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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Розпочався робочий візит Президента України до Швейцарської
Конфедерації.
Президент України візьме участь у 47-му щорічному засіданні
Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Глава Української держави виступить із промовою під час сесії «Рух на
Схід: посилення європейського сусідства», візьме участь у засіданні світових
економічних лідерів «Чуйне та відповідальне лідерство в багатополярному
світі» та дебатах «Новий договір для Європи».
Під час роботи форуму Президент України проведе низку двосторонніх
зустрічей із главами держав та урядів, керівниками міжнародних організацій, а
також із президентами провідних іноземних компаній та світовими інвесторами
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 16.01).

***
Виступ Президента України на Щорічній зустрічі з іноземними
послами, акредитованими в Україні, з нагоди Різдва і Нового Року.
Ваші Високоповажності,
Шановний Пане Спікере, Прем’єр-міністре,
Пані та панове,
Дорогі друзі,
Щиро вітаю Вас із Новим 2017 роком!
І одразу перепрошую за затримку.
Щойно завершилася моя тристороння телефонна з Канцлером Меркель та
Президентом Олландом.
Говорили про Донбас, Мінськ, Росію, відносини з ЄС.
Ділюся цією інформацією з вами першими.
З нашими добрими друзями і партнерами, які стояли поруч з нами
протягом минулого, 2016, року.
2016 – це рік, коли відбувся запуск висхідної траєкторії розвитку нашої
держави.
2016 – це рік, коли ми почали отримувати перші паростки від насіння
реформ, закладених у попередні два роки.
2016 – це рік, який зміцнив Україну в ролі форпосту Європи і світу в
боротьбі проти російської гібридної отрути та військової агресії.
Вкрай важливо, що у 2016 році ми стояли пліч-о-пліч з усім вільним
світом.
Ми мислили не стільки категоріями складнощів, скільки категоріями
можливостей.
Лише так одна з найбільших країн Європи – Україна – стане її
найбільшим простором для зростання.
Адже демократична Україна – це розширення кордону свободи.
Стабільна Україна – це надійний захист східного кордону єдиної Європи.
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Процвітаюча Україна – це економічне зростання всього континенту.
Ми ставимо перед собою чіткі пріоритети:
– зміцнення верховенства права через посилення боротьби з корупцією;
– відновлення довіри до справедливості через судову реформу;
– пожвавлення економічного зростання завдяки макроекономічній і
фінансовій передбачуваності, розвитку інфраструктури, інвестиціям та
приватизації;
– подальше зміцнення енергетичної безпеки України та входження
газотранспортної системи України до Енергетичного Союзу;
– посилення обороноздатності через модернізацію українського війська
на засадах професіоналізму та військово-технічного і оборонного
співробітництва з нашими партнерами.
Така наша мета.Така наша амбіція.Такий наш орієнтир на 2017 рік.
Пані та панове,
Вже третю новорічну зустріч ми проводимо в умовах російської агресії.
Ми всі є свідками спроби звести нову залізну завісу, і будує її нинішня
Росія. Кремль намагається скористатися наростаючою невизначеністю і
запропонувати світові свій альтернативний порядок денний, свою
альтернативну Європу.
І ця альтернатива мало чим нагадує справжню Європу.
Не можна забувати про сотні російських танків, тисячі військових та
триваючі бойові дії на Донбасі, незважаючи на пропозиції України про
припинення вогню.
Не можна забувати про зухвале нехтування міжнародним правом та всіма
засадами післявоєнного устрою, які зберігали мир у нашій частині світу.
Ми говоримо про неоголошений Росією реванш, її спроби підірвати
фундаментальні устої західної демократії.
Ми говоримо про гібридну війну, солдати якої – це не лише військові,
танки та ракети, а й корупція, терористичні найманці, псевдожурналісти, хакери
та тотальна брехня.
Кремль починав з України, але тепер подібна війна стає для нього справді
світовою.Мета Росії – посіяти у наших суспільствах страх, непевність та
недовіру.Використати можливості ліберальної демократії для досягнення своїх
імперських цілей.
Москва хоче маніпулювати правом європейців вільно обирати, так само
як три роки тому хотіла позбавити українців їхнього європейського вибору.
Досі багато-хто прагне зрозуміти, а то й виправдати дії Росії, пропонує
врахувати так звані інтереси Кремля.
Декому здається більш правильним шлях умиротворення та примирення
задля нормалізації відносин з Росією.
Але це примирення зі злом.
І воно призводить до ще трагічніших наслідків.
Що отримаємо у відповідь – відомо.
Апетит агресора розпалиться ще більше.
Варто лише погуглити слово – Мюнхен.
В Україні ніколи не погодяться на жодні спроби домовитися про нас без
нас.
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Я не схильний переоцінювати таку загрозу, але й робити вигляд, ніби не
помічаю її існування, – не маю права. Бо час від часу подібні пропозиції де-неде лунають.
Наші національна ідентичність, незалежність, територіальна цілісність,
європейський вибір та приналежність до євроатлантичного цивілізаційного
простору сумніву не підлягають і предметом дискусій чи компромісів бути не
можуть.
І на цьому будемо стояти непохитно і жорстко, чого б це нам не
вартувало.
Пані та панове,
Очевидно, що 2017 рік має стати роком відповідей на системні виклики.
Ми всі несемо відповідальність за те, яким буде світ, Європа і наше
майбутнє.
Сьогодні як ніколи високим є ризик перекреслити всі здобутки
післявоєнного співробітництва та відкотитися на цілі десятиліття в минуле.
Так стається завжди, коли втрачається повага до своїх принципів і
цінностей, та міжнародного права.
Тому сьогодні як ніколи актуальним є питання у нашій спільній здатності
усвідомлювати і захищати свої цінності та інтереси.
Тепер, як ніколи раніше, важливо пам’ятати, що саме повага до
міжнародного права стала двигуном демократичної модернізації, економічного
процвітання та запорукою миру в Європі і світі.
Тепер, як ніколи раніше, слід пам’ятати, що саме відданість спільним
цінностям стали основою успіху європейського проекту.
Як і те, що ми, українці, ніколи не зречемося своєї землі і не
торгуватимемо своєю свободою.
Тому, поки хоча б метр нашої території знаходиться під російською
окупацією, всі наші здобутки будуть під загрозою – і не лише в Україні.
Категорично не згоден з песимістичними, а подекуди й панічними
настроями щодо майбутнього Європейського Союзу, які сьогодні підказуються
європейцям російськими пропагандистами.
Європейський проект має набагато більший запас міцності, ніж це
уявляють собі в Кремлі.
Цінності, які лежать в його основі, та інституційні спроможності набагато
переважають ті фобії, якими дехто намагається залякати європейців.
В Україні в Європейський проект і цінності вірять подеколи більше, ніж
навіть в самій Об’єднаній Європі.
І як би цього комусь не хотілося, ми за жодних умов не маємо наміру
відмовлятися від євроінтеграційного курсу.
Шановні дипломати,
Україна залишається відданою Мінським домовленостям і продовжує
виходити з необхідності забезпечення їх повного виконання.
Передусім, Кремлем та його бойовиками на українській землі.
І перш за все – у питаннях безпеки.
У 2016 році ми та наші партнери переконали Росію у тому, що єдиним
ефективним шляхом до врегулювання є Дорожня карта взаємопов’язаних кроків
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і в безпеці, і в політиці.
Сподіваюся, що у 2017 році ми нарешті закріпимо цю логіку на папері та
вийдемо на шлях справжнього врегулювання.
Саме для цього таким необхідним є збереження нашої єдності та
солідарності, а також санкційного тиску на Кремль.
Вони мають зберігатися до повного виконання Росією Мінських
домовленостей і повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності
України, включно з Кримом.
І я вдячний нашим партнерам в Генасамблеї ООН, які у 2016 році сказали
своє слово у питанні Автономної Республіки Крим і міста Севастополь,
закріпивши за Росією статус окупаційної влади та агресора.
І у цьому році, і надалі ця резолюція найбільш авторитетної інституції
світу є для всіх нас дороговказом у справі де-окупації півострова, а також
забезпечення прав людини в Криму.
Хотів би чітко наголосити: ми не покинемо напризволяще наших
співгромадян в Криму, який перетворився на мілітаризований півострів
несвободи та концентраційний табір для українців і кримських татар.
Ми не залишимо наших громадян за новою залізною завісою російської
окупації.
Відсьогодні ми відкриваємо новий – міжнародно-правовий фронт
боротьби з Росією як країною, яка підтримує тероризм та проводить політику
дискримінації кримськотатарського і українського населення в окупованому
Криму.
Ціна для Росії за брутальне порушення норм та принципів міжнародного
права має зростати.
Сьогодні я доручив МЗС офіційно подати позов до Міжнародного Суду
ООН у Гаазі для захисту прав та законних інтересів народу України і
відшкодування завданої неправомірними діями Москви шкоди.
Для цього використовуватимемо всі інші наявні можливості, зокрема
трибуну Ради Безпеки ООН, де Україна головуватиме вже наступного місяця.
Світ повинен дати належну відповідь і на гібридну агресію, і на неповагу
до прав людини, і підтвердити авторитет ООН на благо всіх народів.
Тому розраховуємо на подальшу активну позицію проукраїнської коаліції
в світі, консолідації якої сприятиме й успіх демократичних реформ в Україні.
У 2016 році ми вчергове пересвідчилися у надійному плечі
Європейського Союзу та його держав-членів, передусім Литви та Польщі.
ЄС, справді, став гарантом незалежності та безпеки Української держави.
У цьому зв’язку хотів би особливо відзначити лідерство Німеччини та
Франції як у рамках Нормандського формату, так і Європейського Союзу в
цілому.
Завдяки нашим спільним зусиллям у 2016 році вдалося знайти формулу з
метою розблокування ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС.
У 2017 році маємо нарешті вирішити це питання.
По-перше, маємо зробити Угоду про асоціацію юридично доконаним
фактом.
По-друге, українці повинні нарешті отримати право здійснювати безвізові
поїздки до держав-членів Європейського Союзу.
І перше, і друге питання вже філігранно відшліфовані, всі зобов’язання
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виконані, всіх критеріїв досягнуто.
Далі відкладати – кричуще несправедливо тому, що українці заплатили
високу ціну. І небезпечно, тому що подальші нічим не аргументовані зволікання
підриватимуть віру українців у Європу, чого, власне, і прагне Росія.
Угода про асоціацію і безвізовий режим з ЄС уже давно стали
невід’ємними елементами стратегії з повернення Донбасу та Криму.
Важливою складовою цієї стратегії є також розміщення поліцейської
озброєної місії ОБСЄ на Донбасі.
Розраховуємо, що головування Австрії в ОБСЄ у цьому році дозволить
дати новий поштовх і цьому процесі.
У рік 20-ї річниці особливого партнерства з НАТО продовжуватимемо
наповнювати його практичним змістом, зокрема через інтенсифікацію нашого
діалогу в плані ситуативної обізнаності та взаємосумісності, трастові фонди
НАТО та співпрацю в сфері кібербезпеки.
Мої слова глибокої подяки – Сполученим Штатам Америки.
2016 рік був роком високої динаміки наших контактів і співпраці на
засадах сталої двопартійної підтримки України.
Приємно було відчути це особисто під час телефонної розмови з обраним
Президентом США Дональдом Трампом вже за кілька днів після Дня виборів.
Невдовзі нова адміністрація увійде в Білий дім, але вже сьогодні можна
говорити про те, що американське лідерство у світі, рівно як й дотримання
взятих зобов’язань – це принципова позиція.
Для України – ключового партнера та союзника США в Східній Європі –
це особливо важливо знати.
Вдячні невтомним зусиллям Японії, завдяки яким протягом минулого
року питання України постійно перебувало на порядку денному Великої Сімки.
Очікуємо, що Італійське головування демонструватиме таку ж
принципову увагу до ситуації в та навколо України і протягом 2017 року.
Непорушним і взаємовигідним залишатиметься стратегічне партнерство
України з Туреччиною та Азербайджаном.
Новими фарбами засяє наше співробітництво з Канадою, передусім
завдяки створенню зони вільної торгівлі.
Ми прагнемо й надалі розвивати наше стратегічне партнерство з Китаєм
на основі взаємної поваги та вигоди.
