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У ЦЕНТРІ УВАГИ
У понеділок, 13 лютого, відбулася зустріч Президента України з
Прем’єр-міністром Республіки Молдова
Президент України П. Порошенко подякував молдовським партнерам за
тверду позицію у підтримці суверенітету територіальної цілісності та
незалежності нашої держави. «Я хочу нагадати, що Молдова рішуче підтримала
нашу незалежність і в березні 2014 р., коли проголосувала за Резолюцію
Генеральної Асамблеї ООН, і в грудні 2016 р., коли не просто підтримала
Резолюцію щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму, а й
виступила співавтором зазначеної Резолюції», – наголосив Президент.
Глава держави зауважив, що Україна і Молдова не просто сусідні
країни – наші народи об’єднує міцне культурне й історичне коріння, перевірене
не одним століттям.
«На жаль, наш спільний регіон став ареною протистояння двох
світоглядних концепцій. Перша з них – це демократичні цінності, права людини
і рух у майбутнє. Друга – тоталітаризм, диктат і повернення в минуле», –
зазначив Президент під час заяви для представників ЗМІ за підсумками
переговорів з прем’єр-міністром Республіки Молдова П. Філіпом.
За словами П. Порошенка, нині ми стали свідками намагань розпалити
пожежу міжетнічної та міжлюдської ненависті на просторі від Донбасу до
берегів Дністра. «Важко уявити, куди б дійшла ця пожежа, якби не стійкість і
героїзм українських воїнів», – додав він.
Глава держави також зазначив, що чверть століття тому Молдова
зіткнулася зі схожими випробуваннями, втративши частину своєї суверенної
території. «Зараз ми бачимо наполегливі спроби нав’язати і Молдові, і Україні
такі формати реінтеграції, які дозволять ззовні вирішувати долю народів наших
країн, – сказав він. – Ці спроби, я на цьому хотів би окремо наголосити,
приречені на поразку. Україна і Молдова мають і будуть відновлені у своїх
суверенних та міжнародно визнаних кордонах. Хочу ще раз наголосити: Крим,
так само як і Донбас, – це Україна. Усе демократичне світове співтовариство
поділяє і підтримує цю позицію. А ті, хто не згоден – опиняються по інший бік
цивілізаційного виміру».
Президент повідомив також, що під час зустрічі з керівником
молдовського уряду обговорили історію і взаємодію у рішучих спробах
відновити територіальну цілісність Молдови. Він зауважив, що російські
війська все ще перебувають на території Молдови. І навіть внесення змін у
національне законодавство про нейтральний статус держави, а також відповідні
зміни Конституції Молдови ще у 1994 р. не допомогли.
«І лише рішучі об’єднані дії дозволять відновити територіальну цілісність
Молдови. Я хотів би твердо наголосити на позиції України, яка підтримує і буде
робити все для того, щоб територіальна цілісність, незалежність і суверенітет
Молдови були непорушними», – підкреслив Президент.
Глава держави наголосив, що Україна активно і рішуче працюватиме, у
тому числі і у форматі «5+2».
У свою чергу прем’єр-міністр Молдови П. Філіп повідомив, що під час
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переговорів сторони детально зупинилися на процесі мирного врегулювання
придністровського конфлікту у форматі «5+2» і подякував за тверду, послідовну
позицію України на підтримку територіальної цілісності Республіки Молдови.
«Ми з Україною маємо бути прикладом дотримання міжнародного права
в нашому регіоні», – сказав П. Філіп і наголосив, що історія в складному
геополітичному регіоні довела, що наша регіональна солідарність допомагає
спільно боротися з перешкодами на шляху збереження територіальної цілісності
обох країн.
При цьому глава молдовського уряду висловив слова підтримки
територіальній цілісності України та вкотре озвучив чітку позицію Молдови по
Криму: «Республіка Молдова визнає і дотримується територіальної цілісності і
незалежності України». При цьому він нагадав позицію Молдови на підтримку
територіальної цілісності України під час голосування Резолюції Генасамблеї
ООН у березні 2014 р. та спільне з Україною авторство грудневої Резолюції
щодо прав людини в Криму у 2016 р.
П. Філіп наголосив, що Молдова і в подальшому готова підтримувати
Україну в її боротьбі за незалежність і територіальну цілісність та підтвердив
готовність допомагати (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 13.02).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
М. Закіров, заввідділу політологічного аналізу СІАЗ НБУВ

Україна у мінливому світі Європи
Світ змінюється. Останнім часом ця відома аксіома набуває нового
забарвлення, яке викликає неоднозначні очікування. Глобальні й регіональні
соціально-економічні трансформації, зіткнення геополітичних концепцій,
демографічні, культурні та міграційні процеси зумовлюють серйозні зрушення у
міжнародних відносинах і організаціях, декларований вектор розвитку яких
донедавна вважався усталеним і загальноприйнятим. На тлі зазначених
загальних тенденцій цілком очікуваними є і еволюція відносин України зі
світом у цілому, і своїми сусідами, і союзниками зокрема.
Справедливо зауважує на сторінках інтернет-видання Оbozrevatel.com
журналістка А. Купцова: «Німеччина – одна з небагатьох країн, яка займала
послідовну позицію з приводу російсько-українського конфлікту». На фоні
занурення Великої Британії, Франції, Нідерландів у власні політичні,
економічні, виборчі проблеми та очікування багатьма країнами Європейського
Союзу скасування санкцій «Німеччина залишається останнім оплотом
стабільності і найстійкішою опорою України в західному світі», зауважує
журналістка (http://inosmi.ru/politic/20170207/238678761.html).
Саме з огляду на це, некатегорична заява, або, скоріше, «міркування на
тему», німецького посла Е. Райхеля про можливість проведення виборів на
Донбасі без виводу окупаційних військ викликала обурення у соціальних
мережах і дипломатичний скандал. Разом з тим слід визнати, що реакція
української сторони була цілком виправданою і з огляду на ситуацію достатньо
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адекватною. Справа у тому, що подібні міркування посол Німеччини вже
озвучував напередодні нового 2017 р. І головне – з вуст дипломата подібні
висловлювання лунають як позиція держави або принаймні її
зовнішньополітичного відомства. Вірно підкреслює А. Купцова, що «позиція
Райхеля не могла бути не узгоджена з Берліном. Як мінімум це йде врозріз з
традиціями світової дипломатії – посли є ретрансляторами волі керівництва
країни» (http://inosmi.ru/politic/20170207/238678761.html).
Отже, висловлювання Е. Райхеля, скоріше за все, говорять про наявні
зміни настроїв у середовищі німецької дипломатії щодо розв’язання проблем
Сходу України. Безумовно, свою роль відіграло призначення на посаду нового
міністра закордонних справ Німеччини З. Габріеля, який ще навесні 2016 р.
пропонував замислитися над зняттям санкцій з Росії. Після призначення
З. Габріеля офіційний представник міністерства М. Шефер заявив, що новий
глава МЗС зацікавлений у встановленні добрих відносин з Москвою. «Росія – це
найважливіший сусід Європи. Вона стоїть на порядку денному нового глави
МЗС, інакше і бути не може. Вона є найважливішим партнером для
переговорів», – сказав М. Шефер (http://inosmi.ru/politic/20170207/238678761.html).
Разом з тим слід розуміти, що зазначена зміна настроїв керівництва
зовнішньополітичного відомства Німеччини і висловлювання дипломатів означають
не відмову від підтримки, а лише говорять про різницю у підходах до проблеми.
Спостерігачі зауважують, що для наших союзників головне досягти миру і
стабільності, а умови цього та деталі подальшої реінтеграції Донбасу в Україну для
них мають другорядне значення. У свою чергу, для нашої країни цілком природним
є рівнозначність як самого факту примирення, так і тих умов, на яких воно
відбудеться, оскільки врешті-решт саме Україні доведеться приймати усі можливі
негативні наслідки поступок, на які наші союзники готові піти для прискорення
процесу.
Ще одним прикладом мінливості світу є політична еволюція Польщі, що
розпочалася восени 2015 р., коли до влади, отримавши абсолютну більшість у
парламенті та одноосібно сформувавши уряд, прийшли консерватори з партії «Право і
справедливість». І хоча зазначена партія не вперше приходить до влади, саме нині
відбувається різка зміна дискурсу щодо болісних і вразливих сторінок українськопольської історії. Ще більш дивною ситуація виглядає з огляду на те, що раніше цих
проблем, принаймні на високому політичному рівні, сторони намагалися уникати. Так,
редактор порталу Kresy.pl Т. Квасніцький підкреслює, що з незапам’ятних часів
позиція ЗМІ і політиків, які належать до мейнстріму (незалежно від політичних симпатій
і партійної приналежності), зводилася до відкритого ігнорування або навіть заперечення
факту, що за східним кордоном відроджується «бандеризм». «У кращому випадку
йшлося про те, що слід робити вигляд, ніби він зовсім не відроджується або
навіть радіти, що він цементує молодий український народ, дає українцям силу і
енергію, яких вони так сильно зараз потребують, поодинці захищаючи
латинську цивілізацію від азіатського загарбника», – наголошує Т. Квасніцький
(http://inosmi.ru).
В офіційному документі заступник міністра закордонних справ К. Касперчик
зазначає: «За таких обставин не можна відмовляти українцям у праві спиратися
на патріотичні приклади з відносно короткої історії їхньої країни». «Я не бачу в
сьогоднішній Україні якогось сильного прославлення бандеризму. Те, що
існував бандеризм, знає максимум кілька відсотків населення», – заспокоює
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голова МЗС В. Ващиковський. «Чогось такого, як бандерівська Україна, не
існує. Це плід російської пропаганди... Все це абсурдно», – наголошує член
політичного кабінету МЗС П. Журавський вель Граєвський (http://inosmi.ru).
На думку Т. Квасніцького, загадкове затьмарення польсько-українських
відносин пояснює виступ Я. Качинського в ефірі регіонального відділу
радіостанції Polskie Radio в Катовіцах. Коментуючи обрання Д. Трампа на пост
президента США, він з оптимізмом заявив: «Існує велика ймовірність, що тепер
прийде кінець безпрецедентному втручанню у внутрішні польські справи,
свідком і жертвою яких (можливо, жертва – це невдале слово, але я його
використовую) став я сам: на мене чинили шалений тиск у темах, які ні
найменшою мірою не повинні цікавити американське керівництво», – цитує
політика польський журналіст. На думку Т. Квасніцького, якщо польська влада
дійсно піддалася тиску, він виявився дієвим: парламент проігнорував річницю
апогею геноциду, яка припадає на 11 липня. Резолюцію (а не закон, як
планувалося спочатку) ухвалили 22 липня під натиском громадськості і після
масових протестних акцій у Сейму (http://inosmi.ru).
Саме факт перемоги партії «Право і справедливість», партії правого толку,
відповідно забарвлена громадська активність і масові протестні акції чітко визначеної
спрямованості свідчать про те, що Польща не уникнула загальноєвропейської тенденції
посилення правих сил. На думку польських спостерігачів, загострення риторики – це гра
на випередження. «Право і справедливість» украй завбачливо почала у ЗМІ
операцію прикриття, намагаючись переконати громадськість, що вона завжди
стояла на сторожі пам’яті про Східні креси, ніколи не проводила бездумної
проукраїнської політики, не грала темою Волині і «не приносила жертв на
вівтар добросусідських контактів» (http://inosmi.ru).
Разом з тим ситуація все ще далеко неоднозначна. Так, 23 січня у Варшаві
зібралися провідні представники влади, ЗМІ та науки, відомі своєю вірою в
політику безумовної підтримки Української держави. Серед присутніх були і
глава МЗС В. Ващиковський, і президентський радник К. Щерський, і посол
Я. Пєкло, і член політичного кабінету МЗС П. Журавський вель Граєвський, і
інші відкриті прихильники підтримки українських інтересів. Приводом для
зібрання стало урочисте відкриття Польсько-українського форуму партнерства.
Виступаючи перед присутніми гостями з Польщі та України, керівник Центру
східноєвропейських досліджень Варшавського університету Я. Малицький
відверто заявив, що всі члени форуму «люблять Україну» (http://inosmi.ru). Отже,
надія щодо збереження Польщі у статусі адвоката України зберігається.
У свою чергу політичний експерт П. Олещук висловлює впевненість, що
навіть із суто прагматичних міркувань Польща підтримуватиме Україну й
надалі. «Україна для Польщі – це буфер між нею і Росією. І це – найголовніша
функція України, з точки зору поляків, а тому певним чином підтримувати
Україну вони будуть завжди, адже набагато приємніше і безпечніше мати
справу з Росією, коли між ними є ось така Україна», –зазначає експерт на своїй
сторінці у Facebook.
Аналогічні думки висловлюють і польські спостерігачі. Зокрема,
політичний оглядач Є. Хащинський зауважує, що підтримка України для
Польщі – це питання власної безпеки. «Простіше це можна виразити
твердженням: коли Кремль окупує Київ, він там не зупиниться». Разом з тим
польський журналіст вважає, що Польща має бути відповідальною, оскільки
5

саме вона, її політики й інтелектуали роками працювали над проектом
«Східного партнерства», через успіх якого В. Путін пішов війною проти
України. Партнерство здалося йому способом для Києва вирватися з російської
імперії. І нарешті: «…польську політику щодо підтримки України повинна
визначати історична правда. Варшава не повинна забувати про Волинську
трагедію, за яку відповідальні герої нинішньої України, яка бореться одночасно
з російською агресією і радянським минулим», – підсумовує Є. Хащинський
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/polsha-teryaet-interes-k-sudbe-ukrainyrzeczpospolita-746060.html).
У свою чергу український політолог Т. Чорновіл підкреслює, що занадто
драматизувати ситуацію не варто. Хоча двосторонні відносини псуються, але
суть не у правій партії «Право і справедливість», а в її лідері Я. Качинському.
Він є лідером найбільшої фракції Сейму і, судячи з усього, до його думки
прислухаються багато польських політиків і чиновників. Навіть президент
А. Дуда. Разом з тим, на думку політолога, «Польща не перестала бути
партнером України на міжнародному рівні. У нас хороша координація дій і
співробітництво з польським МЗС. Польські дипломати на всіх міжнародних
переговорах завжди підтримують Україну». На переконання Т. Чорновола, поки
Я. Качинський матиме вплив на владу Польщі, двосторонні відносини і далі
псуватимуться. Але на міжнародному рівні підтримка збережеться
(http://24tv.ua).
Натомість слід мати на увазі, що Україну і Польщу, крім історикоетичних проблем, об’єднують спільні суто прагматичні економічні інтереси.
Зокрема, питання зберігання і транспортування газу. Польські газовики
зацікавлені у будівництві газопроводу-інтерконнектора між країнами і
поставках газу в Україну через LNG-термінал у польському місті Свіноуйсьце.
Українська сторона пов’язує з цими проектами подальшу диверсифікацію
поставок газу в Україну.
Водночас Польща і Україна, як основні транзитери російського газу,
мають спільні завдання у протидії планам «Газпрому». Зокрема, глави держав
України та Польщі висловили обурення рішенням Єврокомісії щодо
газопроводу OPAL, яке дає змогу російському «Газпрому» збільшити обсяги
поставок газу в Європу в обхід України. «Україна і Польща були шоковані
рішенням Єврокомісії від 28 жовтня 2016 р., яке відкриває можливості для
“Газпрому” збільшити обсяги поставок газу в Європу в обхід України. Воно
створює реальні ризики для безперервного постачання газу між Польщею та
Україною і перенаправлення існуючих газових потоків між іншими країнами», –
ідеться в спільній заяві П. Порошенко й А. Дуди у Варшаві
(http://forbes.net.ua/nation/1425082-nagret-po-sosedski-polsha-pretenduet-nagazovyj-rynok-ukrainy). Звісно, зацікавленість державних і приватних компаній
Польщі в українському газовому ринку носить конкретний прагматичний
характер. Насамперед ідеться про спробу «прилаштувати» дорогою катарський і
норвезький зріджений газ із LNG-термінала в Свіноуйсьце. Навіть за
можливості поставляти в Україну додатково 1,5–2 млрд куб. м газу будівництво
інтерконнектора для Польщі буде вигідним.
Отже, незважаючи на історичні суперечки, які до того ж, на думку
експертів, мають суб’єктивно-тимчасовий характер, співпраця між нашими
країнами, які мають спільні економічні, геополітичні та цивілізаційні інтереси,
6

триватиме. Причому особливої ваги на сьогоднішньому етапі набуває живе
спілкування народів. Як зазначив в інтерв’ю виданню Forbes голова програмної
ради Х Економічного форуму «Європа – Україна» З. Бердиховський, сьогодні
реальну надію на швидку інтеграцію України з Європою нам дають не політики,
а саме суспільство. «Коли сьогодні політики дискутують на тему історії
українсько-польських відносин і на тему чергових маршів, подій і заборон, то
справжня цінність цих відносин будується на масовій присутності українців у
Польщі. Вони добре працюють, вони успішно вписуються в локальні громади...
