий.
За прогнозами спеціалістів, завдяки інтенсивній роботі галузі у
2016/2017 маркетинговому році, експорт зерна може становити 41,6 млн т.
При цьому, за даними Держстатистики, за підсумками дев’яти місяців
2016 р. українськими експортерами було поставлено на зовнішні ринки аграрної
продукції на суму 10,4 млрд дол., що становить 40,2 % від всього експорту
держави
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1632919-eksport-zernovikh-ukrayini-u-2016rotsi-stav-rekordnim-minagropolitiki). – 2017. – 4.01).
***
Аграрні розписки дозволили сільгоспвиробникам залучити близько
428 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі Мінагрополітики
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1633282-silgospvirobniki-zaluchili-mayzhe-428mln-grn-zavdyaki-agrarnim-rozpiskam).
За період реалізації пілотного проекту з впровадження аграрних розписок
видано 72 таких документи, що дало можливість аграріям залучити в
сільськогосподарське виробництво близько 428 млн грн. Зокрема, понад
половину з цих коштів залучено у 2016/2017 маркетинговому сезоні, станом на
5 січня цього року видано 12 розписок на загальну суму близько 239 млн грн.
Як повідомляв УНН 13 жовтня 2015 р., Україна, Швейцарія та Світовий
банк розпочали програму із запровадження аграрних розписок як нового
фінансового інструменту для України, що зробить насіння та інші товарноматеріальні ресурси більш доступними для малих сільських господарств
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1633282silgospvirobniki-zaluchili-mayzhe-428-mln-grn-zavdyaki-agrarnim-rozpiskam). –
2017. – 5.01).
***
Протягом 2016 р. Україна експортувала цукру з цукрової тростини або
з цукрових буряків у твердому стані на загальну суму 230,4 млн дол. США,
що майже у п’ять разів більше, ніж у попередньому році. Про це йдеться в
офіційних
даних
Державної
фіскальної
служби,
передає
УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1633503-ukrayina-zbilshila-nadkhodzhennya-videksportu-tsukru-mayzhe-u-pyat-raziv-dfs).
За інформацією ДФС, експортувався цукор, зокрема, до Шрі-Ланки на
загальну суму 40,03 млн дол., Грузії – на 24,56 млн дол., Тунісу – на
15,37 млн дол. та інших країн – на 150,45 млн дол. США.
Також упродовж минулого календарного року наша держава купувала
цукор у Нідерландах – на 9,5 млн дол., Бразилії – на 8,9 млн дол., Данії – на
296 тис. дол. та в інших країнах – на 962 тис. дол. США (Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1633503-ukrayinazbilshila-nadkhodzhennya-vid-eksportu-tsukru-mayzhe-u-pyat-raziv-dfs). – 2017. –
6.01).
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***
В течение 2016 г. Украина экспортировала меда на общую сумму
97,3 млн долл. США, что на 15,4% больше, чем в предыдущем году.
Об этом говорится в официальных данных Государственной фискальной
службы.
По информации ДФС, на протяжении прошлого года, в частности, мед
экспортировался в Германию на общую сумму 32,56 млн долл., Польши – на
18,08 млн долл., США – 17,65 млн долл. и других стран – на 28,99 млн долл.
США.
Согласно таможенной статистике, Украина в 2016 г. также импортировала
мед. В частности, наше государство его закупала в Чехии – на 147 тыс. долл.,
Польши – на 51 тыс. долл., Испании – на 48 тыс. долл. и других стран – на
63 тыс.
долл.
США
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news//392319/ukraina-prodala-za-granitsu-meda-pochti-na-100-mln-doll). – 2017. –
10.01).
***
18 листопада 2016 р. Міністерство сільського господарства Індонезії на
заміну постанови №4 від 17.02.2015 р. прийнято Постанову № 55, якою
запроваджено оновлені правила щодо імпортних вимог для країнекспортерів, в тому числі України.
Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.
До оновленого переліку товарів увійшли 100 типів сільгосппродукції,
зокрема: свіжі фрукти (43типи); свіжі овочі (35 типів); зернові культури
(7 типів); горіхи (6 типів); бобові (5 типів); інші (4 типи).
Головною відмінністю нової редакції постанови є можливість постачання
продукції без необхідності реєстрації лабораторій у країнах-експортерах. У
цьому випадку відповідальний державний орган країни-експортера, який
займається питаннями безпеки харчової продукції, видає сертифікат, що
гарантує безпечність споживання сільгосппродукції людиною (Food Safety
Certificate).