Мої візити у 2016 році до Японії, Індонезії та Малайзії, дозволили
географічно віддалену від України Азію зробити для нас значно ближчою і
політично, і економічно, і культурно.
Маємо намір поглиблювати взаємовигідні відносини з іншими країнами
цього регіону.
Хочу підтвердити щирий інтерес України до розкриття потенціалу
двосторонніх взаємин з країнами Близького Сходу, а також Латинської
Америки.
Сподіваюся, що цей рік позначиться моїми візитами і в ці регіони.
Маю надію, що цей рік стане врожайним у співробітництві з Ізраїлем,
зрілість партнерства з яким було доведено під час спільного вшанування 75-ої
річниці трагедії Бабиного яру.
Так само зацікавлені й в розширенні відносин з країнами африканського
континенту, зокрема, Єгиптом, Нігерією, Марокко.
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На нинішньому етапі розбудови України дружнє плече міжнародних
фінансових інституцій залишатиметься важливим елементом для забезпечення
сталості та ефективності процесу реформ.
Дякую за фінансову підтримку з боку МВФ, Світового Банку та ЄБРР, за
потужного лідерства США.
Вона дозволила стабілізувати макроекономічну ситуацію в країні у
2016 році.
Вона посилила впевненість потенційних інвесторів для запуску власних
проектів в Україні, можливо вже у 2017 році.
Переконаний, що започаткування роботи Національної інвестиційної
ради при Президенті України дозволить закріпити таку позитивну тенденцію.
Перше засідання Національної інвестиційної ради плануємо вже у цьому
році і очікуємо на належний інтерес наших іноземних колег.
Вірю, що для «зробленого в Україні» та «зробленого для України» не
може і не повинно бути географічних кордонів чи обмежень.
Також вірю, що спільними зусиллями і готовністю до амбітних рішень і
підходів ми зможемо закріпити існуючі досягнення і розкрити нові потенційні
можливості для нашої співпраці.
Шановні друзі,
На завершення, дозвольте подякувати всім нашим друзям.
Тим, хто підтримує нас.
Тим, хто пам’ятає, що добро – це добро, а зло – це зло.
Це називається моральний компас.
Без нього нема ні шляху, ні майбутнього.
Хотів би побажати у новому році всім вам, керівництву і народам ваших
країн міцно тримати цей моральний компас заради миру, безпеки та
процвітання.
Дякую за Вашу увагу! Слава Україні!
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 16.01).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
М. Уралов, власкор СІАЗ НБУВ

«Болісні компроміси» В. Пінчука в оцінках експертів
В останні дні минулого року інформаційний простір збурила резонансна
публікація в американському виданні The Wall Street Journal українського
бізнесмена В. Пінчука. В опублікованій статті автор пропонує піти на «болісні
компроміси» з Росією. Зокрема, з метою встановлення миру і деокупаціі
Донбасу, а також відновлення економічних відносин із РФ В. Пінчук пропонує
визнати місцеві вибори на Донбасі, відмовитися від вступу до НАТО і ЄС, а
також зняти з порядку денного питання Криму. Свою позицію український
мільярдер пояснює необхідністю виходити з тієї реальності, що складатиметься
у світі внаслідок приходу нової американської адміністрації і того, що у Європі
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до влади можуть прийти «лідери, які захочуть укласти угоду з Кремлем».
«Замість того, щоб лише голосніше закликати на допомогу, нам слід також
адаптуватися до нової реальності і допомогти нашим міжнародним друзям
допомагати
нам»,
–
зазначає
В. Пінчук
(URL:
http://rian.com.ua/analytics/20161231/1020151699.html).
Звісно, незважаючи на достатню популярність українського бізнесмена у
світових бізнесових і політичних колах, його статтю можна було б вважати
приватною думкою. Але примітним є те, що ідеї В. Пінчука кореспондуються з
думками відомого американського політичного діяча, колишнього
держсекретаря США Г. Кіссінджера, якого обраний президент США Д. Трамп
запросив до своєї команди одразу після перемоги на виборах. За інформацією
видання Bild ключова ідея Кіссінджера полягає у тому, що Росія гарантує
безпеку на Сході України, а Захід у свою чергу не втручається в кримське
питання. Додаткової ваги планам екс-держсекретаря США додає те, що за
повідомленнями ЗМІ, Кіссінджер бере активну участь в обговоренні майбутньої
зовнішньої політики США і саме за його порадами було призначено
Держсекретаря Р. Тіллерсона.
Крім того, слід зауважити, що і патріарх американської політики також не
одинокий у своїх міркуваннях. Так, одразу після перемоги на виборах
президента США Д. Трампа і його заяв щодо планів налагодження відносин між
США і Росією, у виданні The National Interest вийшла стаття, у якій була
запропонована програма врегулювання конфлікту на Донбасі з урахуванням
інтересів усіх сторін. Автори – впливові юристи Д. Берт, Д. Хітч, П. Петтібоун і
Т. Шиллінглоу, які були неодноразово задіяні в роботі численних міжурядових
комісій, займали керівні посади в міжнародних торгівельних і арбітражних
організаціях, що співпрацювали з Україною і Росією. Якщо підсумувати, то сенс
їхньої компромісної пропозиції полягає в наступному – визнання де-факто (але
не де-юре) російського статусу Криму і впровадження автономії для Донбасу в
обмін на гроші Росії і Заходу для відновлення української економіки. Тобто
Києву пропонують отримати грошову компенсацію за моральний і інший
збиток по Криму і Донбасу (URL: https://strana.ua).
У свій час про те, що в США і Росії може скластися свій «кримський
консенсус» повідомляв керуючий директор групи Kissinger Associates Inc, у
минулому високопоставлений співробітник адміністрації президента Джорджа
Буша-молодшого Т. Грем. За словами експерта, це стане можливим тоді, коли
обидві сторони зрозуміють, що «російсько-американські відносини» означають
більше ніж проблема Криму. При цьому Т. Грем зазначав, що «навіть
демократичний президент», який змінить Путіна, не погодиться віддати Крим
(URL: https://www.gazeta.ru).
У свою чергу політолог-американіст, професор Європейського
університету в Санкт-Петербурзі І. Курілла зазначає: «Багато хто думає, що
США зможуть підштовхнути Росію до врегулювання в Донбасі в обмін на
пом’якшення позиції з приводу Криму. Я впевнений, що “визнання” Криму без
згоди України не буде, але можлива формула, за якою США півстоліття
дивилися на Прибалтику: не визнаючи її анексії Радянським Союзом. Вони ніяк
цей факт не використовували в радянсько-американських відносинах», –
нагадує експерт (URL: https://www.gazeta.ru). Отже, проект, що поступово
кристалізується в певних колах американського істеблішменту, вже має
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історичний прецедент, який додає йому реалістичності.
Як підсумовує інтернет-видання «Страна», Захід офіційно не визнає Крим
російським, але в реальності мовчки з цим погоджується, Донбас залишається в
складі України, але з особливим статусом і з широкою автономією, а США, ЄС і
Росія спільними зусиллями відновлять економіку України. Тобто, грубо кажучи,
дадуть нашій країні гроші. А тепер приблизно ідентичний цим американським
концепціям план був озвучений і з української сторони. Причому його висловив
бронзовий призер списку найбагатших українців, впливовий олігарх, зять
колишнього президента України Л. Кучми В. Пінчук, який запропонував свій
план встановлення миру в Україні, зокрема, зробивши ряд поступок щодо
членства в НАТО і кримського питання (URL: http://vchaspik.ua/ukraina/413191ekspert-pinchuku-plevat-na-ukrainu).
На співзвучність думок щодо можливих компромісів і складність ситуації
у цілому звернула увагу віце-спікер Верховної Ради України І. Геращенко, яка у
Fasebook наголосила, що не вважає висловлені Г. Кіссінджером і В. Пінчуком
ідеї щодо розміну Криму на Донбас реалістичними. «Вони врахували інтереси
США й Росії, Трампа й Путіна, але забули про ключове – про позицію
українського народу. А народ не збирається капітулювати й відмовлятися від
євроатлантичної інтеграції, щоб заспокоїти Європу й Росію», – підкреслила
І. Геращенко.
Політолог Є. Магда також звертає увагу на завелику ціну, яку вже
заплатив український народ за свій вибір. «Нам пропонується в черговий раз
зробити крок на зустріч Кремлю. Але я не думаю, що це буде можливо після
мінімум 10 тисяч загиблих в Донбасі. Суспільство цього не зрозуміє. Прикро,
коли недурні в принципі люди, під соусом пошуку шляхів вирішення конфлікту
намагаються показати, що вони є більш наївними, ніж насправді», – підкреслює
експерт (URL: http://nv.ua/publications/plan-pinchuka-chto-sprjatano-pod-sousomskandalnyh-kompromissov-i-kto-za-nim-stoit-422421.html).
Примітно, що аналогічну думку висловив і науковий співробітник
Королівського інституту міжнародних відносин Chatham Houseд Д. Шерр:
«Якщо уряд України раптово прийме пропозицію Пінчука і фактично
відмовиться від “східних українців, які переживають глибокі страждання”, це
стане дуже великим проявом неповаги до громадян України, які віддали життя
або стали каліками, захищаючи свої переконання, і відвертим ляпасом усім, хто
на Заході підтримував їх зусилля», – наголошує британський експерт (URL:
http://www.liga.net/opinion/312944_kompromissy-pinchuka-pochemu-opasnoustupat-rossii.htm). Отже, на Заході зберігаються плюралізм думок і настрої,
далекі від одностайності, на яку намагаються натякнути прихильники всіляких
компромісних варіантів.
Проте, слід зауважити, що думки В. Пінчука не залишилися голосом у
пустелі і в Україні. За кілька днів побачила світ стаття колишнього спікера МЗС
України (2005–2006) і директора урядового Департаменту європейської
інтеграції часів Януковича, а нині голови Міжнародного центру перспективних
досліджень В. Філіпчука. Автор на тлі аналізу української зовнішньої політики
2016 р. пропонує так звані дев’ять кроків до миру в Україні. Серед них –
проголошення політики нейтралітету, відмова від членства в НАТО,
загальноєвропейська зона вільної торгівлі від Лісабона до Владивостока,
побудова нової архітектури безпеки за участі РФ, спільне управління Кримом
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Україною і Росією і референдум там через 20 років. За таких умов, на думку
В. Філіпчука, Москва погодиться вивести своїх агентів впливу з Донбасу, і
питання його подальшого існування можна буде перевести в українську
внутрішньополітичну площину. Як жест доброї волі Україна могла б прийняти
нову Конституцію з максимальними правами регіонів і оголосити амністію для
тих, хто воював на Сході України, – пропонує колишній дипломат (URL:
http://nv.ua/publications/plan-pinchuka-chto-sprjatano-pod-sousom-skandalnyhkompromissov-i-kto-za-nim-stoit-422421.html).
Крім того, як повідомляє інтернет-видання «Страна», один із
представників українського великого бізнесу сказав, що пропозиції В. Пінчука –
це те, що вже давно обговорюється в колах українських підприємців. «Всі
розуміють, що з війною пора закінчувати і якось фіксувати відносини з Росією.
Тому що за нинішнього стану справ Україна надовго залишиться мертвою
територією для інвестицій і бізнесу. Пінчук, як людина має широкі зв’язки на
Заході і серйозну підтримку там, просто озвучив ці настрої і ці пропозиції. І
бізнес, принаймні моє коло спілкування, підпишеться під кожним з них. Думаю,
що підтримає ці пропозиції і суспільство. Тому що не можна плутати настрої
українського Фейсбук і українського народу. Більшості українців хочеться миру
і нормального життя. І якщо хтось із нинішніх представників влади, який
заробляє на війні, цього не розуміє, то, боюся, йому доведеться піти», – передає
слова представника українського великого бізнесу видання «Страна» (URL:
http://vchaspik.ua/ukraina/413191-ekspert-pinchuku-plevat-na-ukrainu).
У свою чергу український політолог В. Фесенко зазначає, що В. Пінчук як
бізнесмен розуміє, що зволікання конфлікту призводить до стагнації економіки,
створює величезні проблеми, і тому він намагається знайти можливості для
подолання кризи, що заважає бізнесу. «Я б не поспішав його засуджувати.