тим самим вони роблять набагато більше для України, ніж навіть найкращі
українські політики… Це приводить до того, що наші відносини, які раніше
залежали від діалогу політиків, можуть успішно розвиватися без постійної опіки
політиків», – наголошує З. Бердиховський (http://forbes.net.ua/nation/1427835zigmunt-berdyhovskij-v-nashe-vremya-ochen-trudno-otlichit-glupost-otgosudarstvennoj-izmeny).
Ще однією ознакою світу, що змінюється, є позиція прем’єр-міністра
Угорщини, лідера правоконсервативної партії «Фідес» В. Орбана, який мріє
реанімувати політичні концепції, що у сучасній Європі вважалися забутими
назавжди. За словами завідувача міжнародного відділу Newsweek
Я. Павлицького, «В. Орбан хоче, щоб Угорщина знову стала великою. Мова не
про втрачені після Першої світової війни землі, а про символічну велич, яка
перевищує політичне значення цієї невеликої країни... Орбан віртуозно грає на
національних почуттях угорців, які ось уже майже 100 років відчувають себе
жертвами всіх навколо: західних держав, Гітлера, СРСР, а останнім часом
Європейського Союзу і ліберальних еліт» (http://inosmi.ru).
Для певних верств населення не лише Угорщини, а й цілої Європи особливо
вражаючою риторика В. Орбана стала під час міграційної кризи. На фоні Brexit, критики
політики «відкритих дверей», зростаючої популярності правих сил авторитарний
стиль керівництва В. Орбана набуває популярності. Неліберальна демократія
знайшла своїх прихильників у Польщі, на неї готові орієнтуватися і в деяких
інших східноєвропейських країнах. З огляду на зазначене, не випадково саме
Угорщина стала першою країною Євросоюзу, яку відвідав російський президент після
анексії Криму.
Як зазначає Я. Павлицький, «Орбан для Путіна... якщо ще не союзник, то,
щонайменше, партнер з європейських справ. Російський президент розраховує,
що угорський прем’єр виступить захисником ідеї скасування європейських
санкцій проти Москви, які ввели після анексії Криму. Путіну подобається
також, що Орбан розхитує згуртованість ЄС, ставлячи інтереси своєї країни
вище за інтереси всієї спільноти. Вигода обопільна. Якщо Євросоюз
розпадеться, Угорщина, маленька країна Центральної Європи, потерпить без
потужного покровителя економічний крах» (http://inosmi.ru).
У свою чергу оглядач видання Hospodářské noviny А. Черни наголошує, що
національно-консервативна риторика В. Орбана останнім часом знаходить
відгук і у Варшаві. Більше того, і це, на думку чеського спостерігача, особливо
важливо для угорського прем’єра, ті ж самі міркування давно вже лунають з
Москви, а тепер ще й з Вашингтона. А. Черни вважає, що В. Орбан, якого
критикують за його авторитарні замашки, розраховує на підтримку з боку Росії і
нової адміністрації Білого дому. «Тому Орбан і стверджує, що хоче бути
посередником між Сходом і Заходом, наприклад, у питанні санкцій, які були
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введені проти Росії за анексію Криму і підтримку сепаратистів на Сході України
і які Будапешт із самого початку критикував», – зазначає оглядач чеського
видання Hospodářské noviny (http://inosmi.ru).
Не менш вражаючі новини лунають останнім часом і з Молдови, яка у
2014 р. підписала Угоду про асоціацію з ЄС. Як повідомляє Polskie Radio,
нещодавно обраний президент Молдови І. Додон, перебуваючи з візитом у
Москві, висловив готовність розірвати Угоду про асоціацію з ЄС після
парламентських виборів 2018 р. (http://inosmi.ru). Це відбудеться у разі перемоги
очолюваних ним соціалістів, які хочуть добитися, щоб Молдова вступила до
Євразійського економічного союзу і разом з цим політично долучилася до Росії.
Прапор Європи, що раніше майорів над резиденцією глави Молдавської
держави, прибрано.
Водночас, на думку журналіста з Латвії У. Шмітса, поки І. Додон
намагається виглядати «добрим господарем», якого турбують товарообіг і
збалансовані відносини з Брюсселем і Москвою, а також із сусідньою Україною,
Кишинів поки офіційно не визнає приналежність Криму Росії. Разом з тим, як
зауважує У. Шмітс, «у плани Додона входить угода з придністровськими
сепаратистами. Але ця угода, відповідно до висунутих московськими
піклувальниками сепаратистів умовами, можлива тільки в тому випадку, якщо
Молдова відмовиться від зближення з політичними блоками Заходу. Це цілком
реальна перспектива, яка може відкрити прихід до влади соціалістів після
організованих у майбутньому або вже в цьому році парламентських виборів.
Правлячі партії, які на словах підтримують демократичні цінності, а на ділі не
здатні приборкати корупцію, втратили довіру жителів Молдови», – зазначає
У. Шмітс (http://inosmi.ru).
І останнє. На нещодавніх президентських перегонах у Болгарії перемогу також
одержав проросійськи налаштований генерал-майор запасу Р. Радев. Новообраний
президент Р. Радев заявив, що працюватиме над скасуванням санкцій ЄС проти
Росії. «Багато країн оголосили позицію щодо скасування санкцій проти Росії. Я
буду в тісній співпраці з урядом за скасування санкцій», – сказав новообраний
президент
Болгарії
(http://nv.ua/ukr/world/geopolitics/novoobranij-prezidentbolgariji-poobitsjav-doklasti-zusil-dlja-skasuvannja-sanktsij-proti-rosiji273197.html).
Отже, факти й аналіз думок експертного середовища говорять про
виразну еволюцію політичних настроїв деяких наших найближчих сусідів, з
якими Україну пов’язує як спільна історія, так і спільні кордони. У цих нових
реаліях особливої ваги набуває проблема збереження добрих відносин з усіма
нашими союзниками у сусідніх країнах, яких, за свідченнями експертів і
спостерігачів, залишається немало. Тому зважена політика держави у тісній
співпраці з європейськими демократичними силами дасть змогу знайти
адекватні відповіді новим викликам, які висуває світ, що змінюється.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій вважає питання
проведення виборів на Донбасі дочасним. Про це він сказав у понеділок,
13 лютого, під час робочої поїздки до м. Дрогобич, відповідаючи на запитання
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журналістів.
«На території України знаходяться російські війська, які фактично
щоденно атакують наші позиції. Поки російські окупаційні війська є на
території України, навіть теоретичні дискусії про вибори є неможливими. Будьяка політична акція під дулами автоматів російських військових не матиме
відношення до демократії і до демократичних процесів, це буде просто
дискредитація політичних процесів», – наголосив А. Парубій.
Голова парламенту підкреслив, що «головне завдання, яке стоїть сьогодні
перед нами, це захистити наші кордони, продовжити міжнародні санкції проти
Російської Федерації, змусити її вивести свої війська з території України, і після
того можуть відбуватися дискусії з приводу будь-яких інших процесів»
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 13.02).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій зазначив, що «рішення
вводити воєнний стан має стосуватися всієї території України в разі його
прийняття». Таку позицію він висловив під час відвідування військової
частини у Львівській області 13 лютого.
Він зазначив, що «всі ці плани» стосуються серйозної переорганізації
всієї системи управління державою.
«Але, звичайно, у випадку масованої атаки і наступу, в Авдіївці ми
бачимо, що такий наступ можливо, доведеться приймати рішення, рішення має
бути готовим. Але це рішення знаходиться виключно в компетенції
Президента України, РНБО... Я думаю, ВР без коливань підтримає це рішення,
але це дуже складне рішення», – зазначив спікер парламенту (Ділова столиця
(http://www.dsnews.ua). – 2017. – 13.02).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко разом
з делегацією Литовської Республіки на чолі з міністром закордонних справ
Л. Лінкявічюсом відвідала Авдіївку Донецької області.
Як підкреслила І. Геращенко, «дуже важливо, аби представники
Європейського Союзу на власні очі переконувалися в жахливих наслідках
війни, розв’язаної росіянами проти України».
Вона зауважила, що міністр закордонних справ Литовської Республіки
навесні 2016 р. був у Широкіному, сьогодні він разом з колегами побачив
зруйновані будинки, обстріляну школу № 2 , де працював пункт гуманітарної
допомоги і де загинув рятувальник ДСНС, побував у пунктах обігріву і на
Авдіївському коксохімічному заводі, який уже на 25 % відновив свої
потужності. Також з міністром були литовські волонтери і представники
неурядових організацій, які надають велику гуманітарну допомогу Україні та
Донбасу.
«Міністр Лінкявічюс налаштований розповісти про все, що він побачив,
своїм колегам – міністрам закордонних справ країн-членів ЄС. Ці свідчення, ця
інформація з перших вуст є неоціненною в дискусії щодо санкцій проти РФ, в
донесенні правди і країнам ЄС, і країнам НАТО», – зазначила І. Геращенко.
Вона підкреслила, що поїздки на Донбас завжди емоційні і приносять
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несподівані знайомства. Весь світ знає фото авдіївської розтрощеної
багатоповерхівки з муралом – портретом шляхетної літньої українки. Це
зображення М. Марченко, учительки української мови авдіївської середньої
школи, яка 52 роки вчить дітей любити Україну. «Сьогодні ми познайомилися з
Марією, вона чудова. …А ще побували в середній школі № 3. Діти передали
міністру малюнок, де старанно вивели на валентинках слова подяки
Д. Грібаускайте, президенту Литви і другу України. Міністр пообіцяв передати
це дерево любові президенту від авдіївських дітей, які дуже прагнуть миру», –
зазначила І. Геращенко.
За її словами, Авдіївка поступово відновлюється, забезпечена подача
води і світла, попри мінусову температуру в місті тривають ремонтні роботи.
Під час перебування в Авдіївці народні депутати І. Геращенко та
І. Луценко поспілкувалися з військовослужбовцями 72-ї бригади. «Звичайно, ми
не могли не зустрітися з нашими героями-військовими. Подякували героїчній 72
бригаді», – наголосила вона.
І. Геращенко розповіла, що І. Луценко, у якої днями був день
народження, попросила колег і друзів подарувати їй безпілотник, який разом з
іншими важливими для армії речами передали керівництву 72-ої бригади.
«Хлопці, дякуємо вам і пишаємося вами», – наголосила І. Геращенко
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 10.02).
***
10 лютого відбулося ранкове пленарне засідання Верховної Ради
України.
О. Сироїд повідомила, що у засіданні беруть участь члени уряду.
Відбулася «година запитань до уряду».
Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України Г. Зубко доповів про заходи, які
вживаються урядом щодо подолання кризової ситуації в Авдіївці Донецької
області після загострення там наприкінці січня обстановки в зоні проведення
антитерористичної операції.
Міністр енергетики та вугільної промисловості І. Насалик доповів про
роботу Об’єднаної енергосистеми та енергетиків у зимовий період. Він
зазначив, що нині Об’єднана енергосистема працює в штатному режимі. Однак
її нормальній роботі перешкоджає економічна блокада окупованих районів
Донбасу, звідки йде постачання вугілля антрацитової групи.
Міністр аграрної політики та продовольства Т. Кутовий доповів про
підсумки роботи аграрного сектору у 2016 р.
13–17 лютого народні депутати працюватимуть у комітетах, комісіях і
фракціях
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 10.02).
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря провів зустріч з головою офісу Ради
Європи в Україні М. Енбергом.
Сторони обговорили ситуацію із захистом прав людини в Україні,
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зокрема щодо порушення прав внутрішньо переміщених осіб і громадян, які
проживають у зоні проведення антитериростичної операції і на тимчасово
окупованій території.
У цьому зв’язку Г. Немиря повідомив про стан підготовки до проведення
в українському парламенті тематичного дня, під час якого розглядатимуться
законопроекти щодо захисту прав вимушених переселенців.
М. Енберг запевнив, що Рада Європи і надалі допомагатиме в контексті
поліпшення ситуації з дотриманням прав і свобод цієї категорії громадян
України.
Ішлося також про ратифікацію Україною Конвенції Ради Європи про
запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з
цими явищами (Стамбульська конвенція). Голова офісу Ради Європи в Україні
наголосив на важливості якнайшвидшої ратифікації Конвенції.
Крім того, сторони розглянули перспективи прийняття нового закону про
вибори в Україні (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 10.02).
***
Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект
щодо посилення захисту прав потерпілого.
Члени комітету розглянули проект закону «Про внесення змін до
Кримінального процесуального кодексу України (щодо посилення захисту прав
потерпілого)» на засідання 8 лютого.
Під час обговорення зазначалося, що метою законопроекту є приведення
норм Кримінального процесуального кодексу у відповідність до Конституції
України, Загальної декларації прав людини ООН, Конвенції Ради Європи про
захист прав людини і основоположних свобод, а також зменшення можливості
зловживань з боку слідчих органів під час кримінального провадження.
Законопроектом № 4499 пропонується виключити з чинної редакції ч. 2
ст. 78 КПК п. 3, яким передбачено, що особа не має права брати участь у
кримінальному провадженні як захисник або представник у випадку, якщо вона
є близьким родичем або членом сім’ї слідчого, прокурора, потерпілого або
будь-кого із складу суду.
Проектом передбачається доповнити ст. 78 КПК ч. 3 і 4, згідно з якими
особа не має права брати участь у цьому ж кримінальному провадженні як
захисник у випадку, якщо вона є близьким родичем або членом сім’ї слідчого,
прокурора, потерпілого або будь-кого із складу суду. У свою чергу особа не має
права брати участь у цьому ж кримінальному провадженні як представник у
випадку, якщо вона є близьким родичем або членом сім’ї слідчого, прокурора
або будь-кого із складу суду. Таким чином, близький родич або член сім’ї
потерпілого матиме право брати участь у цьому ж кримінальному провадженні
як представник.
Народні депутати вважають, що прийняття законопроекту посилить
захист прав і свобод людини, приведе кримінальний процесуальний закон у
відповідність до вимог Конституції України, європейських стандартів
кримінального судочинства (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 13.02).
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***
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення підтримав законодавчу ініціативу, спрямовану на соціальний
захист працівників, які мають дітей віком до 14 років.
Члени комітету на засіданні 8 лютого розглянули проект закону про
внесення змін до Закону України «Про відпустки» щодо врегулювання питання
відпустки на період встановлення обмежувальних протиепідемічних заходів
(реєстр. № 4139).
Законопроектом пропонується доповнити Закон України «Про відпустки»
новою статтею такого змісту: «Стаття 19-1. Відпустка на період встановлення
обмежувальних протиепідемічних заходів
За бажанням матері або іншої особи, зазначеній у частині третій статті 18
цього Закону, у обов’язковому порядку надається відпустка без збереження
заробітної плати для догляду за дитиною віком до 14 років на період
встановлення місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого
самоврядування обмежувальних протиепідемічних заходів у навчальних
закладах на відповідній території.
На період обмежувальних протиепідемічних заходів у навчальних
закладах на відповідній території може надаватися оплачувана або частково
оплачувана відпустка на умовах, визначених колективним договором».
За результатами обговорення комітет рекомендує Верховній Раді
прийняти законопроект за основу (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 13.02).
***
У Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки відбувся круглий стіл на тему: «Яка модель
управління державними активами потрібна Україні».
Обговорення було присвячене ефективним моделям управління
енергетичними активами, а також обговоренню успіхів і викликів перших
реформ в управлінні державними активами в енергетиці.
У заході взяли участь народні депутати України, представники державних
органів, громадських організацій, експерти і представники міжнародних
фінансових установ.
Як зазначалося під час обговорення, це вже третій захід з тематики
обговорень питань приватизації в енергетичному секторі України. Першим
таким обговоренням були комітетські слухання на тему: «Шляхи вдосконалення
процесу приватизації та залучення приватного капіталу до об’єктів паливноенергетичного комплексу України», які відбулися 11 жовтня 2016 р., другим –
круглий стіл на тему: «Передумови для приватизації: реалії та очікування
інвесторів», який відбувся 9 грудня 2016 р.
Відкрив
круглий
стіл
перший
заступник
голови
комітету
О. Домбровський, який окреслив світовий і вітчизняний досвід корпоративного
управління енергетичних компаній. Зокрема, О. Домбровський зазначив, що у
світовій практиці, саме в енергетиці, найбільша частка державних компаній, що
пов’язано з національними надрами, з транспортними енергетичними мережами
та з енергетичною безпекою, яка має високі техногенні ризики. Через це навіть
розвинуті країни не змогли відмовитися від впливової участі держави у сфері
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енергетики. В Україні державні енергетичні компанії також відіграють ключову
роль. Зокрема, це і сектор газовидобування, атомної та гідроелектрогенерації, а
також компанії, які управляють магістральними газопроводами та
електромережами. Загалом в Україні нараховується близько 3 тис. 500
державних підприємств. У середньому, це в 10 разів більше, ніж у більшості
великих країн Європи. Для порівняння: у Швеції – 49 держкомпаній, у
Норвегії – 70. Це призвело до того, що в окремих міністерствах в управлінні
сьогодні є 100, 200 й більше підприємств, причому зовсім різних за профілем.