Однак, важливо відзначити, що постанова не вносить жодних змін для
країн-експортерів, які вже зареєстрували лабораторії для контролю якості
імпортованої продукції до Індонезії.
Зокрема, сертифікована індонезійською стороною лабораторія в Україні
(Одеська державна прикордонна контрольно-токсикологічна лабораторія) є
єдиним органом, уповноваженим видавати Сертифікат про аналіз, що є
обов’язковим товаросупровідним документом для зареєстрованих типів
сільгосппродукції (16 типів: пшениця, кукурудза, ячмінь, жито, овес, сорго, соя,
горох, кукурудзяна мука, житня мука, яблука, цибуля, морква, картопля, часник,
черешня) із зазначенням вмісту пестицидів, мікотоксинів, важких металів та
бактерій,
які
не
перевищують
дозволений
рівень
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/indonezia-zminila-vimogi-dla-importusilgospprodukcii-z-ukraini). – 2017. – 10.01).
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***
У 2016 р. різко зріс експорт грузинського вина, у першу чергу до України,
Китаю та Росії.
Про це заявило Національне агентство вина кавказької країни, передає
propozitsiya.com.
Зокрема, за минулий рік Грузія продала 53 державам більше
50 млн пляшок, що на 38 % більше, ніж у 2015 р.
Грузинське вино стало помітно популярнішими в країнах Євросоюзу,
Китаї, США та на інших ринках. Наприклад, Китай імпортував на 98 %
(5,3 млн пляшок) більше вина у 2016 р., Україна – на 70 % (понад
5,8 млн пляшок), Росія – на 49 % (більше 27 млн пляшок). Також зріс експорт до
Польщі (на 46 %), у Канаду (на 34 %), Білорусь (на 30 %), до Великобританії (на
28 %).
Виходячи з цих цифр, лідером з експорту грузинського вина стала Росія,
незважаючи на війну 2008 р., а друге та третє місце – в України та Китаю.
У цілому, Тбілісі заробив на вини 113,8 млн дол., що на 16 % більше, ніж
на два роки раніше.
Найпопулярніші марки грузинських вин – «Кіндзмараулі», «Мукузані»,
«Цинандалі»,
«Ахашені»
і
«Хванчкара»
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-na-70-zbilsila-import-gruzinskih-vin).
– 2017. – 8.01).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Цены на потребительском рынке в декабре 2016 г. по сравнению с
предыдущим месяцем возросли на 0,9 %, а за год – на 12,4 %. Об этом
говорится в отчете Государственной службы статистики Украины.
На потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и
безалкогольные напитки возросли на 1,6 %. На 7,0–4,3 % повысились цены на
овощи, молоко, сметану, масло, сыры, кисломолочную продукцию; на 2,1–1,1 %
– хлеб, яйца, свинину, сахар, говядину, сало. В то же время на 2,3–0,4 %
подешевели фрукты, оливковое масло, мясо птицы.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия возросли на 3,2 %, в том
числе алкогольные напитки – на 5,1 %, табачные изделия – на 2,0 %.
Одежда и обувь подешевели на 2,8 %, в частности, одежда – на 3,2 %,
обувь – на 2,4 %.
На транспорт цены повысились в целом на 0,7 % в основном за счет
подорожания проезда в автодорожном транспорте на 1,1 %, а также топлива и
масел – на 0,6 %.
В сфере связи цены возросли на 2,8 %, что связано с повышением
абонентной платы за пользование телефоном на 20,8 %.
Цены производителей промышленной продукции в декабре 2016 г. по
сравнению с предыдущим месяцем возросли на 3,2 %, за год – на 35,7 %
(Минфин (http://minfin.com.ua/2017/01/06/25510260/). – 2017. – 6.01).
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***
Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) в 2016 г.
предварительно выручил от продажи имущества неплатежеспособных
банков около 3 млрд грн, сообщила директор департамента
консолидированной
продажи
и
управления
активами
ФГВФЛ
Ю. Берещенко.
«Мы получили около 3 млрд грн. В то же время мы еще подводим итоги
года, поскольку процесс продаж и расчеты занимают пару недель. Поэтому
окончательную статистику получим в середине января», – сказала она.
При этом Ю. Берещенко отметила, что продажи активов
неплатежеспособных банков составляют только часть поступлений, которые
фонд получает в результате управления активами банков-банкротов. Другую
часть поступлений составляют погашения клиентами таких банков
задолженности по кредитам. Таким образом, суммарные поступления по итогам
года, по ее данным, составляют порядка 7 млрд грн.