Варто враховувати таку позицію. Тому що не тільки Пінчук так думає, але і
значна частина бізнесу і суспільства», – зауважує експерт (URL:
http://nv.ua/publications/plan-pinchuka-chto-sprjatano-pod-sousom-skandalnyhkompromissov-i-kto-za-nim-stoit-422421.html).
На фоні доволі песимістичних або навіть пораженських міркувань
окремих українських екс-дипломатів і олігархів значно оптимістичніше лунає
думка британського експерта у сфері політичних стратегій і фахівця із сучасної
Росії Д. Шерра. Зокрема, експерт вважає, що підстави, якими керується Росія,
претендуючи на геополітичну роль, об’єктивно перевершують її реальний
вплив. «Як би не були компромісні Ялтинські угоди 1945 року, вони
відображали тодішню геополітичну реальність; “Ялта-2”, яку так жадає Путін,
не відображає нічого», – наголошує Д. Шерр. На відміну від країн Осі, долю
яких вирішували після закінчення Другої світової війни, «Україна, зовсім не
перебуває в розрусі, це цілком життєздатна політична одиниця, більш
консолідована, ніж коли б то не було в її історії. Україна не може бути
подарунком під чиєю б то не було ялинкою». Водночас Д. Шерр не виключає,
що Трамп може спробувати «розміняти» Україну, однак в цьому випадку він
неминуче отримає відсіч і у власній країні, і всередині НАТО, і в Україні.
«Трамп і Путін, звичайно, можуть домовитися один з одним на шкоду Україні,
навіть на шкоду іншим країнам Східної та Центральної Європи, але від них не
залежить диктувати цим країнам умови», – вважає британський експерт (URL:
http://www.liga.net).
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На думку українського політолога К. Бондаренка, В. Пінчук озвучив те,
що вже узгоджують у Трампа, і намагається нівелювати можливі негативні
наслідки власної помилкової ставки на демократів під час виборів президента
США. «Пінчук намагається зіграти на випередження і показати, що він є і
прихильником нової адміністрації Трампа, і одночасно – надією для нинішньої
влади», – зазначає експерт (URL: http://www.politnavigator.net/pinchuk-ozvuchilto-chto-uzhe-soglasovyvayut-u-trampa-ehkspert.html).
У свою чергу політолог М. Давидюк аналогічно оцінює мотиви саме
таких дій українського бізнесмена. «Я думаю, що Пінчук цією статтею
намагався послати “меседж” Вашингтону про те, що він готовий з ними
працювати. І що він пропонує ось такий, прагматичний, порядок денний», –
зазначає експерт (URL: http://joinfo.ua/politic/1192716_Prezident-Poroshenkoochen-zol-Pinchuka-otbirat.html).
Очікувано бурхливою була реакція на статтю D/ Пінчука з боку
українських депутатів, які відгукнулися різкими повідомленнями у Facebook.
Народний депутат І. Мосійчук оцінив міркування В. Пінчука як пропозицію
капітуляції. «Вважаю, що запропонований Пінчуком план – це шлях
національної та державної зради. Після цієї заяви Пінчука його тесть Л. Кучма
повинен бути негайно відкликаний від участі в Мінських або будь-яких інших
переговорах з Росією, адже ні для кого не секрет, що Пінчук і Кучма – одного
олігархічного поля ягоди і мають однакові погляди. Що говорить Пінчук, то
думає Кучма, і навпаки», – наголошує нардеп.
На думку голови Комітету ВР з питань євроінтеграції Г. Гапко, В. Пінчук
спотворює реальність. «Уміло маніпулюючи фактами, і фактично погрожуючи
українцям ще більшою кількістю жертв, Пінчук разом з тим дає надію, яка
насправді є обманом – по-російськи пасткою. Пінчук розповідає нам, як
умилостивити ворога, виконавши його вимоги. І не говорить, що треба робити,
щоб перемогти ворога … Ми всі розуміємо справжню мету цієї статті Пінчука.
Шлях, який він пропонує – не шлях миру, а дорога до втрати держави», – пише
Г. Гопко у Facebook
Кримські політики, народний депутат Р. Чубаров і колишній депутат
А. Сенченко у своїх повідомленнях у соцмережі розцінили пропозиції
В. Пінчука як тотальну капітуляцію, яка призведе до того, що Україна перестане
існувати як незалежна держава. Слід зауважити, що британський експерт
Д. Шерр підкреслив, що у разі впровадження подібних компромісів Україна
ризикує опинитися під повним контролем Росії. На думку експерта, подібні
«болючі компроміси на випередження» – щось із розряду «великої угоди», про
яку часто говорять «реалісти». «Але навіть у світі угод Трампа це означатиме
кинути Україну в обійми Росії без будь-яких зобов’язань і гарантій, якими б
ілюзорними вони не були». «Домовленості встановлять нову реальність. Вони
позбавлять існуючі відносини (Україна – ЄС, Україна – НАТО) життєвої сили,
змісту і навіть цілі. Вони також створять нову динаміку, яку Росія зможе
використовувати, щоб забезпечити підпорядкування України, спочатку дефакто, а потім і де-юре», – наголошує Д. Шерр (URL: http://news.eizvestia.com).
Разом з тим слід мати на увазі, що поряд з рішучим засудженням
запропонованих В. Пінчуком «болісних компромісів» в Україні лунають і
голоси на підтримку його ініціатив. Зокрема, колишній народний депутат
України, міністр юстиції України часів Януковича О. Лукаш попри здивування,
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що подібні пропозиції лунають саме від Пінчука, вважає його провісником
майбутнього. «Народ сильно збудився. Навіть передзвони Нового року
заглушені криками і воплями. Зрадник і “геть з країни!” – Найбільш м’яке, що
можна почути і прочитати від прихильників війни і перемоги за всяку ціну.
Тому що Пінчук запропонував МИР. Мир ціною нехай болісного компромісу,
але необхідного», – зазначила О. Лукаш.
Експерт-міжнародник О. Волошин не лише підтримує ініціативи,
висловлені В. Пінчуком, а й натякає на те, що подібні дії повинні були бути
здійснені набагато раніше. «Я особисто пропонував подібні ж рішення ще в
травні 2014 і до сих пір не бачу ніяких реалістичних альтернатив. В результаті
були пролиті ріки крові, ослаблена економіка, нечистими на руку чиновниками
зароблені мільйони на війні, а результат отримано негативний. Крим все там же,
східний Донбас фактично окупований, ізоляція Росії в світі і навіть на Заході не
досягнута, зате двері ЄС і НАТО закриті на засув з того боку», – пише Волошин
у своєму Facebook. Більш того, експерт вважає, що на сьогодні не існує не
тільки раціональних заперечень, але і будь-якої альтернативи компромісному
плану В. Пінчука. На думку О. Волошина, надії затягнути час не виправдалися,
а подальше затягування загрожує втратою суб’єктності. «Нічого не запропонує
Київ – домовляться без нього. І, судячи з рішення Путіна не висилати у
відповідь американських дипломатів, запас гнучкості в Кремлі достатній, і він
сигналізує про намічені великі домовленості, під які і зроблені такі жести. Так
що взагалі ніяких варіантів не залишилося. Який би зубовний скрегіт цей факт
ні викликав», – резюмує експерт-міжнародник О. Волошин (URL:
http://rian.com.ua).
Офіційний Київ хоча і доволі стримано, але однозначно відреагував на
статтю В. Пінчука. Так, заступник голови ради Національного банку
Т. Милованов оцінив висунуті бізнесменом В. Пінчуком пропозиції щодо зміни
напрямів зовнішньої та внутрішньої політики України як «завуальовану
російську ідею для України». «Мовляв, по-іншому бути не може, погуляли діти,
і досить, повертайтеся додому … Ми не діти і повертатися нікуди не будемо.
Ми побудуємо Україну, навіть якщо в Україну не вірять наші офіційні лідери.
Ми будемо мріяти і наші мрії здійсняться. Як і три роки тому, потрібно просто
не боятися і повірити, що зміни можливі. І світ навколо нас стане іншим», –
резюмував Т. Милованов (URL: http://rian.com.ua).
Заступник глави Адміністрації Президента України К. Єлісєєв не лише
виступив із критикою пропозицій В. Пінчука, але і окреслив «червоні лінії», за
які не можна виходити в переговорах з приводу окупованих Росією українських
територій. К. Єлісєєв погодився з «благородним закликом» В. Пінчука
встановити мир на Донбасі, проте відкинув запропоновані олігархом
компроміси з Росією. «Страх і слабкість – погані радники. Вони порушать
апетити Росії і приведуть до ескалації агресії і збільшення людських
страждань», – зазначив він. Чиновник наголосив, що не може бути ніякої
відмови від європейської і євроатлантичної інтеграції України, не можна
торгувати українськими територіями і проводити вибори під дулами автоматів.
«Компроміси на умовах Росії – неправильна політика для встановлення миру в
Україні», – зазначив заступник голови адміністрації К. Єлісєєв (URL:
http://zn.ua/POLITICS/v-administracii-poroshenko-otvetili-pinchuku-strah-i-slabostplohie-sovetniki-235119_.html).
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Певна реакція на статтю В. Пінчука анонсована і від Президента України
П. Порошенка. Зокрема, речник Президента України С. Цеголко повідомив у
Facebook: «Президент України поїде у швейцарський Давос, де матиме широку
програму на всесвітньому економічному форумі. Але брати участь у сніданку,
організованому В. Пінчуком, він не буде».
Оригінальну версію передумов появи статті В. Пінчука пропонує
політичний експерт О. Кочетков. На його думку, мотиви українського
бізнесмена полягають в отриманні доступу до держбюджету, на якому
зав’язаний бізнес усіх українських олігархів. Якщо олігархи втрачають доступ
до бюджету або з ним виникають проблеми, то у них також починаються
проблеми з бізнесом, і вони змушені шукати вихід. Найчастіше, вважає експерт,
такі проблеми намагаються розв’язати шляхом взаємодії з владою. «Пінчук у
своїй статті просто озвучує позицію Петра Порошенка щодо врегулювання
військового конфлікту на Донбасі в рамках Мінських угод», – вважає
О. Кочетков. При цьому експерт підкреслив, що озвучені в статті Пінчука тези
вигідні владі для підвищення миротворчого іміджу президента. «Тобто,
президент в такій ситуації виглядає патріотом і захисником державності. Таким
чином, стаття Пінчука – це політична “розводка”, гра в злого і доброго слідчого,
який насправді вирішує одне спільне завдання», – переконаний фахівець (URL:
http://informat.com.ua).
Натомість політолог, експерт у питаннях гібридної війни Є. Магда вважає
малоймовірною інспірацію заяв Пінчука з Банкової. «Для президента подібний
фляк є занадто складним. Адже ні В. Пінчук, ні В. Філіпчук ніколи не були в
орбіті впливу Петра Порошенка. А для того, щоб робити подібні заяви, потрібно
бути досить довіреною особою, якщо ми говоримо про якусь політичну гру», –
зазначає експерт. На думку Є. Магди, це черговий прояв гібридної війни, яка в
першу чергу впливає на мізки людей. «І виступи, як Пінчука і Філіпчука, –
далеко не перші і не останні подібні прояви. Вони і надалі будуть з’являтися в
українському
інформаційному
просторі,
пояснюючи
“необхідність
компромісу”», – зауважує політолог. (URL: http://nv.ua/publications/planpinchuka-chto-sprjatano-pod-sousom-skandalnyh-kompromissov-i-kto-za-nim-stoit422421.html).
У свою чергу голова правління Центру прикладних політичних
досліджень Пента В. Фесенко також не поділяє думки, що посили про
примирення йдуть з Банкової, але пропонує розділити мотиви заяв В. Пінчука і
В. Філіпчука. На його думку, В. Філіпчук є прихильником позицій частини
представників колишньої влади, яка виходить з того, що Україні обов’язково
треба примиритися з Росією, а В. Пінчук ретранслює заокеанські настрої. Він
або відчуває, або знає настрої нової Адміністрації і нового президента США, що
вони будуть домовлятися з Росією. «Пінчук пропонує діяти більш гнучко,
пропонувати свої компромісні варіанти ...Він пропонує те, що вже
використовується. Тема Криму зараз в переговорах не обговорюється ... Певна
тактика вже використовується західними країнами. У переговорах в
Нормандські форматі, у Мінську обговорюється тільки врегулювання ситуації
на Донбасі», – зауважує В. Фесенко. Політолог вважає, що треба готуватися до
нової міжнародної ситуації, пропонувати свої варіанти. «Я б ще висував ідею
перехідних адміністрацій. Для нас неприйнятний варіант реінтеграції територій
у вигляді двох сепаратистських “республік”. Позиція є. Її треба донести
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Трампу», – наголошує В. Фесенко (URL: http://nv.ua/publications/plan-pinchukachto-sprjatano-pod-sousom-skandalnyh-kompromissov-i-kto-za-nim-stoit422421.html).