Як результат, на сьогодні з 3 тис. 500 понад 1 тис. 700 підприємств не
працюють, оскільки перебувають у банкрутстві чи ліквідації.
Також О. Домбровський висловив занепокоєння фінансовим станом
державних підприємств через їх неефективне управління: у 2015 р. збитки топ100 держкомпаній (це 94 % усіх активів) становили майже 65 млрд грн, у
2014 р. – 119 млрд грн. І справа не у війні. У 2013 р. збитки держпідприємств –
14 млрд грн, у 2012 р. – 10 млрд грн.
О. Бєлькова, заступник голови комітету, зазначила, що держава є
неефективними власником. Це не є особливістю виключно України. У всьому
світі, як у традиційних капіталістичних країнах, так і у країнах соціалістичного
спрямування (наприклад, Китаї), визнано, що приватний капітал та
неупереджене, незалежне від політики і професійне управління активами є
значно прогресивнішим та ефективнішим, ніж перебування таких активів у
державній власності. Однак, звичайно, як підтверджується і світовою
практикою, деякі активи доцільно залишити у держави на певний час або навіть
назавжди.
О. Гордієнко, член Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, розповіла про досвід корпоративного управління в НАК «Нафтогаз»,
завдання наглядових рад і їхню відповідальність, необхідність чіткого
розмежування функцій між акціонерами, правлінням, наглядовою радою.
У свою чергу Д. Мажец, віце-президент правління PGE Polska Grupa
Energetyсzna S.A., презентував міжнародний досвід ефективних моделей
управління державними активами. Він також зупинився на досвіді Польщі в
управлінні державними активами та додав, що Польща готова поділитися
знаннями й досвідом, отриманими під час переведення економіки на
західноєвропейську модель.
Позицію ЄБРР висвітлила М. Петров і розповіла про «рецепти успіху»
корпоративного управління для України та поради від донорів.
Під час заходу першим заступником міністра економічного розвитку та
торгівлі М. Нефьодовим була презентована урядова модель з управління
державними активами. Зокрема, він зазначив, що наразі дуже обмежені
можливості реформування енергетичних підприємств. Рівень професіоналізму
низький, бюджетна підтримка недостатня, і у цих умовах найкращий вихід –
дати компаніям можливість самостійно функціонувати в таких реальних умовах.
У рамках заходу про успіхи та виклики перших реформ в управлінні
державними компаніями розповіли Ю. Ковалів, голова наглядової ради НАК
«Нафтогаз»; А. Коболєв, голова правління НАК «Нафтогаз»; в. о. директора
НЕК «Укренерго» В. Ковальчук.
Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної
політики Ю. Соловей наголосив на тому, що, на його глибоке переконання, уся
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державна власність, крім стратегічних підприємств, має бути приватизована –
таким чином корупція буде подолана. Таку ж думку висловив голова
підкомітету з питань цінних паперів, фондового ринку, діяльності рейтингових
агентств та електронної комерції Комітету Верховної Ради України з питань
фінансової політики і банківської діяльності П. Різаненко: «Все що можливо
приватизувати – потрібно приватизувати».
Голова підкомітету з питань сталого розвитку, стратегії та інвестицій
комітету Н. Кацер-Бучковська зазначила, що питання приватизації
енергетичних підприємств є стратегічним і повинно бути відображене в
Енергетичній стратегії. Зокрема, у ній повинно бути визначено, які саме
підприємства необхідно приватизовувати, терміни проведення приватизації та
їхні умови. Приватизація державного майна повинна відбуватися за
конкурентними умовами, виважено та прозоро, з ґрунтовним вибором
інвесторів і відповідальним підходом до приватизації майна, що має
стратегічне, соціальне, екологічне значення.
У заключному слові О. Домбровський висловив підтримку створення
ефективних моделей управління державними підприємствами та наголосив, що
комітет робитиме все для того, щоб рекомендувати уряду рішення, які дадуть
змогу підвищити ефективність управління державними активами в енергетиці
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 13.02).
***
Комітет з питань транспорту рекомендує Верховній Раді прийняти
за основу та в цілому законопроект щодо уточнення деяких повноважень
органу державного управління автомобільними дорогами загального
користування.
Члени комітету розглянули на засіданні 8 лютого проект закону «Про
внесення змін до Закону України “Про автомобільні дороги”» (реєстр. № 5386).
Під час обговорення зазначалося, що метою законопроекту є приведення
положень ст. 12 Закону України «Про автомобільні дороги» до положень
законів України у сфері контролю за рухом транспортних засобів
автомобільними дорогами загального користування.
Законопроектом пропонується виключити п. 8 ч. 1 ст. 12 Закону України
«Про автомобільні дороги», яким визначено, що орган державного управління
автомобільними дорогами загального користування має право обмежувати або
забороняти рух транспортних засобів, навантаження на вісь, загальна маса або
габарити яких перевищують норми, визначені для них державними
стандартами, у разі відсутності відповідного спеціального погодження.
Тобто положення зазначеного пункту передбачають здійснення
працівниками дорожніх організацій зупинки великовагових транспортних
засобів та обмеження або заборону руху таких транспортних засобів у разі
відсутності у перевізників спеціального погодження, при перевищенні норм
навантаження на вісь, загальної маси або габаритів, які визначені для них
державними стандартами.
Але, згідно з чинним законодавством, орган державного управління
автомобільними
дорогами
загального
користування
не
наділений
повноваженнями зупиняти транспортні засоби та перевіряти у водіїв чи
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перевізників будь-які документи.
Зазначеними повноваженнями щодо зупинки транспортних засобів
наділені Національна поліція України та Державна служба України з безпеки на
транспорті, які здійснюють контроль за безпекою дорожнього руху під час
надання послуг з перевезення пасажирів чи вантажів, згідно із законами України
«Про дорожній рух», «Про Національну поліцію України» та «Про
автомобільний транспорт» (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 10.02).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент нагородив генерал-полковника Г. Воробйова орденом
Б. Хмельницького посмертно.
Президент П. Порошенко підписав указ про нагородження генералполковника Г. Воробйова орденом Б. Хмельницького І ступеня посмертно.
Генерала відзначено високою державною нагородою за визначні особисті
заслуги у зміцненні обороноздатності та безпеки Української держави,
самовіддане служіння народові України, зразкове і бездоганне виконання
військового обов’язку.
«Боляче, що такі люди йдуть саме тепер. Дякую за гідну службу,
Геннадію Петровичу. За витримку, за мужність і за чесність дякую. Світла
пам’ять про Вас назавжди залишиться у наших серцях», – зазначив Президент.
Колишній перший заступник начальника Генштабу ЗСУ генералполковник Г. Воробйов з позивним «Вільний» раптово помер у своєму кабінеті
ректора Національної академії оборони в суботу 11 лютого 2017 р.
У 2009–2014 рр. генерал Г. Воробйов обіймав посаду командувача
Сухопутних військ. 16 січня 2014 р. він відмовився виконувати наказ про
застосування сили до активістів Майдану. З початком агресії проти України
генерал-полковник Г. Воробйов брав участь у розробленні багатьох військових
операцій, у тому числі під Дебальцевим, будучи першим заступником
начальника Генерального штабу Збройних сил. Загалом понад два роки війни
прослужив Україні безпосередньо на передовій. Останні місяці бойовий досвід
передавав наступному поколінню військових, керуючи Національним
університетом оборони.
За сумлінну та бездоганну службу генерал-полковник Г. Воробйов
нагороджений орденами Б. Хмельницького ІІ та III ступенів, орденом «За
мужність» III ступеня, багатьма медалями та відзнаками Міністерства оборони
України та інших силових структур держави (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
14.02).
***
Україна та Молдова домовилися про відновлення економічного
співробітництва, зазначив глава Української держави.
Президент П. Порошенко повідомив, що під час переговорів 13 лютого з
прем’єр-міністром Молдови П. Філіпом і українсько-молдовської делегації було
досягнуто домовленості про відновлення економічної співпраці двох країн.
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Під час зустрічі з журналістами глава держави зауважив, що у 2016 р. було
зламано тенденцію попередніх років і забезпечено зростання торгового обороту
між країнами. «І ми домовилися про подальші кроки, які прибирають будь-які
перешкоди на цьому важливому напрямі, – констатував він. – Мова в тому числі
йшла про поступове відновлення нашої економічної співпраці. Цьому буде
присвячене чергове засідання Міжурядової українсько-молдовської комісії з
питань торговельно-економічного співробітництва, яке ми домовилися провести
в травні – червні поточного року». П. Порошенко наголосив, що відповідні
доручення з підготовки засідання вже отримали співголови цієї комісії.
«Впевнений, що за результатами цієї зустрічі ми отримаємо конкретні
пропозиції щодо вирішення тих проблемних питань, які досі залишаються на
порядку денному українсько-молдовських відносин», – сказав він.
Окремо Президент України відзначив тісне співробітництво Києва і
Кишинева на міжнародній арені. «Ми твердо відчуваємо підтримку наших
молдовських партнерів в ООН, твердо відчуваємо підтримку в Раді Європи,
ОБСЄ, в інших організаціях при ухваленні рішень і резолюцій, що стосуються
територіальної цілісності України та рішучого засудження російської військової
агресії», – сказав П. Порошенко.
Не менш важливим Президент назвав співробітництво в екологічній сфері.
За його словами, було домовлено про формування спільної комісії та рішучі
кроки, які прискорять розв’язання зазначених проблем. Він також висловився за
об’єднання зусиль у розв’язанні екологічних проблеми і кроків щодо
забезпечення енергетичної незалежності як України, так і Молдови.
Глава Української держави запевнив, що Україна готова до
конструктивного діалогу з питань екології р. Дністер. У цьому контексті він
повідомив, що доручив міністру екології України звернутися до молдовського
колеги та спільно ініціювати звернення до Європейської комісії для залучення
зусиль і фінансової допомоги та забезпечення прозорості цього процесу. За
словами П. Порошенка, цю пропозицію підтримав і прем’єр-міністр Молдови.
«Ми впевнені, що це також буде сприяти прискоренню вирішення зазначених
питань», – додав він.
Сторони також обговорили питання співпраці в енергетичній сфері та
питання відновлення стабільного постачання електроенергії з України у
Молдову. На переконання Президента, взаємодія в енергетичній сфері
залишається
важливим
фактором
інтеграції
двох
країн
до
загальноєвропейського енергетичного простору і зміцнення енергетичної
безпеки України й Молдови.
У свою чергу прем’єр-міністр Молдови поінформував, що під час зустрічі з
Президентом України було обговорено широке коло питань українськомолдовських відносин, з багатьох з яких були знайдені рішення, які мають бути
реалізовані вже в цьому році. Україна та Молдова також домовилися спільно
розвивати співробітництво в енергетичній сфері.
«Сторони підтвердили велику зацікавленість у зміцненні та розвитку
торговельно-економічних відносин та усього спектра гуманітарного
співробітництва між двома країнами, а також у завершенні процесу демаркації
українсько-молдовського державного кордону та розвитку транспортного
співробітництва», – підтвердив П. Філіп.
Окремою темою переговорів стало предметне обговорення питань
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екологічної безпеки та розвитку Дністровського водного басейну, зокрема
раціональне використання водних ресурсів в інтересах двох країн.
«Дністер є прикордонною річкою і вона відіграє велике значення для
забезпечення питною водою як Кишинева, так і окремих міст України, зокрема
Одеси», – сказав П. Філіп (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 13.02).
***
Президент П. Порошенко наголошує на необхідності завершення
демаркації кордону між Україною і Молдовою, включно з придністровською
ділянкою.
«У 2009 р. я, як міністр закордонних справ України, розпочав цей процес.
І ми наголошуємо на необхідності якомога швидшого завершення цього
процесу», – сказав глава держави на спільній з прем’єр-міністром Республіки
Молдова П. Філіпом зустрічі з представниками ЗМІ.
За словами П. Порошенка, цьому питанню та питанню розвитку
прикордонної транспортної інфраструктури було приділено окрему увагу під
час переговорів.
Президент також повідомив, що сторони домовилися про дії, спрямовані
на поліпшення умов роботи пунктів пропуску. «Ми домовилися про ті кроки,
які забезпечать спільний контроль на пунктах перетину українськомолдовського кордону для того, щоб максимально спростити перетин кордону
для українських і молдовських громадян», – наголосив він.
Це стосується пункту пропуску «Паланка – Маяки – Удобне» та
запровадження «революційного спільного контролю в Кучурганах», зазначив
глава держави. Він також повідомив, що для облаштування пунктів перетину
кордону планується у тому числі й залучення європейських коштів.
Прем’єр-міністр Молдови П. Філіп у свою чергу зазначив, що проект
спільного контролю на українсько-молдовському кордоні в районі Паланки та
на інших ділянках успішно реалізується. Він також повідомив, що буде
прискорена робота з покращення прикордонної інфраструктури та приведення її
до
європейських
стандартів
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 13.02).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч із президентом Республіки
Словенія Б. Пахором, який відвідав Україну в рамках свого міжнародного
турне після візитів до Берліна і Москви.
«Дякую за сильну та надійну позицію щодо підтримки суверенітету,
територіальної цілісності та незалежності України, за тверду позицію в питанні
забезпечення європейської єдності, включно із санкціями, а також за чітку
позицію щодо незаконної анексії Криму», – зазначив П. Порошенко.
Президент П. Порошенко детально поінформував співрозмовника про
останнє загострення ситуації на Донбасі у зв’язку з обстрілами Авдіївки з боку
російсько-терористичних військ.
Було зазначено, що для досягнення прогресу в переговорному процесі
щодо політичного врегулювання мають бути виконані першочергові безпекові
елементи мінських домовленостей, передусім повне й остаточне припинення
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вогню та відведення важких озброєнь.
Президент України наголосив на важливості збереження послідовної
санкційної політики ЄС щодо Росії до повного відновлення незаконно
порушеного суверенітету і територіальної цілісності України у міжнародновизнаних кордонах, включаючи Крим.
Було також обговорено питання європейської інтеграції України. Глава
держави подякував за активну підтримку Словенії у питанні якнайскорішого
запровадження Європейським Союзом безвізового режиму поїздок для
громадян України.
Сторонами було відзначено обопільну зацікавленість у розвитку
співробітництва у сфері енергоефективності, а також домовлено активізувати
роботу з метою відновлення прямого авіаційного сполучення між Любляною і
Києвом. Глава Української держави підтвердив зацікавленість України в
посиленні співпраці зі Словенію в економічній, культурній та гуманітарній
сферах.
Президент Б. Пахор поінформував українську сторону про підсумки його
переговорів у Москві та Берліні.
Президент України П. Порошенко поновив запрошення Президенту
Республіки Словенія Б. Пахору відвідати Україну з офіційним візитом
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 12.02).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч із міністром
закордонних справ Турецької Республіки М. Чавушоглу.
П. Порошенко та М. Чавушоглу обговорили порядок денний наступного
засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною, яку
заплановано провести під співголовуванням глав двох держав навесні
поточного року.
Сторони відзначили високу динаміку двосторонньої взаємодії у контексті
реалізації досягнутих домовленостей і заявили, що це є міцною базою для
подальшого розвитку стратегічного партнерства. Під час зустрічі також було
окремо наголошено на важливості якнайшвидшого завершення переговорного
процесу щодо укладення угоди про зону вільної торгівлі між Україною та
Туреччиною.
Міністр закордонних справ запевнив, що Туреччина й надалі
залишатиметься непохитною у підтримці територіальної цілісності України, у
тому числі невизнанні незаконної окупації Криму (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
9.02).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч із міністром закордонних
справ Литовської Республіки Л. Лінкявічусом.
Президент висловив вдячність за послідовну позицію Литви стосовно
підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, засудження
російської агресії, у тому числі окупації Криму.
Сторони обговорили ситуацію на Донбасі, зокрема її загострення у зв’язку
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з останніми обстрілами Авдіївки з боку російсько-терористичних військ, і
наголосили на першочерговій необхідності дотримання режиму повного
припинення вогню. Було відзначено важливість подальших скоординованих
міжнародних зусиль для протидії агресивним діями Росії, передусім шляхом
продовження застосування відповідних санкцій.
Глава держави подякував за активну підтримку Литви у питанні негайного
запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян
України (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 9.02).
***
Президент України П. Порошенко подякував прем’єр-міністру Греції
А. Ципрасу за незмінну підтримку його країною суверенітету,
територіальної цілісності й незалежності України та за тверду позицію
невизнання незаконної анексії Криму. Окремо глава Української держави
позитивно оцінив роль Греції щодо рішень Європейського Союзу стосовно
санкцій проти країни-агресора – Російської Федерації за невиконання мінських
домовленостей.
«Це особливо актуально зараз, коли з 29 січня по 6 лютого ми мали різку
ескалацію ситуації навколо авдіївської промзони, коли, за 22-градусних морозів
Авдіївка залишилася без світла, без тепла, води та газу. І лише рішучі, чітко
скоординовані дії нашої команди врятували 25-тисячне місто», – зазначив глава
держави під час спільної зустрічі з представниками ЗМІ.