По словам Ю. Берещенко, в 2017 г. фонд рассчитывает увеличить
поступления в разы, однако плановую цифру пока не обнародует.
«Составляя план на этот год, мы смотрели на поступления от продажи
четырех категорий активов… По четвертой категории активов – так называемые
«спецактивы» стоимостью свыше 50 млн грн – поступления в прошлом году
практически отсутствуют, поскольку большая часть этих крупных кредитов
были выданы связанным лицам», – пояснила представитель ФГВФЛ.
По ее данным, о общем кредитном портфеле, находящемся в управлении
ФГВФЛ, объем крупных кредитов составляет около 90 млрд грн, из которых
около половины – кредиты связанным лицам, которые выдавались либо под
«дутые», либо несуществующие залоги, такие как «мусорные» ценные бумаги
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/392300/skolko-udalos-vyruchitfgvfl-v-2016-godu-ot-prodazh-imushhestva-bankov-bankrotov). – 2017. – 9.01).
***
НБУ признал «Платинум Банк» неплатежеспособным. Об этом идет
речь в официальной информации от регулятора.
Решение правление Нацбанка приняло 10 января, т. к. банк не смог
обеспечить положительное значение регулятивного капитала.
Этому не помогло даже введение плана реструктуризации в течение всего
прошлого года. Речь шла о погашении кредитов заемщиков-связанных лиц,
предоставлении безвозвратной финансовой помощи от акционера, увеличение
объема обеспечения по кредитам.
Национальный банк отмечает, что 97 % (197 тыс. человек) всех вкладчиков
получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает
гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму
200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах
суммы, гарантированной ФГВФЛ. Фонд обеспечит выплаты гарантированной
суммы вкладов в объеме около 4,8 млрд грн.
По состоянию на 10 января физическими лицами – владельцами
существенного участия в ПАО «Платинум Банк» являются Б. Кауфман и
Г. Гуртовой независимо от формального владения с учетом осуществления
значительного влияния на управление и деятельность банка.
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Национальный банк признал Г. Гуртового и Б. Кауфмана владельцами
существенного участия на основе анализа операций банка. Кроме того,
последний из них подтвердил осуществления значительного влияния на
управление банком в письменном заявлении, поданном в НБУ (368.MEDIA
(https://368.media/2017/01/11/platinum-bank-priznan-neplatezhesposobnym/).
–
2017. – 11.01).
***
Протягом 2016 р. Україна імпортувала кам’яне вугілля та антрацит у
грошовому вираженні на загальну суму 1,47 млрд дол., що на 9,8 % менше від
попереднього року. Про це йдеться в офіційних даних Державної фіскальної
служби, передає УНН (http://www.unn.com.ua/uk/news/1633490-import-vugillyaukrayini-za-2016-rik-obiyshovsya-u-1-5-mlrd-dol).
За інформацією ДФС, минулого року Україна закуповувала вугілля в Росії
на загальну суму – 906,3 млн дол., США – на 212,1 млн дол., Канади – на
94,4 млн дол. та інших країн – на 254,3 млн дол.
Слід зазначити, відповідно до даних фіскальної служби, що минулого року
Україна також експортувала вугілля на загальну суму 44,8 млн дол. (Українські
Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1633490-import-vugillyaukrayini-za-2016-rik-obiyshovsya-u-1-5-mlrd-dol). – 2017. – 6.01).
***
Цены в промышленности Украины в 2016 г. возросли на 35,7 %, тогда
как в 2015 г. – на 25,4 %, в 2014 г. – на 31,7 %, сообщила Государственная
служба статистики (Госстат).
Согласно ее данным, в декабре минувшего года повышение цен
производителей ускорилось до 3,2 % с 2,2 % в ноябре, прежде всего из-за
подорожания продукции в таких отраслях, как добыча каменного угля и
металлических руд – на 18,6 % и 18,9 % соответственно.
Госстат уточняет, что среднегодовой рост цен в промышленности в 2016 г.
(январь – декабрь к январю – декабрю предыдущего года) составил 20,5 %.
Как сообщалось, инфляция в Украине в 2016 г. замедлилась до 12,4 % с
43,3 % в 2015 г. и 24,9 % в 2014 г. В декабре 2016 г. потребительские цены
возросли на 0,9 % (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/392340/za-2016god-uskorilsya-rost-tsen-promproizvoditelej-v-ukraine). – 2017. – 10.01).