На думку політичного експерта С. Постоловського, зацікавленими в
озвученій теорії примирення є ті, хто вже два роки добивається особливого
статусу для Донбасу і проведення місцевих виборів. Разом з тим експерт
зазначає, що подібні настрої мають місце як у середині України, так і в колі її
зарубіжних партнерів. «Сьогодні на користь теорії примирення грає і відчутна
втома українців від війни, і складна соціально-політична ситуація в країні. Крім
того, теорія примирення дуже вписується в те бачення, яке нам нав’язують
європейські партнери по Мінському формату», – зауважує С. Постоловський.
Як персональну ініціативу В. Пінчука і, можливо, частину підривної
кампанії росіян оцінює статтю українського бізнесмена політолог, експерт у
питаннях євроатлантичної інтеграції О. Палій. «Можливо, це він так для
російської аудиторії давав знак, що він свій, і одночасно підлещується до так
званих “прагматиків” із числа американців. Відомо, що на конференції Пінчук
Клінтонів возив, а не Трампа», – нагадує політолог. З цього приводу доречно
зазначити, що в експертному середовищі В. Пінчук оцінюється як новатор, який
на відміну від решти українських олігархів дистанціювався від владних і
силових структур України, а свої інтереси захищає шляхом входження у світову
бізнес-номенклатуру. Його щорічні сніданки в Давосі, форуми YES тощо
спрямовані в першу чергу на налагодження міцних зв’язків у політичній і
бізнесовій еліті Заходу. Саме тому, на думку експертного середовища, стаття
Пінчука з’явилася саме за кордоном, і вона є в першу чергу вираженням
лояльності до обраного президента США Д. Трампа. Але якщо припустити, що
експерти не помилилися щодо головного адресата статті, її зміст має викликати
занепокоєння. Якщо В. Пінчук вірно вловив настрої, що народжуються,
ситуація може бути доволі складною.
Не випадково політтехнолог, заступник директора Агентства
моделювання ситуацій О. Голобуцький застерігає від легковажного ставлення
як до самого факту, так і до пропозицій В. Пінчука. «І в більшості
демократичних держав такі обговорення територіальної цілісності –
кримінальна справа. Коли бродяга, п’яниця щось таке говорить – це одне. А
коли той, що має вплив – це серйозні проблеми», – наголошує експерт.
Політолог висловив упевненість, що у разі спроб реалізації пропонованого
плану цілком можлива різко негативна реакція. «Я не вірю, що в суспільстві
сприймуть позитивно такий варіант “примирення”. Це не ті пункти, за які люди
стояли на Майдані. У разі розвитку ситуації з озвученого сценарію – це не
проковтнуть, буде продовження», – підкреслив О. Голобуцький (URL:
http://nv.ua/publications/plan-pinchuka-chto-sprjatano-pod-sousom-skandalnyhkompromissov-i-kto-za-nim-stoit-422421.html).
Не підтримали позицію В. Пінчука і його партнери у фонді
«Відродження». Міжнародний фонд «Відродження», заснований фінансистом
Д. Соросом, співпрацює з благодійним фондом В. Пінчука в рамках декількох
проектів. «Ми не поділяємо думки про те, що заради досягнення миру Україна
повинна відмовитися від свого стратегічного курсу на європейську та
євроатлантичну інтеграцію, або зняти з порядку денного стратегічні цілі, які
підтримуються більшістю суспільства і зафіксовані в українському
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законодавстві», – наголошується в заяві. У фонді також заявили, що винесення
питання Криму «за дужки» і реінтеграція ОРДЛО на російських умовах не
зроблять Україну життєздатною державою. Відмова України від Криму, у той
же час, буде означати зраду не тільки кримських українців, а й цілого народу –
кримських татар, які страждають від утисків в умовах окупації. Проте у фонді
зазначили, що продовжать виконувати свої партнерські зобов’язання в спільних
проектах з фондом Пінчука. (URL: http://zn.ua/POLITICS/fond-vozrozhdenieotmezhevalsya-ot-pozicii-pinchuka-po-voprosu-dostizheniya-mira-v-ukraine235252_.html).
Отже, аналіз реакції експертного середовища, українських і закордонних
політиків виявив неоднозначність думок із приводу як мотивів публікації
українського бізнесмена В. Пінчука, так і підґрунтя пропонованих у статті
компромісів. Незважаючи на в цілому негативну оцінку плану примирення за
сценарієм поступок, частина експертів підкреслює наявність відповідних
настроїв не лише в колі наших зарубіжних партнерів, але навіть і в середині
країни. Відтак, не вдаючись до зайвої драматизації навколо окремо взятої статті
окремого бізнесмена, слід, зробивши відповідні висновки, бути готовими
відповісти на виклики, що несе із собою новий політичний рік.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій переконаний, що цей рік
стане для українського парламенту успішним.
Верховна Рада України продовжить практику розгляду законопроектів
блоками, і кожен пленарний день нинішнього робочого тижня парламенту буде
тематичним. На цьому наголосив Голова Верховної Ради України А. Парубій,
відкриваючи в понеділок, 16 січня, засідання Погоджувальної ради керівників
депутатських фракцій і парламентських комітетів.
За його словами, у вівторок планується завершити розгляд блоку питань
транспортної галузі. «Зокрема, нас чекає розгляд законопроекту, який вводить у
дію Єдиний електронний квиток – те, чого так чекають тисячі місцевих
громад», – сказав А. Парубій і додав, що у вівторок розглядатимуться і
екологічні питання.
У четвер планується розглянути проект Закону про Конституційний Суд
та питання децентралізації.
А. Парубій привітав колег з початком нового року і висловив
переконання, що «цей рік стане для українського парламенту успішним, а ми всі
спільно продемонструємо ефективну командну роботу» (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 16.01).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко під
час робочої поїздки на Схід України нагородила почесними відзнаками
Верховної Ради України найкращих освітян та працівників органів місцевого
самоврядування Луганської області.
І. Геращенко відзначила високий професіоналізм та вагомий внесок
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працівників області в соціально-культурний розвиток місцевих громад.
Під час спілкування з присутніми І. Геращенко поінформувала про
перевірені під час робочої поїздки інфраструктурні об’єкти освітньої,
культурної та медичної сфер області, серед яких Луганський обласний ліцейінтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус
імені героїв Молодої гвардії», а також обласний музично-драматичний театр.
Вона зауважила якісні зрушення у процесі їх відновлення.
«Ми хочемо акцентувати увагу місцевих мешканців на тому, що
парламент та уряд координують зусилля, спрямовані на відбудову
інфраструктури Донбасу. Для цього із державного бюджету в 2016 році було
виділено майже 4 млрд грн: майже 3 млрд грн на Донецьку і 1 млрд грн на
Луганську області», – нагадала вона.
У цьому контексті І. Геращенко закликала місцеві громади активніше
долучатися до процесу моніторингу над використанням бюджетних
коштів (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 13.01).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко під
час робочої поїздки в Луганську область заявила: «Заходи з відновлення
інфраструктури Донбасу не лише сприяють відбудові постраждалих
районів, а й створюють можливості для працевлаштування та соціальної
адаптації внутрішньо переміщених осіб».
13 січня перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко
разом з народним депутатом України М. Іоновою та міністром з питань
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб В. Чернишем
перебувала з робочою поїздкою на Луганщині.
Робочою поїздкою було передбачено відвідання інфраструктурних
об’єктів, відновлення яких відбувається за рахунок перерозподілених на ці
регіони коштів, виділених рішенням Верховної Ради.
«Плануючи робочий візит, ми провели ретельний аналіз стану освоєння
коштів місцевих бюджетів Луганської області. Наразі розпочато роботу з
реалізації близько 100 проектів. Частина з них перебуває на етапі проведення
державних закупівель», – поінформувала І. Геращенко.
У цьому контексті перший заступник Голови Верховної Ради наголосила,
що багато тендерних процедур проводяться через електронну систему
публічних закупівель ProZZoro, що дає змогу заощадити бюджетні кошти.
І. Геращенко разом з колегами ознайомилася зі станом відбудови
Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, Луганського обласного ліцеюінтернату, а також обласного музично-драматичного театру. Під час зустрічей
народні депутати передали учням військового ліцею книжки, які були зібрані в
рамках акції «Книга для Донбасу» з ініціативи Державного комітету
телебачення та радіомовлення України.
Перший заступник Голови Верховної Ради особливо відзначила хід робіт
в обласній дитячій лікарні, котрій неодноразово разом з колегами допомагали із
наданням технічного обладнання. «Сьогодні дитячу лікарню буде обладнано
усією необхідною сучасною технікою, аби діти мали змогу отримати якісну
медичну допомогу», – підкреслила І. Геращенко.
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Під час відвідання медичного закладу народний депутат обговорила з
головою Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Ю. Гарбузом
можливість виділення коштів на ремонт дороги, що веде до лікарні.
Також І. Геращенко відзначила важливість відновлення об’єктів
культурної сфери. Зокрема, вона вважає, що виділене для Луганського
обласного
академічного
українського
музично-драматичного
театру
приміщення стане перлиною не лише регіону. Відреставроване приміщення
1953 р., де раніше був Будинок культури, планують відкрити вже навесні
2017 р. Перший заступник Голови Верховної Ради пообіцяла, що разом з
колегами вони висадять сквер біля театру, і це буде їх подарунок місту.
Особливу увагу І. Геращенко привернула до необхідності надання
службового житла для військових та правоохоронців, а також внутрішньо
переміщених осіб, які працюють над відродженням регіону.
«Під час ознайомлення з ходом капітального ремонту театру ми зустріли
робочу бригаду будівельників, які переселились із Первомайська і сьогодні
працюють над відбудовою цього важливого культурного об’єкту. Необхідно
створити умови для соціальної адаптації та реінтеграції внутрішньо
переміщених осіб, зокрема й шляхом забезпечення їх житлом. Спільно з
місцевими органами влади ми маємо знайти комплексне рішення цього
питання», – зауважила І. Геращенко.
«За результатами поїздки ми з колегами проаналізуємо усю отриману
інформацію, аби зрозуміти, чим можемо допомогти місцевій владі й на які
проблемні сфери слід звернути увагу», – додала перший заступник Голови
Верховної Ради.
Під час робочої поїздки І. Геращенко серед іншого поспілкувалась із
представниками ЗМІ та громадськістю. Одне з ключових питань, що турбують
мешканців Луганщини, – відкриття КПВВ «Золоте», а також можливість
відкриття додаткових контрольних пунктів, зокрема в Новотошківці.
І. Геращенко поінформувала, що, незважаючи на наполягання української
сторони, бойовики продовжують блокувати відкриття пункту «Золоте». «Ми
ставимо питання відкриття КПВВ “Золоте” фактично на кожному засіданні у
Мінську, проте бойовики ОРЛО уникають пояснень щодо причин блокування
роботи контрольного пункту», – сказала І. Геращенко.
Вона зазначила, що КПВВ «Золоте» має високий рівень оснащення і його
робота зменшила б навантаження на інші КПВВ та сприяла б полегшенню
перетину лінії розмежування громадянами. Наразі через блокування роботи
КПВВ «Золоте» багатьом місцевим жителям доводиться перетинати лінію
розмежування в Донецькій області.
«Саме тому, ми будемо і далі піднімати це питання під час засідань ТКГ у
Мінську та працювати над гуманітарними ініціативами, які б полегшили життя
місцевих жителів», – підкреслила уповноважений Президента України.
І. Геращенко наголосила, що пріоритети України залишаються
незмінними. «Ми наполягаємо на першочерговому виконанні безпекового та
гуманітарного блоку Мінських домовленостей, зокрема виведенні військ,
встановленні контролю над українсько-російським кордоном та звільненні усіх
українців, які незаконно утримуються на території ОРДЛО та у Російській
Федерації», – підкреслила І. Геращенко (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 13.01).