Президент України детально поінформував главу грецького уряду щодо
поточної ситуації на Донбасі.
У свою чергу А. Ципрас поділився з Президентом України результатами
неформального саміту лідерів країн ЄС, який нещодавно відбувся на Мальті.
«Ми впевнені в тому, що ця координація є для нас надзвичайно
важливою», – сказав П. Порошенко та наголосив на важливості збереження
«єдності та солідарності з Україною з боку Європейського Союзу».
За словами глави Української держави, під час зустрічі окрему увагу було
приділено питанню прискорення ратифікації Угоди про асоціацію та зони
вільної торгівлі між Україною і ЄС. Греція була однією з перших країн, яка
ратифікувала цю угоду, констатував П. Порошенко.
Президент високо оцінив роль Греції і підтримку з боку прем’єр-міністра
цієї країни в процесі прискорення запровадження безвізового режиму для
громадян України з боку ЄС, що істотно спростить і збільшить кількість
туристів до Греції.
Сторони також домовилися активізувати взаємодію у сфері освіти, обміну
студентами в рамках навчальних програм між двома країнами, культурної
співпраці та поглибити співробітництво в енергетичній сфері, дорожньому
будівництві.
Лідери країн досягли домовленості про проведення засідання
двосторонньої українсько-грецької міжурядової комісії, яка з 2011 р. не діяла.
Президент України також високо оцінив допомогу, яку надає грецький
уряд українським військовослужбовцям для проходження курсів реабілітації у
Греції.
У свою чергу прем’єр-міністр Греції також висловився за відновлення
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роботи міжурядової комісії двох країн, яка сприятиме ефективному розвитку
напрямів економічної співпраці Греції та України. «Зважаючи на наші
культурні, історичні зв’язки, ми розглянули перспективи подальшого
співробітництва, зміцнення наших зв’язків, зокрема в економіці. Ми обговорили
питання посилення співпраці в будівельній галузі та туризмі», – сказав він,
зауваживши, що також обговорювалося питання посилення духовних і
культурних зв’язків.
А. Ципрас також наголосив, що окрема увага була приділена важливому
питанню врегулювання ситуації на Сході України. «Греція – активна країна,
член ОБСЄ та Організації чорноморського співробітництва. Тому те, що
відбувається у Причорноморському регіоні, не може нас не хвилювати, оскільки
це безпека Європейського Союзу, це безпека Європи, і, звичайно, нас ці події
стосуються безпосередньо, оскільки якраз на Сході України проживає значна
національна меншина етнічних греків», – сказав він.
Глава уряду підкреслив, що Греція завжди підтримувала і підтримує
територіальну цілісність України, верховенство права і переконана в
необхідності врегулювання ситуації з дотриманням міжнародного права. «Для
нас дуже важливо, щоб були віднайдені шляхи врегулювання ситуації на Сході
України, і ми вважаємо, що найкраще це буде дипломатичний шлях», – додав
грецький прем’єр.
А. Ципрас наголосив: «Греція залишається твердою у вимозі щодо
необхідності виконання мінських угод та їх впровадження в життя». Він також
зазначив, що Греція робила і робитиме все, що в її силах як у наданні
гуманітарної, так і медичної допомоги.
Він також зазначив, що Греція підтримує впровадження реформ в Україні,
які б сприяли подальшій інтеграції, зближенню нашої держави з ЄС.
«Я хотів би подякувати за прийом і хотів би сказати, що 25 років
встановлення дипломатичних відносин ми відзначаємо дуже гарно. Це
оптимістична зустріч, яка дає нам підстави говорити про подальші роки тісного
співробітництва і допоможе нам здобути мир в регіоні», – підсумував А. Ципрас
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 9.02).
***
У рамках робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент
П. Порошенко провів нараду з питань реалізації дорожнього експерименту в
західних регіонах України. Президент заслухав доповіді керівників областей
щодо реалізації програм будівництва доріг у 2016 р. і планів на 2017 р., за
результатами якої дав ряд доручень.
Глава держави висловив переконання, що експеримент з відрахування
50 % коштів з понадпланових надходжень від митних платежів до спеціальних
фондів обласних бюджетів має бути розповсюджений на території усієї
України, та наголосив на важливості прискорення ухвалення рішення уряду
щодо порядку виконання цього експерименту.
Президент зазначив, що мають бути встановлені кінцеві терміни і
враховані усі побажання та зауваження, які висловлювалися під час цієї наради.
П. Порошенко акцентував увагу на необхідності забезпечення
безперешкодного фінансування видатків, пов’язаних з використанням
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бюджетних коштів у рамках дорожніх програм: «Щоб ми не тягнули до
листопада – грудня, а забезпечили своєчасне фінансування».
Президент також звернув увагу на необхідність законодавчого
врегулювання питання концесійних доріг. «Нам потрібна чітка ясність
законодавчого врегулювання питання концесійних доріг. Там де є концесія, ми
не будемо мати потреби витрачати кошти», – сказав П. Порошенко. Він також
наголосив на важливості забезпечення прозорих тендерних процедур, які
необхідні для здешевлення будівництва доріг. «Монополістів у нас бути не
може. Єдина позиція – це якість і вартість», – наголосив Президент.
За словами глави держави, також необхідно забезпечити широке
інформування громадськості щодо умов і термінів будівництва доріг, що має
сприяти повній прозорості використання державних коштів з урахуванням
контролю з боку недержавного сектору (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 10.02).
***
Політичні пункти мінських угод можуть бути реалізовані лише після
очевидного і беззаперечного прогресу у виконанні їх безпекової частини,
наголосив Президент П. Порошенко під час робочої поїздки до ІваноФранківської області.
«Вибори під російськими дулами і з їхньою (російською. – Прим. ред.)
солдатнею навколо виборчих дільниць є абсолютно неприйнятними і
неможливими діями», – підкреслив П. Порошенко під час виступу на церемонії
вручення пожежних автомобілів підрозділам ДСНС в області.
Президент підкреслив, що таку позицію поділяють і партнери України, про
що вони заявили під час «спонтанної дискусії, яка виникла останніми днями». З
цією ж позицією міністр закордонних справ України П. Клімкін на наступному
тижні поїде на зустріч міністрів закордонних справ країн «нормандської
четвірки», повідомив П. Порошенко.
Глава держави вкотре наголосив, що Україна дотримувалася і
дотримуватиметься мінських угод та робитиме все можливе задля деескалації
ситуації до повного припинення вогню. «Наразі на шляху до миру та
відновлення територіальної цілісності такий підхід є абсолютно
безальтернативним», – сказав він.
П. Порошенко закликав не вірити тим, хто будує свою політичну кар’єру
на «огульній критиці мінських угод». Адже саме завдяки цим угодам Україна
отримала час і можливість для зміцнення армії.
Президент назвав неправдивою інформацію щодо заборони українським
військовим відповідати на обстріли бойовиків. «Не вірте нібито нашим
заборонено стріляти у відповідь. Коли є реальна потреба, коли немає
альтернативи, коли немає іншого виходу, всі необхідні накази вже надійшли і
бездоганно виконуються. І під Авдіївкою це було доведено», – сказав
П. Порошенко.
Водночас глава держави підкреслив, що відповідальність за загострення
ситуації лежить виключно на бойовиках і країні-окупантові. «Я категорично
відкидаю будь-які спроби покласти відповідальність за загострення на фронті на
Україну. Чи навіть є така підступна тактика Москви розділити її між Москвою
та Києвом. Ми не дозволимо цього зробити», – наголосив він.
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«Наші дії, поза всяким сумнівом, носять характер вимушеної оборони.
Вони були лише ліками від тих агресивних припадків, які траплялися з боку
російсько-терористичних угрупувань», – також підкреслив П. Порошенко.
Президент зазначив також, що Україна може довести всі факти щодо
ініціаторів обстрілів, адже має записи перехоплених переговорів бойовиків,
також у розпорядженні наших партнерів з НАТО є супутникові знімки, де чітко
зафіксовані
факти
обстрілів
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 10.02).
***
У рамках робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент
П. Порошенко взяв участь у відкритті новозбудованої поліклініки
Коломийської центральної районної лікарні.
Звертаючись до присутніх на урочистостях, глава держави назвав
завершення будівництва і відкриття медустанови важливою подією, адже її
будівництво було завершено у складний для країни час – в умовах агресії проти
неї Росії.
«Коли в останній раз на Прикарпатті вводили нову поліклініку? Я думаю,
що небагато хто пам’ятає. Я перевірив – у 1993 р. Коли в останнє вводили нову
лікарню – у 2003 р.», – сказав Президент. При цьому він зазначив, що в той час
були усі можливості, бо не було війни і не було значних видатків на оборону,
які нині витрачає Україна для свого захисту.
Президент також наголосив, що держава витрачає 5 % ВВП на безпеку й
оборону, однак триває активне впровадження реформи децентралізації: «Левову
частину грошей ми віддаємо громадам, щоб громади самі вирішували, куди
витрачати гроші».
Глава держави також підкреслив, що на сьогодні значна підтримка
місцевим громадам надходить з Державного фонду регіонального розвитку. За
його словами, востаннє гроші місцевим громадам виділялися у 2011 р., але
нічого не будувалося. «Зараз: прийняли спільне рішення – що могла, надала
місцева рада. Решту, за моїм дорученням, блискуче виконав уряд, за допомогою
народних депутатів. І ми маємо сьогодні це свято – своєчасно і якісно
побудовану нову поліклініку», – зазначив він.
При цьому П. Порошенко зазначив, що, крім будівництва нової будівлі
поліклініки, уряд, за його дорученням, виділив кошти на придбання
найновітнішого діагностичного обладнання для неї, щоб «лікарі мали
можливість якісно лікувати 230 тис. людей, які будуть проходити лікування в
цій поліклініці».
«Мені приємно, що не треба буде нікуди їздити. Кваліфікація лікарів не
викликає сумнівів», – зазначив глава держави і додав, що приїхав на відкриття
не з пустими руками і передасть поліклініці апарат ультразвукової діагностики.
За словами П. Порошенка, сьогодні все перебуває в руках громади: «І ми
готові їй допомагати. Готові нашими рішучими кроками робити все можливе,
щоб кожен українець міг сказати: з кожним днем ситуація змінюється на
краще».
За його словами, у попередні роки, зокрема у Коломиї, закривалося
виробництво і підприємства, люди втрачали роботу. Але на сьогодні все
змінилося. Голова Івано-Франківської обласної державної
адміністрації
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О. Гончарук доповів, що поблизу Коломиї будуватимуть новий завод з
виробництва автозапчастин, де буде створено 8 тис. робочих місць.
«Упевнений у тому, що ці зміни кардинальним чином характеризують
зміни в державі. Ми рішуче налаштовані на реформи. Ми рішуче налаштовані
на боротьбу з корупцією. Ми рішуче налаштовані на покращення життя
людей», – підкреслив П. Порошенко.
Президент також переконаний, що, «коли громада разом, коли Україна
об’єднана, вона здатна захистити себе від будь-якого агресора, навіть від
Російської Федерації, яка має найбільшу і найсильнішу армію на континенті».
За його словами, бойовий дух дав змогу українцям зупинити ворога,
звільнити дві третини Донбасу, забезпечувати відновлення інфраструктури і
проведення потужних реформ.
Глава держави зауважив, що позитивні оцінки українським реформам
дають міжнародні організації, з якими співпрацює Україна: Міжнародний
валютний фонд, Європейський банк реконструкції і розвитку, партнери з
Єврокомісії, Європарламенту і Європейської ради. За їхніми оцінками, Україна
за останні три роки зробила більше реформ і реальних зрушень, ніж за 25
попередніх років. «Я вдячний за це вам! Нашими спільними зусиллями ми не
лише зупинили ворога, а й кардинально змінюємо країну сьогодні», –
підкреслив Президент.
Глава держави передав головному лікарю Коломийської ЦРЛ І. Садов’як
сертифікат на апарат ультразвукової діагностики. Після цього П. Порошенко
оглянув приміщення нової поліклініки та ознайомився з умовами роботи лікарів
і надання медпослуг населенню. Зокрема, головний лікар Коломийської ЦРЛ
продемонструвала Президенту кабінети лікувальної фізкультури, реабілітації,
відділення денного стаціонару та жіночої консультації.
Президент поспілкувався з персоналом поліклініки та подякував лікарям за
їхню роботу. Він зазначив, що буде зроблено все необхідне для забезпечення
поліклініки та лікарні необхідним обладнанням.
Глава держави також поспілкувався з мешканцями Коломиї та зазначив,
що сьогоднішнє відкриття нової будівлі поліклініки підтверджує, що в країні
відбуваються зміни на краще. Він зазначив, що відтепер містяни зможуть
отримувати більш якісну та ефективну медичну допомогу (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
10.02).
***
Президент П. Порошенко взяв участь у відкритті новозбудованого
корпусу Галицької центральної районної лікарні у м. Галич ІваноФранківської області. Звертаючись до присутніх, Президент зазначив, що
сьогодні галичани святкують надзвичайну подію.
«Галицька центральна лікарня почала будуватись у 1978 р. Кожен
Президент обіцяв її добудувати, і лише зараз, коли країна перебуває у дуже
непростих умовах, коли ми захищаємо українську землю від російської агресії,
коли ми останнє віддаємо на створення наших славетних ЗСУ, вдалося
добудувати, – зазначив Президент. – Подивіться, ми відкриваємо нову лікарню,
проїхали по новій дорозі. Скільки років не будували доріг? Скільки чекали на
Прикарпатті, щоб нарешті було відновлено дорожнє господарство?».
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Президент нагадав, що було запроваджено рішучий експеримент, коли
понадпланові надходження від митниці спрямовуються на дорожнє
будівництво. Ця ініціатива має поширюватися на всю Україну, додав він. «Ми
побудуємо більше 2 тис. км доріг лише за 2017 р. І продовжимо ту тенденцію,
яку ми мали в 2016 р.», – заявив він.
Глава держави підкреслив, що відкриття нового корпусу лікарні стало
одним з результатів реалізації програми децентралізації і кошти на лікарню
були виділені і з Державного фонду регіонального розвитку, і з державного і
місцевого бюджетів. Об’єднання цих зусиль є надзвичайно важливим, зазначив
він.
«Важливо також те, що ми будемо робити все для того, щоб обладнати
лікарню, аби кожен мешканець славетного Галича мав можливість прийти і
скористатись сучасним діагностичним обладнанням, сучасними умовами для
пацієнтів», – наголосив П. Порошенко.
Президент підкреслив, що дуже важливим є те, що перші зрушення і перші
результати реформ кожний може відчути на собі. «Хочу подякувати за
підтримку, єдність, об’єднання наших сил для того, щоб побудувати справжню
європейську Україну», – сказав він.
П. Порошенко повідомив, що сьогодні Україна отримала позитивні звістки
з Брюсселю, де нам чітко гарантували макрофінансову допомогу, а також
поінформували про початок завершення ратифікації вже в останній країні
Євросоюзу – Нідерландах.
«Вже вони пообіцяли твердо безвізовий режим. Для нас це важливо.
Важливо навіть не тому, щоб ми отримували чи не отримували візу. Угода про
асоційоване членство, безвізовий режим – є визнанням України європейською
країною. Відкриттям для нас твердої європейської перспективи, – підкреслив
глава держави. – Ми модернізуємо нашу державу, робимо все можливе для того,
щоб українці нарешті відчули себе справжньою європейською нацією».
Президент вручив головному лікарю Л. Журавецькому сертифікат на
медичне обладнання для
ургентної лабораторії.
Головний лікар
продемонстрував главі держави основний корпус, зокрема відділення
анестезіології та інтенсивної терапії, оперативний блок, акушерськогінекологічне відділення.
П. Порошенко також поспілкувався з персоналом лікарні (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 10.02).
***
У результаті переговорів у понеділок, 13 лютого, прем’єр-міністри
України і Молдови В. Гройсман і П. Філіп підписали «дорожню карту»
розвитку українсько-молдовського співробітництва на 2017 р.
Вона передбачає, зокрема, завершення переговорних процесів з трьох
першочергових питань: врегулювання умов експлуатації Дністровського
комплексного гідровузла, завершення демаркації державного кордону та
взаємного визнання прав власності.
«Ми провели активну зустріч і вирішили спільно з прем’єр-міністром, що
щодо тих проблем, які залишилися з минулого, маємо об’єднати зусилля для
того, щоб вирішити їх у 2017 р. Ці питання – демаркації кордонів,
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енергетичного співробітництва, питання власності – мають бути вирішені. Для
цього ми сьогодні підписали спільну угоду. Ця спільна угода, план дій,
передбачає конкретні вісім пунктів, пов’язані з вирішенням питань, про які я
зазначив», – наголосив В. Гройсман під час спільного з П. Філіпом спілкування
з журналістами. «План дій стосується демаркації, власності, гідровузлів, пунктів
пропусків – предметних речей, які ми маємо вирішити у 2017 р.», – додав він.