***
Фонд гарантирования вкладов физлиц на прошлой неделе продал
активы банков-банкротов на 61,46 млн грн. Об этом сообщается на сайте
ФГВФЛ.
Из них 59,88 млн грн фонд заработал от продажи прав требования по
кредитам, 0,69 млн грн – в результате продажи основных средств банков и
0,88 млн грн – от непосредственной продажи неплатежеспособных банков.
Остальную часть суммы – 0,007 млн грн – ФГВФЛ получил от продажи
других активов – картин, монет и др.Фонд гарантирования на прошлой неделе
продал права требования по кредитам банка «Форум» за 59,88 млн грн.
Основные средства Автокразбанка продали за 0,57 млн грн,
Укрбизнесбанка – за 0,07 млн грн и банка «Национальный кредит» – за
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0,5 млн грн (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/01/10/25579366/). – 2017. –
10.01).
***
У 2016 р. з України було експортовано 3,2 тис. т свинини, що у 8,5 разів
менше, ніж у 2015 р.
Про це повідомляє ДФС.
Так, згідно з митними даними, у грошовому вираженні експорт свинини
скоротився в 10,7 разів і становив 5,1 тис. дол.
Крім того, імпорт зазначеної продукції у 2016 р. скоротився на 24,3 % – до
2,8 тис. т. В грошовому виражанні показник зменшився на 48,1 % і становив
4,2 млн дол. (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/u-2016-roci-ukrainaskorotila-eksport-svinini-u-85-raziv). – 2017. – 10.01).
***
Украина в 2016 г. экспортировала 8,05 тыс. т сыров, что на 25,6 %
меньше, чем в 2015 г., сообщила Государственная фискальная служба (ГФС).
Согласно ее данным, в денежном выражении экспорт сократился на 30,6 %
– до 24,32 млн долл.
Одновременно импорт сыров в Украину за минувший год возрос на 31,2 %
– до 7,06 тыс. т, а в денежном выражении – на 27,3 %, до 29,88 млн долл.
В результате позитивное сальдо внешней торговли сырами 2015 г. в
11,57 млн долл. в 2016 г. сменилось негативным в 5,56 млн долл.
Кроме того, ГФС сообщает, что экспорт сливочного масла из Украины за
минувший год возрос на 2,6 % – до 12,06 тыс. т, а в денежном выражении – на
25,6 %, до 37,63 млн долл.
Импорт в Украину сливочного масла в 2016 г. составил 1,08 тыс. т на
сумму 3,8 млн долл., тогда как в 2015 г. – 0,72 тыс. т на 2,58 млн долл.
Как сообщалось со ссылкой на данные таможенной статистики, Украина в
2015 г. экспортировала сыра в 1,8 раза меньше по сравнению с 2014-м –
10,82 тыс. т, тогда как его импорт упал в 2,2 раза – до 5,38 тыс. т (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/392327/ukraina-v-2016-g-sokratila-eksport-syrovna-25-6-pri-roste-importa-na-31-2). – 2017. – 10.01).
***
«Загальне споживання сиру в Україні залишається досить низьким.
Щорічно людина, згідно з нормами, повинна з’їдати до 11 кг сиру, у нашій
країні цей показник сягає лише 5 кг. Що ж стосується сирів дорогої категорії, то
їх вживання в їжу обмежується 80 грамами в рік», – зазначили аналітики
компанії Pro-Consulting.
За словами експертів, перш за все, слід підкреслити, що український ринок
преміальних сирів імпортоорієнтований. «Такі види сирів, як горгонзола,
рокфор, сент-мор, пармезан і інші, в більшості своїй, на вітчизняний ринок
завозяться з інших країн. Продукція українських виробників представлена в
нижньому і середньому ціновому сегментах, оскільки на даному етапі не існує
можливостей для організації виробничих ліній, що відповідають світовим
стандартам. Крім того, сировина для преміальних сирів досить дорога, що ще
більше ускладнює можливості конкуренції вітчизняних компаній із
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зарубіжними. Проте на сьогоднішній день в сегменті преміальних сирів
працюють кілька українських операторів, але технологія їх виробництва поки
що не відповідає традиційній», – розповіли в компанії Pro-Consulting
Аналітики додали, що в цілому на прилавках українських магазинів можна
зустріти преміальні сири, вироблені в Німеччині (35,9 % всієї завезеної
продукції), Польщі (29,7 %), Франції (13,0 %), Італії та інших країнах (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainci-idat-siriv-vdvici-mense-normi). – 2017.
– 8.01).
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