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***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко під
час робочої поїздки в Донецьку область вручила відзнаки Верховної Ради
України.
За високий професіоналізм Почесними грамотами Верховної Ради
України було нагороджено кращих працівників вугільної та освітньої галузей
Донецької області.
І. Геращенко проводить особисті зустрічі з громадянами під час кожної
поїздки на Донбас, тож у ході нагородження поспілкувалась із присутніми та
наголосила, що увага до регіону, що постраждав від зовнішньої агресії,
відновлення його інфраструктури залишаються одними з ключових питань
порядку денного українського уряду та парламенту.
«Дуже важливо, що особлива увага у ході реконструкції соціальних
об’єктів інфраструктури приділяється відбудові шкіл, лікарень, гуртожитків», –
зазначила перший заступник Голови Верховної Ради України.
І. Геращенко наголосила, що Верховна Рада України у 2016 р. прийняла
важливий закон про перерозподіл коштів, які спрямувала на відновлення
об’єктів соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду на
території Донецької та Луганської областей.
«Завдяки прийнятому Верховною Радою України важливому рішенню,
майже 4 млрд гривень будуть використані для розвитку інфраструктури
Донецької та Луганської областей», – підкреслила І. Геращенко (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 13.01).
***
Депутат Верховної Ради від «Блоку Петра Порошенко» Р. Демчак
заявляє, що Генпрокуратура і ДФС перевірили правдивість даних у його
електронній декларації.
Народний депутат Р. Демчак написав про це на своїй сторінці у Facebook
у п’ятницю 13 січня.
«Пройшов перевірку Генеральної прокуратури України та Державної
фіскальної служби України на предмет сплати податків на доходи, що були
зазначені в е-декларації. Надав всі декларації та платіжки по сплаті податку на
доходи фізичних осіб починаючи від 2007 року», – написав він.
За його словами, ці відомства підтвердили відсутність події
кримінального правопорушення. «Кримінальне провадження через відсутність
події злочину – закрито», – написав він.
Водночас він опублікував довідку від ГПУ.
Як відомо, Р. Демчак задекларував 133 млн грн готівкових коштів, а
також оренду дружиною будинку і машини Range Rover у Великобританії.
У грудні ЗМІ повідомляли, що Генеральна прокуратура почала
розслідувати можливе ухилення від сплати податків шістьома депутатами
Верховної Ради, включно з Р. Демчаком. Іншими п’ятьома є Н. Шуфрич з
«Опозиційного блоку», Г. Бобов із групи «Партія “Відродження”» і
позафракційні О. Супруненко і В. Константиновський.
12 січня Національне антикорупційне бюро зареєструвало ще одне
кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення народним
депутатом.
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Загалом детективи Бюро зареєстрували 22 кримінальних провадження за
результатами аналізу відомостей, наведених у е-деклараціях, які стосуються дій
21 особи (Портал новин «Українська правда» (http://www.pravda.com.ua/)). –
2017. – 13.01).
***
Заява Голови Постійної делегації Верховної Ради України в ПА ОБСЄ
А. Герасимова щодо Остаточного звіту Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі
спостереження за виборами депутатів Державної думи Федеральних зборів
РФ 18 вересня 2016 р.
У зв’язку з Остаточним звітом Місії ОБСЄ/БДІПЛ зі спостереження за
парламентськими виборами в Російській Федерації 18 вересня 2016 р., голова
Постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї ОБСЄ
наголошує, що згідно з ухваленою Заявою від 20 вересня 2016 р. Верховна Рада
України не визнає легітимність виборів до Державної думи Федеральних зборів
Російської Федерації сьомого скликання у зв’язку з незаконним проведенням
цих виборів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та
міста Севастополь.
«Проведення Росією таких псевдовиборів на тимчасово окупованій
території України порушує Конституцію та законодавство України, основні
принципи та норми міжнародного права, а також суперечить резолюціям ПА
ОБСЄ «Порушення прав людини та основоположних свобод в Автономній
Республіці Крим та місті Севастополь» 2016 р., «Продовження очевидних,
грубих та невиправлених порушень РФ зобов’язань в рамках ОБСЄ та
міжнародних норм» 2015 р. та «Очевидне, грубе та невиправлене порушення
Російською Федерацією Гельсінкських принципів» 2014 р.
У повній відповідності до основоположних принципів ОБСЄ, міжнародні
спостерігачі від ПА ОБСЄ та БДІПЛ не проводили виборчого спостереження на
тимчасово окупованому Росією Кримському півострові, що вказано у
Остаточному звіті Місії.
Закликаємо всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані
установи не визнавати ніяких змін статусу Автономної Республіки Крим та
міста Севастополь і утримуватися від будь-яких дій або поведінки, які можуть
бути інтерпретовані як визнання будь-якої зміни статусу Криму, як це вказано в
резолюції ГА ООН від 27 березня 2014 р. A/RES/68/262 «Територіальна
цілісність України».
Чітким сигналом російській окупаційній владі про неминучу
відповідальність за скоєні злочинні діяння стало ухвалення 19 грудня 2016 р.
Генеральною Асамблеєю ООН резолюції «Стан з правами людини в
Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», яка засудила
системні порушення прав людини, здійснювані російською окупаційною
владою, у тому числі позасудові страти, викрадення, політично вмотивовані
переслідування жителів Криму тощо. Керуючись цим документом, міжнародна
спільнота має посилити тиск на Російську Федерацію для повного дотримання
нею прав людини на території АР Крим і міста Севастополь та виконання своїх
обов’язків, як окупаційної влади, у відповідності до норм і принципів
міжнародного права.
Закликаємо міжнародну демократичну спільноту солідарно виступити
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проти спроб легітимізувати окупацію АР Крим і міста Севастополь шляхом
включення осіб, обраних на тимчасово окупованих територіях до російських
парламентських делегацій в ПА ОБСЄ та інших міжнародних організаціях.
Закликаємо також утриматися від взаємодії з російськими парламентськими
делегаціями на двосторонньому рівні у разі включення до їхнього складу осіб,
обраних до Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації внаслідок
незаконних виборів у тимчасово окупованих АР Крим та місті Севастополь.
Будь-які спроби легітимізувати, прямо або опосередковано, грубі
порушення принципів і зобов'язань ОБСЄ, вчинені Російською Федерацією
шляхом спроби анексії та окупації частини суверенної території України,
повинні й надалі отримувати рішучий осуд ОБСЄ.
Закликаємо також усіх колег-парламентаріїв спонукати РФ до належного
і повного виконання положень згаданих вище резолюцій ПА ОБСЄ.
Припинення Росією триваючої збройної агресії проти України,
деокупація захоплених нею українських територій та неухильне дотримання
Російською Федерацією основоположних принципів і зобов’язань ОБСЄ є
єдиним шляхом до відновлення безпеки та довіри в регіоні ОБСЄ», – ідеться в
заяві
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 13.01).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України провів телефонну розмову з федеральним
канцлером Німеччини та президентом Франції.
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
федеральним канцлером Німеччини А. Меркель та президентом Франції
Ф. Олландом.
Президент України подякував федеральному канцлеру Німеччини та
президенту Франції за незмінну підтримку в боротьбі за відновлення
суверенітету і територіальної цілісності нашої держави та реалізації
повномасштабної програми реформ.
Співрозмовники обговорили стан виконання Мінських домовленостей із
врегулювання ситуації на Донбасі.
П. Порошенко, А. Меркель та Ф. Олланд наголосили на необхідності
досягнення прогресу у реалізації безпекового блоку Мінських домовленостей,
що сприятиме подальшому просуванню на інших напрямах мирного
врегулювання.
Президент України привернув увагу канцлера Німеччини та президента
Франції до неприпустимої ситуації, що склалася із заручниками та незаконно
утримуваними в РФ громадянами України.
Під час розмови було відзначено послідовні зусилля України, спрямовані
на мирне врегулювання, зокрема щодо звільнення в односторонньому порядку
15 осіб та забезпечення постачання води до окремих районів Луганської області.
Співрозмовники дійшли згоди щодо необхідності продовження роботи з
підготовки дорожньої карти імплементації Мінських домовленостей.
П. Порошенко, А. Меркель та Ф. Олланд висловили впевненість у
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завершенні найближчим часом процесу ратифікації Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС та запровадженні безвізового режиму для громадян України.
З нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин України з
Німеччиною, що відзначатиметься найближчими днями, було наголошено, що
протягом цього періоду українсько-німецьке співробітництво набуло рис
справжнього партнерства, що ґрунтується на взаємоповазі, спільних
європейських цінностях та відповідальності за збереження миру та безпеки на
континенті (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 16.01).
***
Президент України зустрівся з діючим головою ОБСЄ.
Президент України П. Порошенко провів зустріч із діючим головою
ОБСЄ, федеральним міністром Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії
С. Курцом.
Глава держави висловив упевненість, що сьогодні, коли Росія брутально
порушує зобов’язання в рамках Організації, Австрія під час головування в
ОБСЄ виходитиме з позицій необхідності відновлення поваги до верховенства
права, зокрема принципів Гельсінського заключного акта.
«Маємо кожного дня давати чітко зрозуміти Росії, що їй не уникнути
відповідальності за кричуще нехтування нормами та принципами міжнародного
права, а її надії на послаблення санкційного тиску – марні», – підкреслив глава
держави.
Президент України привітав намір австрійського головування посилити
технічні можливості СММ ОБСЄ. Це має важливе значення для контролю за
дотриманням режиму припинення вогню та фіксування фактів постачання
російських озброєнь та військовослужбовців на Донбас.
Глава держави зазначив, що врегулювання ситуації на Донбасі вимагає
застосування всього потенціалу ОБСЄ. У цьому контексті ключове значення
має продовження започаткованої німецьким головуванням роботи над питанням
розміщення озброєної поліцейської місії ОБСЄ у регіоні.
Президент України закликав голову ОБСЄ реагувати всіма можливими
засобами на порушення Москвою прав українських громадян на окупованих
територіях, а також сприяти звільненню політичних в’язнів, незаконно
утримуваних Росією, та заручників на Донбасі (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
16.01).
***
Україна більше не повернеться під вплив Росії, адже влада та народ
працюють над розбудовою нової держави, заявив Президент П. Порошенко
під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками переговорів з віцепрезидентом США Дж. Байденом.
«Сьогодні ми розбудовуємо нову, сильну, потужну, демократичну Україну.
Це вже далеко не та держава, з якої ми починали на етапі втечі збанкрутілої та
злочинної влади на початку російської військової агресії. Це Україна, яка має
гідність, прагнення до демократичних реформ. Це Україна, яка більше ніколи не
повернеться в стійло російської імперії», – наголосив глава держави.
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«Це Україна, яка надійно боронитиме демократичні цінності, права і
свободи громадян. Цінності, які є спільними і для України, і для Сполучених
Штатів Америки. Це Україна, яка має нову, сильну, професійну, потужну,
патріотичну і боєздатну армію. Це Україна, яка має нову поліцію. Це Україна,
яка має нову антикорупційну інфраструктуру. Це Україна, яка має чіткий план
реформ і потужну політичну волю для імплементації цих реформ», – зазначив
Президент та додав, що така Україна є гарантом неповернення Європи до таких
часів як період «холодної війни» з Радянським Союзом.
П. Порошенко висловив переконання, що без реформаторських процесів,
які були розпочаті в нашій державі в останні роки, котрі щодня змінюють
обличчя нашої держави, вже неможливо уявити собі нову Україну. «Хочу
наголосити, що ми працюємо як єдина команда: Президент, парламент, уряд і
наші стратегічні партнери у Сполучених Штатах Америки, Європейському
Союзі і по всьому світу в рамках потужної проукраїнської коаліції», – зауважив
Президент.
Серед кроків, які вже впроваджуються та приносять результати, глава
держави назвав децентралізацію, судову реформу, податкову, адміністративну
реформи, потужні кроки, які забезпечують стабільність у макрофінансовій і
банківській сферах.
«За короткий проміжок часу, наголошую в умовах агресії, війни,
незаконної анексії Криму і окупації Сходу нашої держави, – ми, і це оцінки не
лише мої, і не лише внутрішні, зробили більше, ніж за всі попередні часи
існування України», – резюмував П. Порошенко (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
16.01).