Говорячи про питання демаркації кордонів, глава уряду зазначив, що буде
утворена група фахівців для напрацювання усіх необхідних рішень для
завершення процесу. «Ми ставимо амбітне завдання: у 2017 р. це питання, план
з восьми пунктів, вирішити на основі поваги і спільності», – наголосив він.
У свою чергу прем’єр-міністр Молдови П. Філіп позитивно відзначив
результати переговорів з В. Гройсманом. «Під час зустрічі обговорили ряд
питань, пов’язаних з економічним співробітництвом між державами, щодо
визнання прав власності, завершення процесу демаркації кордону,
функціонування гідроенергетичного комплексу в Новодністровському», –
сказав глава уряду Молдови (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017.
– 13.02).
***
В. Гройсман зазначив, що підписані в понеділок, 13 лютого,
українсько-молдовські документи дадуть змогу скоротити час і покращити
якість перетину державного кордону.
Прем’єр-міністр України В. Гройсман і прем’єр-міністр Республіки
Молдова П. Філіп під час переговорів висловилися за розширення практики
спільного контролю у міжнародних пунктах пропуску на українськомолдовському державному кордоні, реалізації конкретних інфраструктурних
проектів і за поглиблення співробітництва у сфері енергетики.
Зокрема, В. Гройсман висловив зацікавленість уряду в реалізації до кінця
цього року спільного контролю в пункті пропуску «Кучурган – Первомайськ»
на придністровському сегменті державного кордону.
Глава українського уряду запропонував дати доручення відповідним
службам почати роботу з підготовки проектів протоколів для організації
спільного контролю в пунктах пропуску «Маяки – Паланка – Удобне» (на
території Республіки Молдова) і «Рені – Джурджулешть» (на території
України).
«Пункти пропуску, сумісний контроль, якісна інфраструктура переїздів
дасть можливість бути нам бути більш прозорими та мобільними. Я думаю, що
на пунктах пропусків має бути тільки спільна робота», – наголосив В. Гройсман.
Сторони також висловили свою підтримку реалізації інфраструктурних
проектів щодо відкриття моста Бронниця – Унгурь для легкового та
пасажирського транспорту і надання йому статусу міжнародного, а також
будівництва нового моста через р. Дністер Ямпіль – Сороки. Реалізація цих
інфраструктурних проектів дасть змогу посилити транспортний потенціал
України і Молдови, зазначив В. Гройсман.
Уряд України враховуватиме ці потреби сполучення між країнами під час
формування планів на відновлення доріг в Україні, зауважив він.
За результатами переговорів глав урядів України та Молдови голова
Державної прикордонної служби України та начальник прикордонної поліції
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Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова підписали Протокол між
адміністрацією Державної прикордонної служби України і департаментом
прикордонної поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова про
контактні пункти на українсько-молдовському державному кордоні та основні
технологічні принципи організації обміну інформацією про осіб та транспортні
засоби, на яких особи перетинають українсько-молдовський державний кордон.
«Ми маємо значно покращити перетин українсько-молдовського кордону.
Ми і наші відповідні служби щойно підписали угоду щодо спільного
оформлення, яке буде відбуватися в одних пунктах пропуску на території
Молдови, в інших пунктах пропуску на території України, що значно
покращить час і якість проходження нашого державного кордону», – зазначив
В. Гройсман.
Сторони також порушили питання енергетики і шляхів досягнення
енергетичної безпеки.
Україна зацікавлена у відновленні поставок української електроенергії на
ринок Молдови, наголосив В. Гройсман. «Хочемо вас запевнити у тому, що ми
будемо дуже надійними партнерами», – наголосив він.
У цьому контексті глави урядів також порушили питання можливостей
синхронного об’єднання енергосистем України та Молдови з європейським
енергетичним об’єднанням ENTSO-E. За словами В. Гройсмана, це відкриє нові
можливості для експорту електроенергії на європейський ринок (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 13.02).
***
Прем’єр-міністри України і Молдови В Гройсман і П. Філіп
домовилися про спільні підходи щодо захисту екосистеми р. Дністер.
Обговорюючи питання регіонального співробітництва в рамках
єврорегіону, сторони порушили питання захисту екосистеми р. Дністер, що є
спільним природним багатством України та Молдови.
Сторони домовилися про створення спільної комісії, яка детально
проаналізує діяльність Дністровського гідроенергетичного комплексу і
запропонує необхідні рішення щодо забезпечення необхідного рівню захисту
екосистеми Дністра.
У цьому зв’язку країни співпрацюватимуть з європейськими колегами,
зокрема щодо аналізу наслідків діяльності гідрокомплексів для екосистеми
Дністра, зауважив П. Філіп за результатами переговорів.
У свою чергу В. Гройсман запевнив, що проекти, заплановані Україною
щодо модернізації системи української гідроенергетики, відповідають
найвищим нормам європейського екологічного законодавства.
«Ми приділяємо дуже важливе значення питанню екології. Усі проекти,
які ми сьогодні плануємо щодо модернізації системи української
гідроенергетики, відповідають і будуть відповідати найвищим, найбільш
суворим нормам європейського екологічного законодавства», – зауважив він.
В. Гройсман запропонував, щоб ПАТ «Укргідроенерго» у тісній співпраці
з Міністерством екології та природних ресурсів України взаємодіяли з
молдовськими партнерами та інформували про дії, висновки щодо екологічних
вимог, проводили консультації з молдовськими науковцями.
«Ми готові до діалогу. У нас добрі, партнерські відносини, і ми вважаємо,
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що конструктивна взаємодія у цьому питанні є дуже важливою. Ми з
української сторони її забезпечимо для того, щоб підтримувати екологічну
систему р. Дністер на належному рівні», – наголосив Прем’єр-міністр України.
Він нагадав, що влітку 2016 р. уряд ухвалив концепцію розвитку
гідроенергетики на період до 2026 р., у якій було визначено високі вимоги щодо
екологічних стандартів. Екологічні уточнення можуть бути зроблені під час
розробки техніко-економічного обґрунтування модернізації тієї чи іншої
реконструкції або будівництва, зазначив В. Гройсман.
«Беззаперечно, має бути проведена серйозна екологічна експертиза таких
намірів, і тільки після того може бути проектування і реалізація проекту», –
зазначив він. Ця робота має бути максимально відкритою, наголосив
В. Гройсман. «Не має бути жодних секретів ні від громадськості, яка живе на
території, ні від наших міжнародних партнерів, – зауважив глава українського
уряду. – Ми будемо абсолютно відкриті, заощадливі відносно природи і будемо
робити все для того, щоб не тільки досягти енергонезалежності, а й прийдешнім
поколінням залишити якісну екологічну ситуацію в наших країнах».
Дністер є важливим джерелом питної води для багатьох міст Республіки
Молдова й окремих міст України, у свою чергу зауважив П. Філіп. «Усі наші
проекти мають бути на користь людям, і ми зобов’язані думати про наступні
генерації, покоління щодо у тому числі збереження природи», – сказав прем’єрміністр Молдови (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 13.02).
***
Під час зустрічі Прем’єр-міністра України В. Гройсмана з в. о.
Генерального секретаря НАТО Р. Геттемюллер у Брюсселі сторони
обговорили поступ уряду у проведенні реформ в Україні.
Р. Геттемюллер зазначила, що останні роки для України є важким
періодом, але, незважаючи на складнощі в Україні, у різних сферах
відбуваються реформи, і запевнила у своїй підтримці.
В. Гройсман зазначив, що Україна проводить реформи, незважаючи на
різні види агресії, від яких вона потерпає, зокрема в економічній і енергетичній
сферах. «За декілька років Україні вдалося зробити серйозні кроки, які
забезпечать незворотність змін і будуть направлені на утвердження сильної
демократичної України, європейської держави із сильною економікою і
сильною системою правосуддя, – зазначив глава уряду. – Наше завдання – бути
економічно, демократично сильнішими, щоб ефективно оборонити кордони
Європейського Союзу».
Говорячи про реформи, він зазначив, що в Україні ухвалено
антикорупційне законодавство, яке дало змогу створити механізми боротьби з
корупцією. Реформується фінансова система країни. У жовтні розпочато
реформу судової системи.
Також відновлено макроекономічну стабільність. В Україні почалося
економічне зростання.
Уряд провів реформи в енергетичному секторі та у сфері децентралізації. У
2017 р. уряд планує здійснити реформу пенсійної системи.
В. Гройсман зазначив, що Кабінет Міністрів у травні минулого року почав
реформу державної служби.
Уряд також працює над середньостроковим планом пріоритетних дій до
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2020 р. На цьому етапі план обговорюється з громадськістю та експертним
середовищем.
Р. Геттемюллер також зауважила, що процес реформ просувається в
Україні. Серед них вона відзначила провадження системи електронних
декларацій, зазначивши, що «це дуже гарний крок вперед». «Я вітаю ваші
зусилля. Я також заохочую Україну просувати свої реформи. НАТО
продовжуватиме політичну і практичну підтримку України через пакет
комплексної допомоги, трастові фонди», – зазначила Р. Геттемюллер під час
спілкування із журналістами за результатами переговорів.
НАТО підтримує програму регіональної повітряної безпеки, щоб Україна
могла врядувати випадками порушення повітряної безпеки, зазначила вона.
Також здійснюються програми медичної реабілітації для українських
військових, відбулися тренування понад 800 військових, надаються поради
антикорупційним органам. Альянс допоміг розбудувати центр для моніторингу і
розслідування порушень кібербезпеки та допомогає реформувати інституції
безпеки й оборони України, зазначила Р. Геттемюллер.
Глава уряду подякував за високу оцінку НАТО перетворень, що
відбуваються в Україні.
В України та НАТО є план спільний дій, ухвалений урядом. Найближчим
часом цей план дій буде розглянуто і підписано Президентом, зазначив
Прем’єр-міністр. «Це означає, що ми будемо поглиблювати нашу співпрацю
через використання різних інструментів, у тому числі трастових фондів, які
створені, в освітній сфері щодо навчань українських військових та багатьох
інших сферах, що охоплюють нашу співпрацю», – зазначив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр запросив в. о. Генерального секретаря НАТО відвідати
Україну. «Ми є надійним партнером НАТО. Ми будемо все робити для того,
щоб поглиблювати нашу співпрацю, робити її результати більш ефективними в
інтересах безпеки на континенті і розвитку демократії», – наголосив
В. Гройсман (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 9.02).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман вважає за необхідне спільно із
світовими партнерами сформувати план відновлення для України, що
дасть можливість пришвидшити необхідні зміни. Про це він заявив під час
конференції високого рівня «Заохочення та скерування: Перезавантаження
українських реформ» у Брюсселі.
Глава уряду зазначив, що у 2014 р. Європейський Союз і донори
запропонували Україні «Маршалл-план». У лютому 2015 р. планувалася велика
донорська конференція і велася підготовка плану відновлення для України.
Як тодішній віце-прем’єр-міністр в уряді Прем’єр-міністра А. Яценюка
В. Гройсман спільно з європейськими колегами розробили покроковий план
відновлення України. Він не був втілений, тому що запланована конференція не
відбулася і не були прийняті очікувані рішення.
«Я вважаю, що до цього питання треба повернутися. Якщо є запитання,
чим Україні можуть допомогти дружні світові, європейські партнери, – це
чіткий план відновлення України. Це “план Маршалла”, який ми можемо
створити спільно, щоб спільними зусиллями пришвидшити трансформацію,
зміни, відновити сектори, які є сьогодні враженими», – наголосив В. Гройсман.
28

За його словами, перебудова, переорієнтація, у тому числі економіки, має
бути дуже швидкою (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 9.02).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у Брюсселі провів переговори з
президентом Європейської комісії Ж.-К. Юнкером.
Однією з головних тем переговорів стало поглиблення співробітництва
України і Європейського Союзу в економічній, енергетичній сферах.
В. Гройсман подякував Єврокомісії за пропозицію щодо надання Україні
додаткових автономних торговельних преференцій для українських виробників.
«Їх затвердження сприятиме більш динамічному розвитку нашої двосторонньої
торгівлі», – сказав він.
За його словами, підтримка українських виробників і розширення їхніх
можливостей на ринку ЄС є важливим пунктом співробітництва України та ЄС.
В. Гройсман і Ж.-К. Юнкер також скоординували дії у сфері енергетики. У
цьому контексті обговорено питання енергетичної безпеки ЄС і важливе
значення транзитної ролі України.
Підписання Меморандуму про стратегічне енергетичне партнерство
Україна – ЄС створило передумови для поступу в питаннях інтеграції
енергетичних ринків України і ЄС, зазначив глава українського уряду.
Україна розраховує на подальшу підтримку та солідарність з боку
Європейської комісії в контексті протидії реалізації політичних проектів з
будівництва трубопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік», наголосив
Прем’єр-міністр.
«Порядок денний наших переговорів був всеохопний і доволі насичений.
Приємно відзначити, що з усіх питань в нас є спільне розуміння того, як ми далі
маємо спільно просуватися уперед задля зміцнення і розбудови партнерства між
Україною та ЄС на принципах політичної асоціації та економічної інтеграції», –
зауважив В. Гройсман (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –
10.02).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман під час переговорів у Брюсселі
домовився з президентом Європейської комісії Ж.-К. Юнкером про виділення
Україні другого траншу у розмірі 600 млн євро у найближчі тижні.
«Це буде зроблено найближчими тижнями. Я думаю, що після того, як ми
спостерігаємо за зусиллями України щодо реформ, українці мають право
побачити щось натомість», – зазначив Ж.-К. Юнкер під час спільного з Прем’єрміністром спілкування із журналістами за результатами переговорів.
Рішення, яке прийнято Єврокомісією про виділення макрофінансової
підтримки у розмірі 600 млн євро, є свідченням високого рівня довіри до уряду і
Прем’єр-міністра, а також є відчутною підтримкою для України в таких
непростих умовах.
«Це кошти, які будуть направлені в державний бюджет нашої країни, і
вони абсолютно позитивно позначаться на макроекономічній стабільності», –
наголосив В. Гройсман (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –
10.02).
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***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у Брюсселі зустрівся з віцепрезидентом Європейської комісії з питань Енергетичного союзу
М. Шефчовічем.
Основною темою зустрічі стала координація спільних зусиль з питань
забезпечення енергетичної безпеки. Зокрема, сторони порушили питання
протидії використання Російською Федерацією енергетики як політичної зброї,
зокрема у контексті планів з реалізації проекту «Північний потік-2».
В. Гройсман наголосив, що Україна розраховує на подальшу підтримку та
солідарність ЄС у контексті протидії реалізації Росією політичних проектів в
енергетичній сфері, зокрема щодо будівництва трубопроводів «Північний потік2» і заповнення газопроводу OPAL російськими енергоносіями.
Глава уряду також поінформував співрозмовника про вжиті урядом
зусилля щодо накопичення достатніх обсягів енергоносіїв для забезпечення
стабільного проходження Україною опалювального сезону. «Україна – надійний
транзитер. Система працює і жодних загроз немає», – підкреслив він.
Сторони також порушили питання перспектив посилення використання
можливостей
України
щодо
транзиту
газу
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 10.02).
***
Уряд очікує від підвищення удвічі мінімальної заробітної плати
додатково зростання ВВП на 0,5 %. Про це заявив Прем’єр-міністр України
В. Гройсман під час спілкування з журналістами у Брюсселі.
«Вона [підвищена удвічі мінімальна заробітна плата] абсолютно позитивно
вплине на справедливість в оплаті праці та на зростання економіки. Ми
розраховуємо, що тільки від цього рішення ми будемо мати додатково +0,5 %
зростання ВВП», – зазначив В. Гройсман.
Глава уряду позитивно відзначив, що Національний банк України залишає
прогноз інфляції на 2017 р. у межах 7–9 %. Це ніяк не позначиться на розвитку
національної економіки, зазначив він.
«Ми будемо свідками того, що реальні заробітні плати зростають в країні,
мінімальна заробітна плата буде забезпечена на належному рівні. Ми зменшимо
дефіцит Пенсійного фонду, що може бути передумовою початку створення в
Україні справедливої пенсійної системи. Ми від цього рішення очікуємо
абсолютно якісний вплив на національну економіку», – підкреслив він.
Також Прем’єр-міністр зазначив, що в Україні спостерігається зростання
зайнятості громадян. «Це все є наслідком того, що у IV кварталі 2016 р. ми
добилися економічного зростання. Економічне зростання також прогнозується у
2017 р.», – зазначив В. Гройсман (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2017. – 10.02).
***
Під час засідання створеної за дорученням Прем’єр-міністра робочої
групи з підготовки порядків Національного агентства з питань запобігання
корупції щодо проведення перевірки декларацій і стилю життя чиновників
було напрацьовано фінальний текст порядку.
За основу затвердженого проекту порядку було взято напрацювання
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минулого з урахуванням усіх пропозицій і зауважень, які надійшли від
учасників робочої групи. Цей текст також підтримали члени НАЗК.
Міністерство юстиції розраховує, що НАЗК якнайшвидше схвалить
розроблений спільними зусиллями порядок.
Мін’юст укотре наголошує на готовності невідкладно – протягом однієї
доби після надходження цього документа зареєструвати текст, який був
узгоджений робочою групою.
Мін’юст задля забезпечення відкритості процесу розміщує підготовлений
текст порядку, щоб кожний охочий міг з ним ознайомитися.
Важливо, щоб на реєстрацію до Мін’юсту надійшов саме той варіант, який
був узгоджений усіма членами робочої групи.
У Мін’юсті наголошують, що розуміють, що будь-який документ можна
обговорювати й удосконалювати безкінечно довго. Але за цими обговореннями
і намаганнями відстояти свою позицію будь-якою ціною важливо не втратити
основного – прийняття такого необхідного документа і запуск реальних
перевірок електронних декларацій чиновників.
Разом з тим Міністерство юстиції закликає усіх, хто хоче долучитися до
боротьби з корупцією у владі, включатися в процес аналізу декларацій, які
доступні у відкритому реєстрі, і подавати відповідні повідомлення про спроби
чиновників надати недостовірну інформацію.
Нагадаємо, засідання робочої групи відбулося на базі Секретаріату
Кабінету Міністрів, який узяв на себе місію формування складу групи та
запрошення її учасників. Участь у засіданні взяли члени НАЗК, команда
експертів Міністерства юстиції під головуванням міністра юстиції П. Петренка,
представники громадськості, правоохоронних органів, прокуратури та
Національного
антикорупційного
бюро
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 10.02).
***
Міністерство соціальної політики активно працює над процесом
ратифікації та імплементації конвенцій МОП. Про це державний секретар
Мінсоцполітики В. Іванкевич заявив 8 лютого 2017 р. під час робочої зустрічі з
місією Міжнародної організації праці.
На зустрічі сторони обговорили імплементацію положень Конвенцій МОП
№ 102 «Про мінімальні норми соціального забезпечення», № 155 «Про безпеку
й гігієну праці та виробниче середовище», № 174 «Про запобігання великим
промисловим аваріям» і № 176 «Про безпеку та гігієну праці в шахтах».
Особливу увагу було приділено роботі над спільним проектом МОП і Канади
«Покращення безпеки та гігієни праці у гірничодобувній галузі України».
Держсекретар поінформував присутніх, що Міністерство соціальної
політики активно працює над цими питаннями, та детально ознайомив гостей з
планом заходів на цей рік. «Для нас є дуже важливою наша співпраця з
Міжнародною організацією праці та підтримка, яку ми отримуємо у нашій
роботі», – заявив В. Іванкевич і додав, що на сьогодні на часі є системна робота
з приведення нормативно-правової бази у відповідність ратифікованим
конвенціям, що дасть змогу Україні виконати взяті на себе зобов’язання.
Було досягнуто домовленості про надання інформаційних матеріалів щодо
поточної та майбутньої роботи з цих питань уповноваженим експертам
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Міжнародної організації праці для підготовки фахових коментарів і пропозицій,
а також планування майбутньої співпраці в рамках спільних проектів (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 10.02).
***
У Міністерстві освіти і науки України обговорили з представниками
громадськості зміни до Середньострокового плану пріоритетних дій уряду
на 2017–2020 роки в частинах, що стосуються формування нової системи
управління і фінансування науки та створення умов для технологічного
прориву. Для детального обговорення пропозицій заступник міністра освіти і
науки М. Стріха провів зустріч з основними стейкхолдерами, результатом якої
стало ухвалення конкретних правок до проекту.
Насамперед було доповнено перелік тих кроків, які мають стати логічним
продовженням євроінтеграційного руху України. Це, зокрема, розробка
нормативно-правової бази для державної атестації ВНЗ, які стосуватимуться
провадження ними наукової діяльності, та подальша атестація вишів.
Ще одна зміна – збільшення бюджетного фінансування наукової
діяльності. Буде створено відповідний план і визначено терміни доведення
такого фінансування до передбаченого законом рівня.
Інший важливий крок – звільнення державних наукових установ і вишів
від сплати ввізного мита та ПДВ з наукових приладів, обладнання, запасних
частин і витратних матеріалів до них, реактивів, зразків, наукової літератури,
що ввозяться в Україну для забезпечення власної наукової та науково-технічної
діяльності (крім підакцизних товарів). Протягом 2017–2018 рр. за участі МОН,
Мінфіну та академій наук має бути розроблена відповідна нормативно-правова
база.
Крім того, було уточнено перелік цільових показників та індикаторів
виконання Плану. М. Стріха зазначив, що цього року найбільша кількість
пропозицій щодо правок надійшла від Ради ректорів вищих навчальних
закладів. Це вперше: кількість пропозицій від Ради ректорів перевищила
кількість пропозицій від Національної академії наук, що свідчить про активний
розвиток науки не лише в академічному, а й університетському середовищі.
Зміни ж у створенні умов для технологічного прориву стосувалися перш за
все стартапів: найближчим часом необхідно сформувати таку нормативноправову базу, яка сприятиме їх активному розвитку.
«Ті зміни, які ми зараз внесли до Плану дій уряду, засвідчити, що наука –
це не тільки фактор розвитку людського капіталу, а й важливий чинник
покращення соціально-економічного та технологічного рівня держави. Тому
одним з головних завдань на середньостроковий період для нас є відновлення
статусу вітчизняної науки як основного інструменту розвитку держави,
підвищення соціального статусу науковців та припинення масового відпливу
висококваліфікованих наукових кадрів», – наголосив М. Стріха.
Нагадаймо, що 31 січня за участі Прем’єр-міністра України В. Гройсмана та міністра
освіти і науки України Л. Гриневич відбувся круглий стіл на тему: «Пріоритетні напрями
діяльності у галузі освіти і науки» у рамках обговорення проекту Середньострокового плану
пріоритетних дій уряду на 2017–2020 роки. Під час цього заходу представники експертних і
професійних спільнот висловили ряд зауважень до документа, зокрема в сфері науки та
інновацій (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 10.02).
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***
Боротьба з корупцією у природоохоронній сфері залишається одним з
важливих пріоритетів у роботі Мінприроди. Його реалізація значною мірою
залежить від впровадження у роботу міністерства електронних сервісів, які
дають змогу зробити максимально відкритим доступ до даних, за які відповідає
Мінприроди. Про це сказав міністр екології та природних ресурсів О. Семерак
під час робочої зустрічі з представниками Державного агентства з питань
електронного урядування України та Міжнародної агенції (USAID).
О. Семерак нагадав, що необхідність переводити державні послуги,
закупівлі та взаємодію держави з громадянами і бізнесом в онлайн-режим
визначає Угода про асоціацію України з ЄС. «Потреба в е-уряді є об’єктивною
вимогою часу. В Україні має відбутися зміна підходів у державному управлінні
з радянських стандартів на західні», – зазначив міністр.
Він зауважив, що для прискорення процесу запровадження та збільшення
кількості електронних сервісів Мінприроди відкрите до співпраці з
міжнародними проектами і громадськими організаціями.
О. Семерак нагадав, що Мінприроди запустило систему електронного
декларування (http://e-eco.gov.ua/site/index) та інтерактивну мапу сміттєзвалищ
(https://ecomapa.gov.ua), які вже встигли успішно себе зарекомендувати
протягом короткого періоду.
«Ми продовжимо надалі переходити до системи електронних
адміністративних послуг. Зокрема, розширимо кількість сторінок на
інтерактивній мапі сміттєзвалищ, яка б інформувала не лише про побутові
відходи, стихійні сміттєзвалища, а й охоплювала сховища промислових відходів
та інформувала, наприклад, про наявні пункти утилізації всіх видів відходів –
від побутової техніки, батарейок до мазуту на всій території України. Адже
інтерактивна мапа – це не лише побутові відходи. Це зручний сервіс для
громадян», – резюмував О. Семерак.
Крім того, у Мінприроди не відмовилися від задуму інформувати громадян
про показники на підприємствах щодо викидів шкідливих речовин у повітря та
скидів у воду. «Є задум на порталі Міністерства розміщувати он-лайн
інформацію з кожного джерела забруднення. Звісно, для цього має бути
облікована кожна точка забруднення атмосферного повітря та встановлені
відповідні датчики», – розповів О. Семерак, зазначивши, що головне завдання
електронних сервісів – підвищення рівня екологічної свідомості і
відповідальності (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 10.02).

ПОЛІТИКА
Росія спланувала ескалацію боїв на Донбасі таким чином, щоб вона
збіглася з приходом до Білого дому нової адміністрації, повідомив Прем’єрміністр В. Гройсман в інтерв’ю німецькій газеті Bild.
«Що стосується строків проведення атак, то я не вірю у збіги. Все було
чітко підготовлене Росією і проводилося під її керівництвом», – зазначив він
(УНН (http://www.unn.com.ua). – 2017. – 10.02).
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***
Під час зустрічі міністрів закордонних справ у нормандському форматі
йтиметься про пошук вихідних точок у розробці «дорожньої карти»,
наголошує віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції І. Климпуш-Цинцадзе.
«Я думаю, що мова йтиме …саме про “дорожню карту”. Вона не йде за
тим сценарієм, який пропонувала РФ, вона не узгоджена в тому форматі, який
пропонували Німеччина з Францією… Ні за тим сценарієм, який бачила
Україна», – сказала І. Климпуш-Ценцадзе.
За її словами, під час майбутньої зустрічі у нормандському форматі
намагатимуться знайти «вихідні точки» розроблення «дорожньої карти».
«З усієї поведінки, останньої, яку ми бачимо з боку РФ, з боку
висловлювань керманича РФ… мені ці висловлювання абсолютно не дають
сподівань того, що там може бути якийсь прорив під час цієї зустрічі
нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ», – зазначила
І. Климпуш-Ценцадзе (УНН (http://www.unn.com.ua). – 2017. – 12.02).
***
Політична партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП»
вимагає створення тимчасової слідчої комісії щодо перевірки всіх аспектів
поставок товарів, робіт і послуг на тимчасово окуповані території та з
них. Крім того, політична сила наполягає на невідкладному ухваленні
законопроекту про статус окупованих територій і проведе 21 лютого біля
будівлі Верховної Ради акцію на підтримку цього документа. Про це йдеться
у заяві політпартії щодо повної економічної блокади ОРДЛО.
До мітингу долучаться прихильники партії, волонтери та учасники АТО.
«Ми переконані, що тільки так можна досягти повної економічної блокади
окупованих районів та розірвати замкнене коло кровопролиття і смертей, яке,
очевидно, влаштовує нинішню владу», – ідеться в заяві партії.
Партія «Українське об’єднання патріотів» закликає «Народний фронт»,
«Самопоміч», «Свободу», «Батьківщину» підтримати законопроект про статус
окупованих територій і допомогти припинити наругу над українцями, за
рахунок якої наживаються окремі чиновники та олігархи. У заяві партії також
наголошується, що блокаду ОРДЛО підтримують бійці Збройних сил України
(УНН (http://www.unn.com.ua). – 2017. – 9.02).
***
Організатори «блокади Донбасу», учасники якої блокують залізницю на
Луганщині, ініціюють проведення «громадського обговорення» ситуації на
майдані Незалежності у Києві, повідомили у штабі «блокади».
Згідно з даними організаторів, народне віче має відбутися у центрі Києва
19 лютого у відповідь на «наміри влади зібрати РНБО».
«Штаб “блокади” ініціює громадське обговорення “блокади” на народному
віче на майдані Незалежності, яке ініційовано рухом ОУН», – ідеться у
повідомленні.
Разом з тим 12 лютого голова Донецької військово-цивільної адміністрації
П. Жебрівський провів зустріч з координаторами блокування залізниці та
нардепами, які беруть участь у блокаді.
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«Я їм розповів про реальну політичну та економічну ситуацію в області та
про можливі наслідки. Наголосив, що потрібно пам’ятати, що тут – прифронтові
території і до організації тут будь-яких масових акцій потрібно підходити дуже і
дуже виважено», – повідомив П. Жебрівський (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua). – 2016. – 12.02).
***
Блокирование Донбасса является преступлением перед украинским
народом,
считает
народный
депутат
Украины
В. Денисенко
(http://newsone.ua/ru/denisenko-nazval-blokadu-donbassa-prestupleniem-peredukrainskim-narodom).
«Блокада Донбасса в настоящее время это борьба не против контрабанды
или российских войск, это война против украинского народа. Если вопрос по
разблокированию не будет решен, то нас ждут веерные отключения. Кроме
того, некоторые города вообще отапливаются за счет ТЭС. Нас теперь ждут
непростые времена, но об этом нужно было думать то блокады», – отметил
парламентарий.
При этом он подчеркнул, что все предприятия, которые поставляют уголь
из оккупированных территорий, зарегистрированы в Украине и платят налоги в
украинский бюджет.
«Может, и нужно пересмотреть список тех товаров, которые идут через
железную дорогу. Однако сейчас блокировать поставки угля – это преступление
перед украинским народом», – констатировал В. Денисенко (NEWSONE.UA
(http://newsone.ua). – 2017. – 13.02).
***
Нардеп від БПП Т. Ричкова заявила про необхідність покарання
військових, які приєдналися до блокування залізниці до «ЛНР/ДНР», передає
прес-служба
політсили
(http://ua1.com.ua/politics/u-prezidenta-nazvalizradnikami-ukrajini-soldativ-shcho-blokuyut-ldnr-27760.html).
«Військовослужбовці, які несуть службу у 16-му батальйоні 58-ї бригади
ЗСУ, оголосили про участь у блокуванні залізничної дороги, яка з’єднує
Україну та окуповані території. Я вже направила депутатське звернення до
міністра оборони, Генпрокурору і голові СБУ з вимогою дати юридичну оцінку
діям військовослужбовців, які прийматимуть участь у блокуванні, і притягнути
їх до відповідальності. Я також вимагаю притягнути до відповідальності
організаторів залучення військовослужбовців до протиправних дій і зраду
присязі», – ідеться в заяві.
При цьому Т. Ричкова висловила переконаність, що участь військових у
блокаді
ОРДЛО
«рівнозначна
зраді
Батьківщині»
(UA1.com.ua
(http://ua1.com.ua). – 2017. – 10.02).
***
Политолог В. Дымов, анализируя окончание срока и продление минских
соглашений и перспективы встречи «нормандской четверки», заявил, что
«дорожная карта» вряд ли будет подписана.
«Вопрос не столько в минских соглашениях, сколько в ряде других
документов, начиная от Резолюции ООН, заканчивая решениями о санкциях,
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которые опираются именно на минский процесс. К минским соглашениям
привязано очень много», – подчеркнул политолог.
Вероятно, что и по «дорожной карте», отметил эксперт, компромисс не
достигнут. Существуют три варианта «дорожной карты» – российский,
украинский и относительно европейский. Шансы найти компромисс – нулевые.
Это будет замораживание конфликта по образцу, который РФ использовала в
Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии.
«Часть путинского плана остается также неизменной: расшатать ситуацию
внутри Украины, так как на фронте ему уже это не удается, и использовать эти
обстоятельства с помощью “пропутинских” сил внутри нашей страны. Но
аргументация Украины также должна быть константой:– без решения вопросов
безопасности никаких компромиссов быть не может. Более того, любая группа в
нашем парламенте, которая согласится с Пинчуком и компанией, не протянет и
недели», – заключил В. Дымов (Слово и Дело (http://ru.slovoidilo.ua). – 2017. –
10.02).
***
Политолог В. Дымов прокомментировал вопрос проведения выборов на
Донбассе и поиск компромиссных вариантов решения проблем в регионе.
«Если страны-партнеры хотят устранить этот вопрос с повестки дня, чтобы
продемонстрировать своим избирателям успешные кейсы и миротворческие
миссии, то наша власть отвечает перед своими избирателями. А общество не
согласится, чтобы судьба Украины решалась “за спиной”», – подчеркнул он.
В Кремле думают, что перед ними сейчас открывается «окно
возможностей» в связи с избранием Д. Трампа, который пока не разбирается в
данной ситуации, а тем временем В. Путин поднимает ставки. Отсюда и
Авдеевка.
Но в данной ситуации, отметил эксперт, никто не пойдет не то что на
изменения в Конституцию, а даже на принятие закона в парламенте.
Что касается ОБСЕ, отметил он, то, учитывая, что «уже три года они не
могут решить вопрос резолюции», на миротворческий контингент надеяться не
стоит (Слово и Дело (http://ru.slovoidilo.ua). – 2017. – 10.02).
***
Руководство страны может всерьез рассматривать введение военного
положения в качестве спасения от усиления политического кризиса и
сползания в хаос, сообщил политолог В. Воля, комментируя заявление
министра иностранных дел П. Климкина об обсуждении вопроса введения
военного
положения
(http://ru.golos.ua/politika/ekspert_obyyasnil_zachem_vlast_mussiruet_vopros_voenn
ogo_polojeniya_v_ukraine_1923).