***
Президент П. Порошенко подякував Сполученим Штатам та
особисто віце-президенту США Дж. Байдену за постійну й тверду
підтримку України в її боротьбі за незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність.
«Я хотів би ще раз висловити слова щирої подяки – подяки за поради,
подяки за допомогу, доброму другу, віце-президенту Байдену і нинішній
адміністрації Сполучених Штатів Америки і дуже розраховуємо на
наступництво у нашій спільній роботі з боку нової адміністрації США», – сказав
П. Порошенко представникам ЗМІ після завершення зустрічі з віце-президентом
США Дж. Байденом.
Президент також повідомив про результати перемовин з віце-президентом
США щодо шляхів подальшої розбудови американо-українського стратегічного
партнерства та висловив переконання щодо успішної взаємодії з новою
адміністрацією США.
«Ми поважаємо демократичний вибір американського народу та готові до
ефективної і плідної співпраці з новою адміністрацією. Україна завжди
користувалася такою підтримкою», – сказав П. Порошенко та висловив
сподівання, що й «надалі українське питання буде об’єднувати весь
американський політикум і буде залишатися серед перших пріоритетів».
У свою чергу віце-президент США висловив сподівання, що нова
американська адміністрація продовжить політику підтримки України. «Я
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сподіваюсь, що наступна адміністрація також захоче бути вашими партнерами
та підтримувати ваш прогрес», – сказав Дж. Байден (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
16.01).
***
Санкції проти країни-агресора Росії мають діяти до того часу, поки не
буде відновлено територіальну цілісність України, переконаний Президент
П. Порошенко.
«Наголошую на тому, що ці санкції мають залишатися чинними поки не
буде відновлено територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних
кордонах, включно з Кримом», – заявив глава держави представникам ЗМІ після
завершення зустрічі з віце-президентом США Дж. Байденом.
П. Порошенко подякував Сполученим Штатам за рішення щодо
продовження їх дії. «Висловлюю вдячність пану віце-президенту США за
абсолютно чітку і послідовну позицію в цьому питанні і за нещодавнє рішення
Вашингтона розширити санкції проти РФ», – сказав Президент.
Глава держави підкреслив, що запровадження, а нині – продовження дії
санкцій, не є головною метою, а є тим знаряддям, яке має змусити агресора
брати участь у переговорах та виконувати взяті на себе зобов’язання. «Санкції
не є самоціллю, але є важливим інструментом тиску, впливу та мотивації для
Російської Федерації бути за столом переговорів, імплементувати Мінські
домовленості, припинити агресію та окупацію і забезпечити територіальну
цілісність нашої держави в рамках міжнародного права», – сказав він,
наголосивши, що це той інструмент, який має змусити Росію поважати
міжнародне право.
Президент також зазначив, що Росія всіма способами намагається не лише
уникнути відповідальності, а й дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні,
розколоти трансатлантичну і європейську єдність. Та в наших силах протидіяти
цим планам, у першу чергу шляхом запуску дорожньої карти імплементації
Мінських домовленостей та продовженням успішних внутрішніх реформ.
«Вірю, що ми переможемо, бо правда на боці України, а справедливість
завжди сильніша за зброю», – сказав П. Порошенко.
Віце-президент Сполучених Штатів Америки Дж. Байден у свою чергу
особливо підкреслив, що США, разом з партнерами з ЄС та Великої сімки,
стоять на позиціях, що санкції проти Російської Федерації мають залишатися в
силі до того моменту, доки Росія повністю не виконає свої зобов’язання в
рамках Мінських домовленостей.
«Жодні політичні домовленості неможливі доки Росія продовжує
насильство в Україні. Тільки після того як Росія та її маріонетки на Сході
України виконають свої зобов’язання та припинять бойові дії, після того як
вони дозволять Донбасу повернутись до мирного та безпечного життя, Україна
зможе виконати свої політичні зобов’язання», – сказав Дж. Байден.
Віце-президент США також наголосив, що санкції, які пов’язані з анексією
Криму, мають залишатися в силі, доки Росія контролює півострів (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. –16.01).
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***
Президент П. Порошенко зазначив, що під час переговорів з віцепрезидентом США Дж. Байденом були розглянуті питання агресії Росії
проти України.
«Україна усвідомлює, що ми не є єдиний ворог для Москви. Всі, хто
сповідує демократичні цінності, є ворогами Кремля. І тому сьогодні захист
України є захистом цінностей вільного світу», – сказав глава держави під час
заяви для представників засобів масової інформації по завершенні переговорів.
«У цьому році виповнюється три роки, як Росія розв’язала справжню війну
проти нашої держави. Це війна, під час якої вбито десять тисяч українців –
цивільних і військових. Війна ця триває і сьогодні. Лише за останні три дні
наший військових продовжували обстрілювати більш ніж 250 разів», – сказав
П. Порошенко.
При цьому Президент підкреслив, що загрози залишаються і Росія прагне
уникнути відповідальності: «Вона, аби компенсувати військові невдачі,
намагається дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні, спровокувати
безлад. Вона прагне розколоти трансатлантичну і європейську єдність».
Глава Української держави наголосив, що «в наших силах протидіяти цим
планам шляхом запуску дорожньої карти імплементації Мінських
домовленостей та продовженням успішних внутрішніх реформ».
У свою чергу віце-президент США зазначив, що «американці, включно з
мільйоном гордих українських американців, розуміють, що дуже багато
залежить від вашого успіху не лише для українців, а й для Європи та США».
«Якщо ваш прогрес продовжиться, то ви не тільки просунетесь у побудові
більш відкритого, демократичного та успішного майбутнього, на яке
заслуговують українці, а й збережете єдність світової спільноти щодо підтримки
ваших зусиль», – сказав Дж. Байден (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –16.01).
***
Президент П. Порошенко доручив Міністерству закордонних справ
передати позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі щодо порушення Росією
Конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо
ліквідації усіх форм расової дискримінації.
«Три роки Російська Федерація брутально порушує міжнародне право, три
роки здійснює незаконну анексію Криму, незаконну окупацію Сходу нашої
країни на території Донецької та Луганської областей, реалізує політику
знищення і дискримінації в Криму», – сказав Президент під час зустрічі з
уповноваженим Президента у справах кримськотатарського народу
М. Джемілєвим, заступником міністра закордонних справ О. Зеркаль,
заступниками глави АПУ К. Єлісєєвим та О. Філатовим.
Він наголосив, що протягом трьох років російські бойовики скоїли
численні терористичні атаки, жертвами яких стали сотні тисяч безвинних
людей, які змушені були покинути свої помешкання.
Президент нагадав, що близько 1,7 млн українців є тимчасово
переміщеними особами. «Ті, хто залишився і в Криму, і на Донбасі зазнають
тортур
та
переслідувань.
Забороняється
діяльність
Меджлісу
кримськотатарського народу та скоються інші злочини, які не можуть
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залишатися безкарними», – сказав П. Порошенко. При цьому Президент нагадав
про численні злочини, які були скоєні терористами проти мирного населення в
Маріуполі, Волновасі, Краматорську та збитий бойовиками літак рейсу МН-17.
Глава держави висловив впевненість у тому, що Україна весь цей час із
початку агресії Росії діяла виключно у форматі міжнародного права. Він
зауважив, що ця робота проводилася за його дорученням і на сьогодні
завершено процес тривалої досудової роботи, підготовлено позов до
Міжнародного суду ООН у Гаазі.
Цей позов відбувається в рамках Конвенції щодо протидії фінансування
тероризму. «Це була довга і копітка робота. Було проведено багато сесій та
направлена велика кількість нот», – сказав Президент. Усього в рамках цього
позову було проведено п’ять засідань і направлено 45 нот.
Друга позиція в нашому позові стосується застосування Конвенції щодо
ліквідації усіх форм расової дискримінації, де також було проведено три
засідання і подано понад 20 нот.
«Сьогодні увесь комплекс робіт по досудовому процесу завершено.
Сьогодні Україна повністю готова передати до Міжнародного суду ООН в Гаазі
необхідні документи для притягнення до відповідальності Російської Федерації
за цими двома Конвенціями», – зазначив Президент та наголосив, що підготовка
української сторони дуже ретельна.
Глава Української держави також зазначив, що тримає на контролі і
попередні позови проти Російської Федерації в рамках позовів щодо порушення
нею міжнародного морського права. Україна ставить питання щодо притягнення
до відповідальності за незаконну конфіскацію Росією українського майна,
українських родовищ, захоплення українських платформ, перешкоджанню
рибальству, завданню екологічної шкоди та інші процеси, які завдали шкоди
Україні в анексованому Криму та окупованому Донбасі.
Президент також повідомив про своє доручення Міністерству закордонних
справ і Міністерству юстиції щодо супроводження позовів у рамках
двосторонніх договорів щодо захисту інвестицій, якими буде забезпечено
захист українських державних підприємств. «Росія має заплатити свою ціну за
агресію», – сказав П. Порошенко та доручив українським дипломатам передати
вже сьогодні позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
16.01).
***
Глава держави П. Порошенко під час візиту до Одеси провів нараду з
головами обласних державних адміністрацій Одеської, Миколаївської,
Херсонської та Запорізької областей. У робочій нараді з питань проведення
децентралізації взяли участь міністри, чия діяльність пов’язана з питаннями
регіональної політики та місцевого самоврядування, розвитку інфраструктури,
податкової політики і фінансів, а також голови об’єднаних територіальних
громад чотирьох південних областей України.
Президент повідомив, що у 2016 р. місцеві бюджети з впровадженням
реформи децентралізації в Україні зросли на 44 млрд грн. При цьому він
висловив сподівання, що у 2017 р. місцеві бюджети зростуть ще на 30 млрд грн.
П. Порошенко привітав успішне проведення виборів до об’єднаних
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територіальних громад, які відбулися в минулому році, та висловив сподівання,
що процес децентралізації та добровільного об’єднання в територіальні громади
відбуватиметься ще динамічніше, оскільки він довів свої переваги та створює
передумови для сталого економічного й соціального розвитку регіонів.
Глава держави особливо акцентував увагу учасників наради на питанні
реконструкції та будівництва доріг. В Україні майже 50 тис. км доріг
державного значення і, в порівнянні з 2016 р., коли було виділено 12 млрд грн
на їх ремонт, у 2017 р. на ці цілі передбачено 30 млрд грн у Дорожньому фонді і
в Державному бюджеті. При цьому він наголосив, що бере це питання під
контроль. «Нам треба завершити проектні роботи, тендери в найкоротші
терміни. При цьому забезпечити перевагу українським виробникам та
українським компаніям. І щоб кожна копійка з 30 млрд була використана
ефективно і дороги були побудовані», – сказав П. Порошенко.
Президент зазначив, що «експеримент щодо використання позапланових
надходжень від митниці на будівництво доріг не буде тривати довго» та
звернувся до присутніх із пропозицією скористатися цією його ініціативою.
«Вона створює дуже потужну мотивацію місцевої влади і голів державних
адміністрацій для того, щоб боротись із контрабандою і мати чітку мотивацію
людей для того, щоб збільшувати надходження від митниці. У цьому році це
відпрацювало непогано», – зазначив П. Порошенко та поставив завдання вийти
на показник у 2500 км новозбудованих та відремонтованих доріг у 2017 р.
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. –12.01).
***
Президент П. Порошенко поставив конкретні завдання перед новим
очільником Одещини М. Степановим і наголосив на необхідності
першочергового виконання всіх планів щодо ремонту та будівництва доріг.
Глава держави зазначив, що вперше в історії України Державний бюджет
2017 р. передбачає 30 млрд грн на дорожнє будівництво. «Дорожнє будівництво
– це є локомотив економіки», – сказав П. Порошенко та наголосив на
пріоритетності цієї роботи.
Президент також наголосив на дієвості загальноукраїнського експерименту
щодо використання коштів від перевиконання планів надходжень від митниці
на будівництво доріг та зауважив на необхідності використання цього
механізму додаткового фінансування. «Я хочу бачити не балаканину, не піар, а
конкретні гроші, які надходять до державного бюджету», – сказав він та
нагадав, що за дев’ять місяців минулого року було зібрано лише 12 млн грн, а
після зміни керівництва області за три останні місяці 2016 р. було зібрано
близько 330 млн грн.