По его мнению, говоря о возможности введения военного положения,
власть, в частности, реагирует на заявления лидера «Батьківщини»
Ю. Тимошенко и нарастание политического кризиса.
«Фактически ряд бывших добровольческих батальонов, а ныне это
ветераны АТО, игнорируют руководство страны и блокируют железнодорожное
сообщение на территории Донецкой и Луганской областей. Власть ничего с
ними не может сделать. К тому же социально-экономическая ситуация
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ухудшается. Кроме того, силы, которые поддерживаются республиканцами,
стали более жестко требовать досрочных выборов. Это видим по заявлениям
М. Саакашвили и по заявлению Ю. Тимошенко. Показательно, что во время
столкновения депутатов Лещенко и Мельничука силы, которые выступают за
досрочные выборы в Верховной Раде, чувствуют себя более уверено после
общения с президентской командой Д. Трампа. Силы, ориентированные на
П. Порошенко, думают, как спасти “собственные кресла в нынешней Раде”», –
подчеркнул эксперт.
В то же время, по мнению политолога, для П. Порошенко выгоднее было
бы отправить нынешний парламент на досрочные выборы.
«Военное положение рассматривается руководством страны для того,
чтобы удержаться от сползания в хаос как это было в 2013–2014 гг., поэтому
такой вариант вполне может рассматриваться властью серьезно. Но, если
П. Порошенко хочет хоть как-то удержать ситуацию под контролем, было бы
правильно отправить парламент на досрочные выборы», – отметил он (ГолосUA
(http://ru.golos.ua). – 2017. – 11.02).
***
Заявления Премьер-министра Украины В. Гройсмана о тесном
сотрудничестве НАТО и Украины – политическая риторика, слабо
привязана
к
реальному
положению
дел,
считает
политолог
А. Золотарев (http://ru.golos.ua/politika/politolog_zayavleniya_groysmana_o_tesno
m_sotrudnichestve_nato_i_ukrainyi__politiches).
«Гройсман сейчас начал вести активную демонстрацию своей
деятельности, чтобы сохранить за собой премьерское кресло. Ведь ему нужно
под окончание иммунитета его правительства продемонстрировать результаты
работы. А они выглядят не так радужно, как того хочет Премьер. Поэтому он
занимается политическим пиаром», – сказал А. Золотарев.
По словам эксперта, В. Гройсману за несколько лет не удастся
модернизировать ВСУ. «Для того чтобы модернизировать ВСУ в стране должна
быть растущая экономика, на которую должен опираться рост военных
расходов и резкий переход на стандарты НАТО, что требует очень больших
капиталовложений. А без экономического роста модернизация ВСУ останется
всего лишь на уровне разговоров», – подчеркнул политолог (ГолосUA
(http://ru.golos.ua). – 2017. – 10.02).
***
Сорок сім відсотків киян вважають, що революція може розпочатися
найближчим часом. Такі висновки дослідження «Київський омнібус»,
проведеного Центром досліджень і комунікацій Active Group у січні 2017 р.
(http://ua1.com.ua/society/peredchuttya-kiyan-shchodo-novoji-revolyuciji-zrostae27748.html).
Серед опитаних 27,3 % відповіли, що революція може розпочатися «в
будь-який момент»; 19,7 % – «може розпочатися у найближчі місяці»; 43,8 %
вважає, що революція в Україні відбудеться нескоро. З них 23,4 % переконані,
що революція «може статися коли-небудь, але не зараз»; 20,4 % – імовірність
революції «мінімальна»; 9,2% не змогли визначити власні революційні
очікування.
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Водночас на запитання «Чи готові ви вийти на протест проти центральної
влади?» 24,8 % мешканців Києва відповіли, що «готові в будь-який момент»;
19,1 % – «швидше готові». Натомість 19,5 % опитаних «швидше не готові»
протестувати; 29,7 % «не готові взагалі»; 6,9 % не змогли дати відповідь
(UA1.com.ua (http://ua1.com.ua). – 2017. – 10.02).

ЕКОНОМІКА
По данным НБУ, банк «Авангард» (его контролирует группа ICU,
совладелицей которой до назначения главой Нацбанка была В. Гонтарева) в
2016 г. получил прибыль 48,56 млн грн, что на 78 % больше, чем в 2015 г.
(27,28 млн грн), и в 3,2 раза больше, чем в 2014 г. (15,1 млн грн).
Чистый процентный доход банка в прошлом году составил 38,8 млн грн,
чистый комиссионный доход – 6,5 млн грн, положительный результат от
операций с иностранной валютой – 36,8 млн грн.
На 1 января 2017 г. банк «Авангард» занимал 48 место в банковской
системе по объему активов (1,33 млрд грн).
По данным НБУ, Международный инвестиционный банк (мажоритарный
акционер с долей 60 % акций – Президент П. Порошенко) зафиксировал в
2016 г. прибыль 42,67 млн грн, что на 62,7 % больше, чем в 2015 г.
(26,23 млн грн), и в 2,7 раза больше, чем в 2014 г. (15,96 млн грн). Чистый
процентный доход банка в прошлом году составил 129,1 млн грн, чистый
комиссионный доход – 71,4 млн грн, положительный результат от операций с
иностранной валютой – 16,45 млн грн, положительный результат от переоценки
иностранной валюты – 23,23 млн грн.
На 1 января 2017 г. МИБ занимал 25 место в банковской системе по объему
активов (6,9 млрд грн) (Finance.UA (http://news.finance.ua/ru/news//394831/pribyl-eks-banka-gontarevoj-uvelichilas-na-78-banka-poroshenko-na63). – 2017. – 13.02).
***
Активы
украинских
работающих
банков,
без
учета
неплатежеспособных финучреждений, в 2016 г. возросли на 1,9 млрд грн (на
0,2 %), – до 1,26 трлн грн.
По состоянию на 1 января 2017 г. объем предоставленных кредитов за год
сократился на 3,85 млрд грн (на 0,4 %) – до 1,006 трлн грн.
Обязательства банков за этот период снизились на 18,16 млрд грн (на
1,6 %) – до 1,13 трлн грн, в то время как капитал банков возрос на
20,071 млрд грн (19,4 %) – до 123,78 млрд грн.
За год количество работающих банков сократилось на 21 – до 96
финучреждений, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.
На начало 2016 г. активы украинских работающих банков были
1,25 трлн грн, а количество работающих банков – 117 (Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/02/10/26137385). – 2017. – 10.02).
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***
В течение 2016 г. в бригады тактической авиации поступило из
авиаремонтных заводов «Укроборонпрома» 22 летательных аппарата
(восемь из них модернизированы).
В этом году планируется модернизировать и отремонтировать около 60
самолетов и вертолетов Воздушных сил, а также около 30 ед. техники и
вооружения радиотехнических войск, закупить около 400 новых образцов
техники связи и радиотехнического обеспечения полетов.
Спланировано проведение летно-методических сборов и летно-тактических
учений авиационных подразделений, авиационное обеспечение бригадных и
батальонных тактических учений других видов Вооруженных сил Украины с
отработкой летно-тактических упражнений.
Также состоится ряд тактико-специальных учений с выполнением
практических пусков беспилотных самолетов-разведчиков.
К проведению занятий с преподавателями и курсантами учебных заведений
Воздушных сил Вооруженных сил Украины активно привлекаются
иностранные
инструкторы
стран-членов
НАТО
(Крылья
(http://www.wing.com.ua/content/view/17567/36). – 2017. – 11.02).
***
Немецкий
производитель
автомобильных
комплектующих
рассматривает возможность размещения во Львовской области
предприятия по изготовлению ремней безопасности.
Инвестор намерен открыть новый завод в 2018 г., там будут работать 2 тыс.
человек. Помимо строительства этого предприятия зарубежная компания
рассматривает Львовщину как потенциальный кластер для создания других
производств, в частности по выпуску подушек безопасности. В таком случае
будет создано до 5 тыс. рабочих мест.
В конце февраля инвестору передадут собранную информацию о
возможных площадках под строительство предприятия. На основе этих данных
компания примет окончательно решение об инвестициях (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ru/news/-/394701/v-ukraine-mozhet-poyavitsya-nemetskijzavod-avtomobilnyh-komplektuyushhih). – 2017. – 12.02).
***
Міністр агрополітики Т. Кутовий підписав меморандум з президентом
Торговельно-промислової палати Г. Чижиковим. Подія стала логічним
продовженням тісної співпраці між сторонами. Про це повідомляє прес-служба
Мінагрополітики.
«Ця подія є елементом формалізації нашої плідної праці, яка вже
відбувається. Переконаний, що після підписання документа ми посилимо нашу
співпрацю. Торговельно-промислова палата для нас є надійним партнером у
питанні розширення ринків збуту української продукції», – прокоментував
Т. Кутовий.
Зазначається, що основна мета меморандуму – співпраця та консолідація
зусиль з підготовки і проведення заходів для відкриття нових ринків збуту
аграрної продукції. Спільна діяльність Мінагрополітики з Торговельнопромисловою палатою вплине на активний розвиток агропромислового сектору,
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зокрема на підвищення експортної спроможності українських підприємств.
Так, для продуктивної співпраці буде проведено ряд конференцій, форумів
і засідань робочих груп, під час яких розв’язуватимуться актуальні проблеми
аграрного сектору. Також у рамках виконання засад меморандуму
здійснюватиметься координація у забезпеченні сприятливих умов розвитку
експортного потенціалу АПК України та проведення заходів з питань розвитку
підприємництва агропромислового комплексу.
Зі свого боку президент Торговельно-промислової палати Г. Чижиков
висловив глибоку вдячність за можливість співпрацювати у єдиному напрямі та
підвищувати
експортний
потенціал
України
разом
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/minagropolitiki-i-tpp-sukatimut-novi-rinkizbutu-ukrainskoi-agroprodukcii). – 2017. – 13.02).
***
Розвиток ІТ-інфраструктури, імплементація Директиви 2009/119/ЄС,
а також зміна структури відомства та відмова від бюджетного
фінансування державними організаціями – такі пріоритетні напрями
роботи визначив для себе на 2017 р. Держрезерв. Про це повідомляє пресслужба відомства.
«Завершивши 2016 р. з позитивними результатами (усі КРІ’s були виконані
майже на 100), визначилися з “дорожньою картою” своєї діяльності на 2017 р.
Завдання – важливі й зрозумілі, але від їх виконання залежить подальший
розвиток та успішність реформ у всій системі Держрезерву України», – зазначив
голова Державного агентства резерву України В. Мосійчук.
Зокрема, за його словами, у частині розвитку ІТ-інфраструктури
планується активне продовження впровадження всіх процесів, розпочатих ще
наприкінці 2016 р. на державних підприємствах. Це дало змогу покращити
ефективність роботи, налагодити і прискорити взаємодію з центральним офісом.
Ще одним, не менш важливим завданням як для Держрезерву, так і для
країни в цілому є імплементація Директиви 2009/119/ЄС. У 2016 р. було
розпочато роботу з консорціумом Kantor, який надає технічну допомогу у
процесі її впровадження.
«Цього року разом з експертами, пошуком яких займається Kantor, маємо
розробити законодавчу базу, модель фінансування накопичення та зберігання
екстрених запасів нафти та нафтопродуктів, а також модель структури
екстрених резервів», – наголосив голова відомства.
Загалом, на переконання В. Мосійчука, 2017 р. для Держрезерву буде
роком трансформації, модернізації та консолідації, а результатом цих процесів
має стати перехід державних організацій у державне підприємство, відмова від
бюджетного фінансування, а також консолідація державних підприємств в
єдину юридичну особу «Агрорезерв».
«Більшість із цих процесів на підприємствах та організаціях системи
Держрезерву були розпочаті ще у 2016 р. Багато було зроблено, однак ще
більше роботи попереду. Завдання дуже амбіційне, нелегке, а від того не менш
цікаве»,
–
резюмував
очільник
Держрезерву
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/derzrezerv-viznaciv-prioritetni-napramkirozvitku-na-2017-rik). – 2017. – 9.02).
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***
Світовий банк надасть свою допомогу у реформуванні та впровадженні
реформ лісового господарства (http://www.unn.com.ua/uk/news/1642956derzhlisagentstvo-reformuvatime-lisove-gospodarstvo-za-mizhnarodnim-zrazkom).
Про це повідомила т. в. о. голови Держлісагентства Х. Юшкевич у Facebook.
Під час зустрічі з представниками місії Світового банку з питань лісового
господарства, навколишнього середовища та природних ресурсів В. Хікей та
Е. Мітчелем обговорювалося питання комплексного реформування лісового
господарства.
За словами Х. Юшкевич, для проведення реформи і впровадження
Національної лісової програми необхідно знати реальний стан лісів України.
«Експерти Світового банку розглянуть підготовлене нами технічне
завдання для здійснення повноцінного обліку українських лісів. Вони, зі свого
боку, долучаться до цього проекту, який ми започатковуємо з австрійцями.
Зокрема, нададуть пропозиції щодо міжнародних стандартів обліку та технічної
допомоги з його проведення», – написала т. в. о. голови відомства. Вона
зазначила, що у подальшому це дасть змогу вдосконалити державний лісовий
кадастр і забезпечити постійний моніторинг діяльності лісового господарства за
допомогою засобів дистанційного зондування землі.
Х. Юшкевич також повідомила, що Світовий банк розгляне можливість
підтримати роботи з національної лісової інвентаризації та у рамках
реформування надасть експертну допомогу для розробки і впровадження
Національної лісової програми. «Увага міжнародної спільноти до України,
зокрема у галузі лісового господарства, дуже велика. І ми маємо скористатися
цим шансом, щоб вийти на якісно новий рівень», – наголосила Х. Юшкевич
(Українські Національні Новини (http://www.unn.com.ua/uk/news/1642956derzhlisagentstvo-reformuvatime-lisove-gospodarstvo-za-mizhnarodnim-zrazkom).
– 2017. – 9.02).
***
SP Advisors стала офіційним представником компанії Concordia Tractor
Inc. (CTI) в Україні, яка є найбільшим дилером аграрної техніки John Deere
та зрошувальної техніки Reinke в штаті Канзас (США).
Очікується, що співпраця між компаніями допоможе українським аграріям
отримати доступ до високоякісної нової і вживаної техніки та запчастин із
США, а також отримати можливості фінансування такої техніки.
«Через низькі відсоткові ставки у фермерів у США є можливість
оновлювати парк сільськогосподарської техніки щосезону, тому у таких
дилерів, як СТI накопичується велика кількість відносно нової техніки, яка була
у вжитку лише один-два сезони. Це дає можливість українським компаніям,
використовуючи західне фінансування, купити сільськогосподарську техніку
високої якості за доступною ціною», – зазначають у компанії (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukrainski-agrarii-otrimaut-dostup-do-desevoiamerikanskoi-silgosptehniki). – 2017. – 13.02).
***
Асоціація виробників молока (АВМ) підтримує наміри Мінекономіки
скасувати держрегулювання цін на продукти харчування. Про це повідомляє
41

прес-служба АВМ.
«Ринок – особлива система, що працює за чіткими законами попиту і
пропозиції, тому будь-яке штучне втручання обов’язково призводить до
дисбалансу і негативних наслідків. Крім того, варто врахувати, що
держрегулювання у сфері молочних продуктів стосувалося лише молока
питного жирністю 2,5 %, сметани жирністю 15 %, сиру жирністю 9 % і масла
жирністю 72 %. Проте останніми роками асортимент молочної продукції
розширився настільки, що практично жоден молочний продукт на полиці
магазину не підлягає дії цієї постанови», – коментує ситуацію Г. Лавернюк,
віце-президент
АВМ
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/avmpidtrimue-skasuvanna-derzreguluvanna-cin-na-produkti-harcuvanna). – 2017. –
10.02).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Украина в рамках своего членства во Всемирной торговой организации
подала иск против России за введенные ею с 2016 г. многочисленные
транзитные ограничения в отношении украинских товаров.
Как сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и
торговли, Украина направила в ВТО требование о формировании группы
экспертов в рамках этого дела.
Как подчеркнули в Минэкономразвития, в результате введенных Россией
ограничений украинский экспорт в третьи страны, а именно Казахстан и
Киргизстан, значительно сократился, а порядка 79 % поставок в Казахстан и
95 % поставок в Киргизстан были в той или иной степени подвержены
негативному влиянию из-за транзитных ограничений.
«В прошлом году Минэкономразвития начало процесс урегулирования
торгового спора в рамках ВТО. Однако на первом этапе Россия была не готова и
не приняла мер по отмене неправомерных решений в сфере транзита, потому
украинская сторона продолжила рассмотрение дела по установленной
процедуре»,
–
сообщили
в
Минэкономразвития
(Finance.UA
(http://news.finance.ua/ru/news/-/394868/ukraina-podala-v-vto-isk-protiv-rossii-zavvedenie-tranzitnyh-ogranichenij). – 2017. – 13.02).
***
Згідно з попередніми даними НБУ, збиток ВТБ Банку за підсумками
2016 р. становив 6,32 млрд грн, Промінвестбанку – 4,22 млрд грн,
«Сбербанку» – 2,82 млрд грн, БМ Банку (входить у групу ВТБ) – 1,76 млрд грн.
ВіЕсБанк (підконтрольний «Сбербанку») декларує прибуток 0,06 млрд грн
(http://finbalance.com.ua/news/5-dochok-rosiyskikh-derzhbankiv-za-tri-roki-otrimalizbitki-na-71-mlrd-hrn).
Таким чином, з урахуванням фінрезультатів за 2014–2015 рр., за три
останні роки вказані «дочки» російських держбанків зафіксували збитки на
70,67 млрд грн, у тому числі Промінвестбанк – 30,44 млрд грн, ВТБ Банк –
27,57 млрд грн, «Сбербанк» – 9,56 млрд грн, БМ Банк – 3,23 млрд грн (у ВіЕс
Банку, який працює переважно в Західній Україні та Києві – прибуток
0,13 млрд грн).
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Основні причини збитковості «дочок» російських держбанків:
– військова агресія В. Путіна проти України на Донбасі (де зазначені
фінустанови активно кредитували підприємства, пов’язані, насамперед, з екс«регіоналами»);
– російська окупація Криму;
– девальвація гривні, зумовлена війною В. Путіна проти України;
зниженням світових цін на сировинні товари, які експортує Україна;
макроекономічних дисбалансів, накопичених в українській економіці до 2014 р.;
– низький рівень диверсифікованості кредитних портфелів росбанків тощо
(Finbalance (http://finbalance.com.ua/news/5-dochok-rosiyskikh-derzhbankiv-zatri-roki-otrimali-zbitki-na-71-mlrd-hrn). – 2017. – 9.02).
***
Зі статистики НБУ випливає, що в жовтні – грудні минулого року
обсяг валютних вкладів населення в ПриватБанку зменшився на
174,2 млн дол. (–5,3 %), а юросіб – на 203,6 млн дол (–27,4 %)
(http://finbalance.com.ua/news/Privatbank-u-IV-kvartali-2016-vtrativ-20-mlrd-hrnvkladiv-naselennya-ta-biznesu).
Обсяг гривневих коштів населення у вказаний період зменшився на
3,64 млрд грн (–5,2 %), а юросіб – на 6,2 млрд грн (–29 %).
Водночас аналітик групи ICU М. Демків звертає увагу на операцію bail-in
(примусова конвертація в капітал у тому числі вкладів пов’язаних осіб, серед
яких називалися Суркіси, дружина Г. Боголюбова та ін.).
«(Євро)бонди (555 млн дол. + відсотки) – близько 15 млрд. Субборг (без
бондів) – ще майже 4 млрд. Усього докапіталізація на першому етапі –
29,4 млрд. Лишається 10 млрд. Це дуже груба прикидка», – констатує експерт,
розраховуючи ймовірний «внесок» bail-in у скорочення депозитного портфелю
ПриватБанку
(Finbalance
(http://finbalance.com.ua/news/Privatbank-u-IVkvartali-2016-vtrativ-20-mlrd-hrn-vkladiv-naselennya-ta-biznesu). – 2017. – 9.02).
***
Директор-розпорядник Фонду гарантування К. Ворушилін під час
брифінгу заявив, що саме корпоративні кредити (з яких 90 % – інсайдерські)
«потопили» Платинум Банк (http://finbalance.com.ua/news/Fond-harantuvannyaPlatinum-Bank-zbankrutuvav-cherez-insayderski-krediti).
«Вони фактично порожні, там немає ні застав, а де є, якість застав дуже
низька. Цей портфель фактично і потопив Платинум, тому що він або не
обслуговувався, або обслуговувався за заниженими процентними ставками.
Близько 90 % цього портфелю – інсайдерські. Там є певна нерухомість», –
зазначив К. Ворушилін (Finbalance (http://finbalance.com.ua/news/Fondharantuvannya-Platinum-Bank-zbankrutuvav-cherez-insayderski-krediti). – 2017. –
9.02).
***
Фонд гарантирования вкладов физлиц утверждает, что 84 %
кредитного портфеля юридических лиц банка «Хрещатик» – инсайдерские,
85 % ценных бумаг – «мусорные».
В рамках ликвидации Фонд гарантирования начал продажу активов банка
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«Хрещатик». Полученные в процессе реализации деньги направят на
удовлетворение требований кредиторов банка.
Независимые оценщики оценили стоимость активов банка «Хрещатик» в
2,65 млрд грн. До этого стоимость активов банка, включенных в
ликвидационную массу, «на бумаге» была 8,13 млрд грн.
Фонд подал 66 заявлений о совершении уголовных правонарушений,
направил 220 исковых заявлений и открыл 270 исполнительных производств в
том числе с целью возврата выведенных топ-менеджментом банка активов.
Больше половины (52 %) в структуре активов банка «Хрещатик», на сумму
4 305,48 млн грн, – это кредиты. Из них абсолютное большинство (93 %) –
кредиты юридических лиц.
Несмотря на то что «на бумаге» стоимость кредитов корпоративных
клиентов – 4 005,68 млн грн, их независимая оценка почти в пять раз меньше –
834,36 млн грн.
Среди причин, которые влияют на рыночную стоимость кредитов, их
низкий уровень обслуживания и малоликвидные залоги. Более 84 % кредитного
портфеля юрлиц (на сумму 3,38 млрд грн) – кредиты, выданные связанным с
банком компаниям. С момента признания банка неплатежеспособным заемщики
не обслуживают свои договоры, несмотря на то что ведут активную
хозяйственную деятельность.
Почти половина кредитного портфеля корпоративных клиентов банка есть
фактически необеспеченными: кредиты на 1,068 млрд грн выдали под залог
«мусорных ценных бумаг»; еще на 0,57 млрд грн – под залог имущественных
прав по контрактам или договорам поручительства, или же вообще изначально
были беззалоговыми.
За несколько дней до введения временной администрации (в период с
30 марта по 4 апреля 2016 г.) руководство и акционеры банка применили схему,
в результате которой свернули задолженность ряда связанных юрлиц и
освободили из-под залога высоколиквидное обеспечение, стоимостью почти
1 млрд грн.
В то же время почти четверть активов банка «Хрещатик» (на сумму
1 868,23 млн грн) – долговые ценные бумаги связанных с банком компаний.
Несмотря на то что между банком и эмитентами облигаций были заключены
договоры обратного выкупа, по состоянию на январь 2017 г. эти обязательства
не выполнены. Восемьдесят пять процентов облигаций (на почти
1,6 млрд грн) – необеспеченные.
Выпуск облигаций проводился под инвестиционные проекты. Фонд
предполагает, что планов реализовывать эти проекты не было, зато имела место
схема вывода денег банка.
По выявленным фактам манипуляций с активами фонд направил заявления
в
правоохранительные
органы
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/02/10/26133823). – 2017. – 10.02).
***
В 2016 г. объемы перевалки в украинских портах продолжили
снижаться нарастающими темпами. По данным «ЦТС-Консалтинг»,
произошло самое сильное снижение за последние четыре года. Объемы
сократили на 8,6 % по сравнению с 2015 г.
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Снижение произошло по всем направлениям, сильнее всего упали объемы
транзитной перевалки – на 35,1 %. В последние два года наблюдается и
снижение экспорта. И это при том что объемы экспорта зерновых постоянно
растут.
«Украина теряет свои позиции в экспорте двух других основных грузов –
черных металлов и ЖРС, которые составляют более трети всей перевалки в
портах. Помимо объективных факторов (спрос на региональных рынках)
причиной падения экспорта является потеря конкурентоспособности
украинской продукции, на которую влияет и эффективность логистических
цепочек экспортеров. Здесь встает вопрос о стоимости судозахода в украинские
порты, которая выше в 3–5 раз, чем в порты наших конкурентов – Австралии и
Бразилии. Значительное влияние на стоимость доставки также оказывает размер
судовой партии, которая в украинских портах ограничена глубиной», – поясняет
консультант «ЦТС-Консалтинг» А. Исаев.
Лидерами по объемам перевалки остается морской порт «Южный»,
Одесский,
Николаевский
и
Черноморский
порты
(368.MEDIA
(https://368.media/2017/02/09/ukrainskie-porty-stremitelno-snizhayut-obemyperevalki-gruzov). – 2017. – 9.02).
***
Загальні збитки від блокування руху на двох перегонах Донбасу
перевищили 40 млн грн. Про це УНН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці»
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1643011-zbitki-vid-blokuvannya-rukhu-nadonbasi-perevischili-40-mln-grn).
Зокрема, збитки від блокування парної колії перегону Курдюмівка –
Бахмут 484 км, поїзда № 4852 та локомотива серії ЧМЕ3, що триває з 2 лютого,
уже перевищили 33 млн грн. «Сума завданих збитків від дій блокувальників
тепловозу і 57 порожніх вантажних вагонів на перегоні Шипилове – Світланове,
що триває з 25 січня, становила, станом на 7 лютого, 8,4 млн грн», – повідомили
в «Укрзалізниці».
Так, за інформацією прес-служби, на перегоні Курдюмівка – Бахмут
блокувальники на чолі з кількома народними депутатами своїми діями
порушили рух вантажних поїздів по парній та непарній коліях, рух на стик
Майорська – Микитівка та обмежили рух приміських поїздів лише по непарній
колії цього перегону. Порушене кримінальне провадження за ч. 1 ст. 279 КК
України.
Крім того, повідомляється, що на перегоні Шипилове – Світланове через
заблокований рух тепловозу і 57 порожніх вантажних вагонів уже 16 діб не
здійснюється перевезення вугілля, у тому числі енергетичного. Так, за цей час
через дії блокувальників не перевезено 174,5 тис. т вугілля.
«Укрзалізниця» закликала компетентні органи сприяти розблокуванню
руху поїздів на двох перегонах на Донбасі та відшкодуванню збитків винними
особами
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1643011-zbitki-vid-blokuvannya-rukhu-nadonbasi-perevischili-40-mln-grn). – 2017. – 9.02).
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***
Новая редакция закона про жилищно-коммунальные услуги, которая
ожидает рассмотрения Верховной Радой, предусматривает начисление
пени за несвоевременную уплату долга по ЖКХ в размере 0,1 % от его суммы
за каждый день просрочки.
Как отмечается, уровень оплаты услуг ЖКХ падает, а убытки
коммунальных предприятий растут.
Возможность оформить пятилетнюю «рассрочку» на оплату коммунальных
услуг ситуацию исправить не смогла.
Власти придумывают различные способы мотивировать граждан платить
по долгам за ЖКХ от мирной, но неэффективной реструктуризации, к
пугающему, но юридически сложному аресту имущества должников.
Одним из предложенных механизмов в этой области стало введение пени
для неплательщиков.
Ранее сообщалось, что украинцы задолжали за коммуналку более
23 млрд грн, что в два раза больше, чем в предыдущем году (Finance.UA
(http://news.finance.ua/ru/news/-/394828/v-rade-hotyat-vvesti-penyu-zaprosrochku-oplaty-uslug-zhkh). – 2017. – 13.02).
***
Жителям Украины не могут увеличить пенсии, поскольку в
Пенсионном фонде существует серьезный дефицит. Об этом во время своего
интервью на одном из украинских телеканалов заявил вице-премьер-министр
Украины, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Г. Зубко.
Он заявил, что пенсионная реформа должна достигнуть некоторых
направлений, чтобы можно было увеличивать доходы Пенсионного фонда. В
настоящее время в ведомстве существует серьезный дефицит, поэтому вопрос о
поднятии пенсии пока не стоит.
Г. Зубко отметил, что вопрос о проведении пенсионной реформы в
Украине является очень актуальным, поскольку данный вопрос дальше
затягивать нельзя.
«Пенсионная реформа актуальна, ее нужно проводить, потому что очень
много лет при разных правительствах практически этот вопрос не затрагивался,
все
закрывали
глаза»,
–
сказал
он
(Пресса
Украины
(http://uapress.info/ru/news/show/161220). – 2017. – 9.02).
***
Литовское правительство решило облегчить трудоустройство
некоторых специалистов из третьих стран и надеется привлечь таких
работников из Украины, сообщил премьер-министр С. Сквярнялис.
«Если смотреть на статистику последних лет, то люди тех профессий, о
которых мы говорим, приезжают из Украины. Я считаю, что мы видим тот же
процесс в соседней Польше.
Там ситуация более либеральная. По нашим данным, несколько десятков
тысяч украинцев, которые успешно интегрировались в трудовой рынок, создают
добавочную стоимость и позволяют бизнесу развиваться», – заявил премьер в
интервью радиостанции Ziniu radijas.
По его словам, правительство, облегчая трудоустройство иностранных
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специалистов, создало достаточные предохранители для того, чтобы не
пострадал рост зарплат местных жителей.
Литовское правительство одобрило список профессий для облегченного
порядка трудоустройства специалистов некоторых сфер из-за границы, в
частности программистов, специалистов в сфере информационных технологий,
инженеров различных сфер, техников.
Эти положения будут действовать в отношении приезжих не из стран
Евросоюза. Внутри самого сообщества все его граждане могут работать в
другой стране без разрешения (Finance.UA (http://news.finance.ua/ru/news//394629/litva-zhdet-spetsialistov-iz-ukrainy-premer). – 2017. – 12.02).
***
Починаючи з 2000 р. кількість зайнятого в АПК (з урахуванням рибної
та лісової галузей) населення скоротилася з 4,37 млн до 2,9 млн осіб. Про це
заявив перший заступник міністра агрополітики М. Мартинюк, передає пресслужба відомства.
Станом на кінець минулого року кількість офіційно зареєстрованих
безробітних кваліфікованих співробітників сільського, лісового і рибного
господарств в Україні становила 11,2 тис. осіб, що становить 3,3 % від усіх
зареєстрованих безробітних (341,5 тис.) за цей звітний період.
«Однак, незважаючи на невеликий у масштабах країни показник, усередині
галузі структура ринку праці виглядає нездоровою: станом на вересень
минулого року кількість вакансій у компаніях агросектору становила 2,4 тис.
Проте лише 0,7 тис. з них становили профільні аграрні спеціальності», –
зазначив М. Мартинюк.
Він додав, що офіційний показник безробіття не враховує поняття
самозайнятості – коли люди через неможливість влаштуватися на гідну роботу
змушені самостійно обробляти свої угіддя з мінімальним рівнем
продуктивності. Тобто, фактично, виживати за рахунок ведення натурального
господарства.
Аналіз витрат домогосподарств сільської місцевості дає досить точне
уявлення про їхній соціально-економічний стан: станом на IV квартал 2015 р.,
більше половини витрат (54,4 %) припадало на продукти харчування.
За словами заступника міністра, зменшення населення України головним
чином пов’язано з його сільською частиною, яка за останні 16 років зменшилася
на 2,9 млн, або 18,1 %, що на 60 % вище темпів скорочення міського населення.
«Оскільки одним з основних факторів, що визначили діючу модель
сільського господарства, є мораторій на продаж сільгоспземель, то
трансформація нинішнього формату земельних відносин призведе до зміни і
соціальної складової АПК України», – зазначив М. Мартинюк.
Залежно від економічного менталітету кожної з областей зняття мораторію
матиме різний ефект. На Західній Україні, де широко розвинуто фермерство,
запуск ринку землі дасть змогу залучити капітал для розвитку невеликих
гравців.
«Після скасування мораторію в цих областях можна розраховувати на
пожвавлення кредитування аграрного сектору і відповідне зростання
виробництва малих форм господарювання», – сказав заступник міністра.
У південно-східних регіонах, де рентабельність виробництва досягається за
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рахунок ефекту масштабу, що потребує консолідації відповідного земельного
банку та обумовлює високу питому вагу переданих в оренду земель, скасування
мораторію і ринкове ціноутворення приведе до зростання вартості землі. За
рахунок переоцінки активу орендні доходи жителів сільської місцевості в
короткостроковій
перспективі
зростуть
на
16
%
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-skorocuetsa-kilkist-zajnatogo-v-apknaselenna). – 2017. – 13.02).
***
Згідно з прогнозами Oil World, у першому півріччі 2017 р. експорт ріпаку
з України становитиме 70–80 тис. т, з яких приблизно 50 тис. т буде
реалізовано в країни ЄС.
Галузеві агентства повідомляють, що в сезоні 2016/17 МР українські аграрії
зібрали 1,15 млн т ріпаку, а його експорт знизився на 30,7 % – до 993,97 тис. т
проти 1,4 млн т у сезоні 2015/16 МР. При тому що в переробку на внутрішньому
ринку пішло всього 100 тис. т зазначеної олійної.
Крім того, український ріпак експортувався в 13 країн, найбільшими
покупцями серед яких стали країни ЄС (95 % усього експорту), Бангладеш і
Ізраїль. На жаль, припинилися поставки в ОАЕ і Пакистан.
У липні – грудні 2016 р. у країни ЄС з України було експортовано 844 тис.
т насіння, що стало найнижчим показником за багато останніх років і на 20 %
поступилося
підсумками
2015
р.
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-skorotila-eksport-ripaku). – 2017. –
9.02).
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