«Цей темп має бути збережено у 2017 році. І дорога Одеса-Рені має бути і
профінансована, і добудована», – поставив завдання новому очільнику області
Президент та уточнив, що це стосується й інших доріг Одеської області.
Глава держави доручив М. Степанову швидко розібратися та забезпечити
ефективну роботу Центру надання адміністративних послуг. Також Президент
дав доручення правоохоронним органам області активізувати боротьбу зі
злочинністю на Одещині та «навести порядок і в області, і в місті».
Президент, зокрема, зазначив, що за 2016 р. у п’ять разів зріс бюджет
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розвитку місцевих громад і додав, що це не є досягненням місцевого
самоврядування. «Це президентська програма децентралізації, коли надана
додаткова база оподаткування, додаткові доходи, які надійшли територіальним
громадам», – наголосив він.
Глава держави підкреслив, що навіть в умовах війни бюджет міста Одеса
збільшився в п’ять разів. За його словами, із центру на місця віддали ресурси
саме для того, щоб місцева громада мала будь-які можливості. «Голова будьякої територіальної громади не їздить в Київ погоджувати видатки бюджету:
починається будівництво доріг, починаються програми енергозбереження,
змінюється обличчя міста. Це і є реалізація президентської програми
децентралізації», – сказав Президент.
Глава держави також зазначив, що державна фінансова підтримка на
розвиток інфраструктури тільки за рахунок субвенції 159 об’єднаних
територіальних громад у 2016 р. була більша на 1 млрд грн. З Державного
фонду регіонального розвитку виділено 3 млрд грн цим громадам,
1,9 млрд грн – становила субвенція на соціально-економічний розвиток. Він
наголосив, що така фінансова підтримка дала можливість почати будувати
школи, дитячі садки в громадах.
Президент також нагадав, що 31 грудня відвідав з робочою поїздкою
Донбас, де, зокрема взяв участь у відкритті трьох відбудованих мостів, які було
зруйновано проросійськими бойовиками.
П. Порошенко наголосив, що в країні поступово відбуваються зміни.
«Наголошую, що найкраща політика – це чесно служити державі», – підкреслив
П. Порошенко.
«Впевнений у тому, що рішучі реформи, у першу чергу в економічній
сфері, будуть продовжені у 2017 році. Будуть залучатись нові інвестори, у тому
числі і в Одеську область», – сказав П. Порошенко.
Глава держави також наголосив на важливості завершення будівництва
одеського аеропорту: «Цього року не лише будівля аеропорту має бути
завершена, а й розпочато реконструкцію смуги. Смуга має бути на рівні всіх
світових стандартів, а аеропорт таким, щоб сюди хотілось приїздити». Він
повідомив, що обговорив з міністром інфраструктури питання щодо завершення
будівництва одеського аеропорту та дав відповідне доручення опрацювати його
разом з міністром фінансів (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –12.01).
***
Президент П. Порошенко взяв участь в церемонії передачі
Центральному клінічному госпіталю Державної прикордонної служби
високотехнологічного медичного обладнання від уряду Японії. У церемонії
також взяв участь Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні
С. Сумі, який вручив сертифікати на відповідне медичне обладнання для потреб
українських військових медиків.
Захід відбувся в рамках реалізації проекту міжнародної технічної допомоги
«Невідкладна підтримка в Україні спроможності надання медичної допомоги».
«Сьогоднішня передача медичного обладнання є не лише прикладом
співпраці України, Організації об’єднаних націй та Японії, а ще й першою
подією Року Японії в Україні, яка символізує тісну взаємодію між Україною та
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Японією», – наголосив глава держави.
Президент зазначив, що раніше таким обладнанням у першу чергу
забезпечувалися лікарні, які обслуговують високопосадовців, а нині за його
дорученням
першочергово
високотехнологічним
новітнім
медичним
обладнанням оснащуються військові шпиталі. «Це чітко відображає ті
пріоритети, які є сьогодні у мене, як у Президента, у командування
прикордонних військ, ЗСУ, щоб ви – найкращі українці, герої, еліта країни
отримували належну допомогу. Впевнений, ви її тут отримаєте», – сказав
П. Порошенко під час спілкування з військовослужбовцями, які перебувають на
лікуванні в госпіталі.
Серед переданого обладнання Комп’ютерний томограф Toshiba 2016 р.,
відеоендоскопічний комплект Olympus,
Цифрова рентгенівська система
Calypso. Донором проекту виступив уряд Японії за сприянням Офісу проектної
підтримки ООН (UNOPS). Загальний бюджет становив 22 млн 502 тис. грн.
Як повідомив Президенту начальник відділення діагностики госпіталю
ДПСУ В. Петренко, нове обладнання дасть можливість здійснювати
високоточну діагностику та надавати якісну медичну допомогу, у першу чергу
пораненим воїнам АТО, які прибувають до медустанови на лікування,
ветеранам АТО, прикордонникам та членам їхніх родин. Всі послуги для них
будуть
надаватися безкоштовно. «Змінюється підхід до лікувальнодіагностичного процесу», – констатував він.
Президент та посол Японії в Україні ознайомилися з кабінетом
комп’ютерної томографії, оглянули обладнання відділення променевої
діагностики, зокрема новітню рентгенівську систему, відеоендоскопічний
комплект, а також перевірили умови роботи медичного персоналу.
Передаючи сертифікати голові Держприкордонслужби В. Назаренку,
С. Сумі зазначив, що радий передати обладнання і висловив сподівання, що
воно допоможе покращити лікування і військовослужбовців, і цивільних
громадян.
П. Порошенко також ознайомився з умовами стаціонарного лікування
хворих, забезпеченням медичним обладнанням та відвідав охоронців кордону,
які отримали поранення під час виконання завдань у районі проведення АТО.
У заході також взяли участь заступник виконавчого директора офісу
проектної підтримки ООН В. Ваншелбойм та голова Державної прикордонної
служби України В. Назаренко.
Свою історію головний медичний заклад прикордонного відомства
розпочав у 1984 р. Нині він має п’ять клінік та інші окремі медичні підрозділи
на 300 місць. З початку російської агресії на Сході нашої країни медичний
персонал Центрального клінічного госпіталю брав участь у посиленні
лікувальних підрозділів по лінії розмежування, а також здійснював виїзди до
органів Держприкордонслужби в районі проведення антитерористичної
операції. Силами мобільних лікарських бригад проводилась евакуація
поранених і хворих з лікувальних закладів ЗС України та інших медустанов
областей прилеглих до районів, де відбуваються бойові дії. Двадцять шість
співробітників Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби є
учасниками АТО (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 13.01).
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***
Президент П. Порошенко під час робочої поїздки до Миколаївської
області разом з олімпійською чемпіонкою О. Харлан взяв участь у церемонії
відкриття новозбудованого залу фехтування в спортивному корпусі
Миколаївської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи
олімпійського резерву з фехтування.
П. Порошенко нагадав, що три місяці тому олімпійська чемпіонка
О. Харлан, яка душею вболівала за те, щоб відродити одну з найкращих
фетхувальних шкіл в Україні, обговорювала питання про будівництво цього
залу з членами команди Президента.
«Багато представників влади обіцяли багато років, що це буде зроблено. І
лише зараз за останні три місяці, інколи працюючи 24 години на добу, команда
робила все можливе для того, щоб сьогодні ця урочиста подія відбулась», –
сказав Президент.
«Я думаю, що це найкращий фехтувальний зал в Україні, а, можливо, не
лише в Україні», – зазначив П. Порошенко.
Глава держави наголосив, що це міцний фундамент відродження і розвитку
нашої фехтувальної школи. «Я впевнений втому, що тут знаходяться майбутні
чемпіони України, Європи, світу і Олімпійських ігор», – сказав він.
«Відроджується не лише українська армія, не лише українська економіка.
Відроджується і український спорт, і українська культура», – зауважив
Президент та додав, що відкриття спортивного залу сьогодні це не показуха і
вже 17–18 січня в ньому відбудуться перші змагання з фехтування.
Президент нагадав, що на чемпіонаті світу 2015 р. національна збірна
команда України з фехтування на шпагах серед чоловіків здобула золоті медалі.
На літніх Іграх Олімпіади 2016 р. збірна команда України з фехтування на
шаблях серед жінок, у складі якої була О. Харлан, стала срібним призером.
Президент також зауважив, що прапор, який сьогодні був піднятий під час
урочистої церемонії відкриття залу, у 2008 р. був на Олімпіаді в Пекіні, де,
зокрема українська збірна з фехтування здобула золоті медалі.
Президент також висловив вдячність місцевій владі, будівельникам та всім,
хто долучився до спорудження спортивної зали, яка має найсучасніше
професійне обладнання. Відтепер молоді спортсмени матимуть можливість
тренуватися в належних умовах, а їх тренери – виховувати майбутнє України,
підкреслив П. Порошенко.
«Це ви сприяєте розвитку молодих спортивних талантів, від яких залежить
майбутнє, їхні особисті досягнення та перемоги України. Переконаний, що цей
зал, наявна інфраструктура, кваліфікований тренерський склад школи дадуть
змогу активно залучати підростаюче покоління, всіх бажаючих до занять
фехтуванням. Ще раз підтвердити статус Миколаївської школи фехтування,
можливо найкращої в Україні», – сказав глава держави.
Він також зазначив, що для запобігання зайвому навантаженню і травмі
спортсменів у фехтувальному залі замість звичайних бетонних укладено
амортизовані доріжки, враховано вимоги до освітлення залу, що відповідає всім
умовам для навчально-тренувальної підготовки українських спортсменів для
фехтування.
«Нехай сучасний спортивний об’єкт буде гордістю для кожного
громадянина Миколаєва. Вірю, тут неодмінно зростуть спортивні зірки», –
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додав Президент.
Олімпійська чемпіонка з фехтування О. Харлан назвала день відкриття
спеціалізованого залу дуже важливим і знаменним не тільки для школи
фехтування Миколаєва, а й для всієї України. «Відкриття цього залу – це дуже
важливий крок для розвитку нашого виду спорту», – сказала вона.
Спортсменка подякувала Президенту, голові ОДА та всім, хто долучився
до його спорудження, за підтримку ідеї з його будівництва. «Я, як спортсменка,
яка вже майже 17 років займається фехтуванням, бачила дуже багато
фехтувальних залів і завжди мріяла, щоб один з таких з’явився у моїй рідній
країні, у моєму рідному місті. Вже вкотре я себе запевнила, що мрії
здійснюються. Дякую Вам», – сказала О. Харлан, підкресливши, що
спорудження такого залу стало втіленням мрії багатьох спортсменів, адже для
кожного з них важливі умови тренування.
«Я впевнена, що в цьому залі виросте не один чемпіон Європи, світу чи
олімпійський чемпіон. Я впевнена, що вам буде ким пишатись. Сьогодні
починається нове життя для фехтування Миколаєва та всієї України», –
резюмувала чемпіонка.
У Миколаївській спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі
олімпійського резерву з фехтування 422 спортсмени та 32 тренери (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2017. – 12.01).
***
Відбулася зустріч Прем’єр-міністра України В. Гройсмана з віцепрезидентом США Дж. Байденом, під час якої сторони підбили підсумки
взаємодії із США під керівництвом Адміністрації президента Б. Обами,
обговорили поступ України на шляху реформ та подальшу співпрацю.
«Я хочу запевнити Вас у тому, що мій уряд і я особисто як Прем’єр-міністр
не збираємося зупинятися на шляху проведення змін усередині країни. Ми і далі
будемо йти шляхом реформ, які принесуть мир, стабільність і спокій у нашу
державу. Ми будемо робити все для того, щоб Україна відбулася, щоб зусилля,
які докладалися та докладаються, привели нас до успіху. Я точно знаю, що
зміни, які ми робимо, будуть найкращим внеском в успіх нашої країни», –
підкреслив Прем’єр-міністр України В. Гройсман.
«Наші реформи, зміни, відкритість потрібні нам, ефективна боротьба з
корупцією потрібна нам. І це не просто високі слова – це те, що буде робити нас
сильними, – наголосив В. Гройсман. – З нашого боку ми на 100 % віддані
змінам у нашій країні, і будемо все робити для того, щоб і Ваш внесок, який Ви
робили не один рік, мав успіх», – зазначив глава уряду.
Прем’єр-міністр подякував за тверду та незмінну позицію США та
особисте лідерство Дж. Байдена у справі мобілізації міжнародної допомоги та
підтримки територіальної цілісності і суверенітету України.
«Ваша особиста роль, особливо за останні роки виборювання нашої
незалежності, є надзвичайно важливою для нашої країни у всіх сферах, –
підкреслив В. Гройсман. – Я хочу подякувати за віру в Україну, за те, що
Україна була і залишається у Вашому серці. Я знаю, що через 4 дні Ваша увага
до нашої держави не буде меншою, ніж була досі».
Він відзначив зусилля Адміністрації президента Б. Обами, спрямовані на
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протидію російській агресії, на надання допомоги Україні – військового
озброєння нелетального характеру, проведення тренувань українських
військових, медичної допомоги пораненим та експертної допомоги на
проведення внутрішніх реформ.
Він нагадав, що Сполучені Штати Америки прийняли рішення про надання
кредитних гарантій обсягом 3 млрд дол., що стало вагомим внеском у
стабілізацію економіки України.
В. Гройсман високо оцінив санкційну політику США щодо Російської
Федерації та привітав нещодавнє продовження санкцій проти політиків та
компаній з Росії. Санкції повинні залишатися в силі до моменту повної
імплементації Мінських домовленостей та відновлення територіальної
цілісності та суверенітету України, включаючи Крим, підкреслив В. Гройсман.
Глава уряду підкреслив готовність України та керівництва країни на
подальший розвиток стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами
Америки. Він відзначив важливість допомоги США для трансформації України
в ключових напрямах, серед яких: реформування митної служби, боротьба з
корупцією, проведення децентралізації та підтримка енергетичної безпеки.
В. Гройсман поінформував шанованого гостя про кроки уряду в
продовженні внутрішніх реформ та реалізацію програми співпраці з
Міжнародним валютним фондом. Серед пріоритетів уряду – посилення
незалежності судової гілки влади, проведення масштабної приватизації
державних підприємств, продовження реформування енергетичного сектору,
банківської галузі України, а також реформування Пенсійного фонду України
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –16.01).
***
В. Гройсман прибув з робочою поїздкою до Чернігівської області.
Прем’єр-міністр України В. Гройсман прибув з робочою поїздкою до
Чернігівської області.
Глава уряду ознайомиться з навчально-матеріальною базою Чернігівського
обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді та
Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування, де
поспілкується з педагогічним колективом навчального закладу.
В. Гройсман візьме участь в урочистому врученні пожежної техніки та
аварійно-рятувального обладнання підрозділам Державної служби з
надзвичайних ситуацій Чернігівського гарнізону (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 16.01).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів телефонну розмову з
прем’єр-міністром Республіки Молдова П. Філіпом. Глави урядів обговорили
актуальні питання співробітництва країн, зокрема в торговельноекономічній та енергетичній сферах.
В. Гройсман привітав рішення уряду Молдови відмінити обмежувальні
заходи на українську м’ясо-молочну продукцію у 2017 р.
Прем’єр-міністр підтвердив запрошення главі уряду Молдови взяти участь
у зустрічі глав урядів країн-членів ГУАМ та бізнес-форумі у її рамках, які
планується провести в Києві.
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В. Гройсман запропонував провести перше з 2011 р. засідання
Міжурядової комісії у квітні – травні цього року в Україні. Він також позитивно
оцінив результати зустрічі співголів міжурядової комісії України та Молдови –
першого віце-прем’єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі
України С. Кубіва і віце-прем’єр-міністра економіки Республіки Молдова
О. Калмика – у листопаді 2016 р. у Кишиневі.
Серед інших питань порядку денного двосторонніх відносин Прем’єрміністри країн обговорили зокрема так звані «пакетні домовленості» щодо
Дністровського комплексного гідровузла. У цьому контексті глава українського
уряду запропонував доручити відповідним міністерствам і відомствам провести
протягом лютого цього року переговори для вироблення остаточних рішень.
Окремо В. Гройсман також зауважив зацікавленість України у відновленні
поставок електроенергії на ринок Молдови та готовність взяти участь у
відповідному тендері (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –
12.01).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман провів нараду з питань
утримання та розвитку дорожньої інфраструктури, під час якої учасники
обговорили питання підготовки до початку масштабної реконструкції і
будівництва доріг у 2017 р.
«Зараз нам потрібно дуже швидко готуватися до початку масштабних
будівельних робіт щодо ремонту, часткового ремонту, капітального ремонту,
реконструкції, будівництва нових доріг, – наголосив В. Гройсман. – 1 квітня ми
маємо бути повністю готові: тендери, гроші, закупівлі, – все має бути готово».
Одним із пріоритетних проектів автодорожніх робіт в Україні стане
магістраль, що з’єднує Львів з Одесою. Про це визначено на нараді під
головуванням Прем’єр-міністра України В. Гройсмана з питань утримання та
розвитку дорожньої інфраструктури.
Обговорюючи
потенційні
проекти,
Прем’єр-міністр
підкреслив
пріоритетність магістралі Львів – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань
– Одеса, що підкреслить транзитні можливості країни.
«Ми цю магістраль беремо однією з пріоритетних. Однозначно, вона буде
працювати», – зазначив В. Гройсман.
Також глава уряду зауважив необхідність закінчення робіт щодо
будівництва дороги Одеса – Рені.
Говорячи про стан автомобільних доріг в Україні, в. о. голови Державного
агентства автомобільних доріг України С. Новак зазначив, що протягом 20 років
сфера будівництва доріг була хронічно недофінансованою. За його словами,
після рішення Прем’єр-міністра щодо початку автодорожніх робіт ситуація
почала змінюватися, і у 2016 р. було відремонтовано 950 км доріг. Нині в
незадовільному стані 17 % доріг (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2017. –12.01).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман відвідав державну установу
«Урядовий контактний центр».
Під час візиту глава уряду прийняв дзвінки від громадян та відповів на
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питання щодо підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн.
Прем’єр-міністр зауважив, що не вперше відвідує контактний центр. За
його словами, це дає змогу отримати з першоджерела інформацію про реальний
стан справ з нарахуванням мінімальної заробітної плати в країні.
На «гарячу лінію» контактного центру почали надходити звернення
громадян щодо порушень трудового законодавства, пов’язаних з небажанням
виплачувати заробітну плату на рівні встановленої мінімальної заробітної
плати.
Деякі громадяни повідомляють про переведення частини працівників на
0,5, 0,75 ставки. «Наше завдання сьогодні – розібратися з кожним таким
питанням, щоб ні в кого не виникало бажання не доплатити працюючій людині
мінімальну заробітну плату, яка має бути нарахована на рівні 3200 грн», –
підкреслив В. Гройсман.
Серед інших питань звернень громадян – субсидії, стан доріг, неправильне
нарахування тарифів на житлово-комунальні послуги. Ці звернення мають
отримати чітку реакцію з боку усіх органів влади як обласного, районного, так і
місцевого рівня. «Де потрібна реакція уряду – вона буде», – зауважив Прем’єрміністр. Глава уряду обговорив з директором «Урядового контактного центру»
В. Плохієм основні питання звернень і скарг громадян. Вони також
поспілкувалися про питання роботи урядових «гарячих ліній», регіональних
центрів. За результатами обговорення Прем’єр-міністр доручив міністру
Кабінету Міністрів України О. Саєнку, державному секретарю Кабінету
Міністрів України В. Бондаренку, міністру соціальної політики України А. Реві,
голові Державного агентства з питань електронного урядування України
О. Риженку опрацювати план заходів щодо розвитку контактного центру
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –13.01).
***
Прем’єр-міністр
України
В. Гройсман
підтримав
пропозиції
громадськості, спрямовані на розвиток україномовного розділу «Вікіпедії»,
та доручив органам виконавчої влади вжити у 2017 р. заходів для їх
реалізації.
Серед запропонованих громадськістю заходів:
– внесення змін до навчальних програм з інформатики, географії, історії та
літератури для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо
використання україномовного розділу «Вікіпедії»;
– можливість підготовки студентами матеріалів для «Вікіпедії»;
– сприяння проведенню української частини міжнародного конкурсу «Вікі
любить пам’ятки»;
– сприяння проведенню конкурсу з розміщення наукових робіт в
українському розділі «Вікіпедії» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2017. – 16.01).
***
Під головуванням віце-прем’єр-міністра з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України І. Климпуш-Цинцадзе відбулася нарада
з питань підготовки навчань Україна – НАТО із захисту критичної
(електроенергетичної) інфраструктури України.
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«Питання створення системи захисту критичної інфраструктури України є
одним з нагальних пріоритетів нашої держави. Про це йшлося і під час
засідання РНБО 29 грудня, коли було ухвалено рішення вжити невідкладних
заходів для захисту критичної інфраструктури», – сказала віце-прем’єр.
І. Климпуш-Цинцадзе нагадала, що сприяння у створенні захисту критичної
інфраструктури є одним з напрямів Комплексного пакета допомоги, наданого
Україні на липневому саміті НАТО у Варшаві.
Вона зазначила, що активну позицію та підтримку в цій сфері Україні
надає Литва, диппредставництво якої є контактним Посольством НАТО в
Україні. У цьому контексті віце-прем’єр-міністр сподівається на ефективну
взаємодію з Центром передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки,
який працює у Вільнюсі. За координацію відповідної роботи з української
сторони відповідає Міненерговугілля, яке спільно з центром 25–26 січня
проводить першу планувальну конференцію, у якій очікується участь колег з
Вільнюса, Брюсселя та представників українських міністерств і відомств.
За результатами наради визначено три головних завдання: забезпечення
ефективного функціонування робочої групи, що займатиметься тренуванням,
подання до Міненерговугілля кандидатур до організаційної групи січневої
планувальної конференції.
І. Климпуш-Цинцадзе також підкреслила важливість стратегічної
комунікації та донесення інформації про навчання до населення. Таким чином
це може стати компонентом стратегії Державної програми інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції НАТО, що була ухвалена
наприкінці 2016 р. (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 13.01).
***
Міністр соціальної політики А. Рева: Проведення справедливої
пенсійної реформи є першочерговим завданням влади
При Міністерстві соціальної політики створена робоча група, яка має
напрацювати основні принципи проведення майбутньої пенсійної реформи.
На сьогодні остаточного варіанта пенсійної реформи немає. Робоча група
обговорює різні принципи пенсійної реформи, де й дискутуються всі деталі.
Обговорювати остаточний варіант можна буде лише тоді, коли вона пройде
громадські обговорення, розгляд у Кабінеті Міністрів України і буде внесена до
Верховної Ради.
Але пенсійна реформа має розпочатися з осучаснення пенсій. За словами
міністра соціальної політики А. Реви, метою такої пенсійної реформи є
повернення поняття справедливості пенсійного забезпечення. А саме: люди, які
все життя працювали й сплачували внески, не можуть бути в однаковому
становищі з тими, хто це робив не достатньо. Окрім того, пенсійна система
гостро потребує
створення стимулів для того, щоб кожен усвідомив
необхідність
чесної сплати єдиного соціального внеску і, відповідно,
розраховував у майбутньому отримувати достойну пенсію.
«Люди нам задають просте питання: “Чому я, відпрацювавши 40–
50 років, отримую таку саму пенсію, як і той, хто не має великого стажу
роботи?” – зазначає А. Рева. – Як так сталося, що з 12,5 мільйонів пенсіонерів
8,5 мільйонів отримують мінімальну пенсію? Ця суцільна зрівнялівка убиває
стимул працювати й платити в Пенсійний фонд. Тому ми повинні дати
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відповідь і через осучаснення пенсій забезпечити повернення соціальної
справедливості. І той, хто працював більше і той, хто платив більше внесків,
повинен отримувати більшу пенсію».
У 2017 р. дефіцит Пенсійного фонду становитиме 141,5 млрд грн.
«Так, це менше, ніж у попередньому році, коли дотація була
145 млрд грн, але це більше, ніж на всю безпеку й оборону країни, що складає
129 млрд грн на цей рік, – каже міністр соціальної політики А. Рева. – Такий
колосальний дефіцит Пенсійного фонду, з одного боку, унеможливлює
підвищення пенсій, з іншого – створює загрозу національній безпеці України. І
тому проведення справедливої пенсійної реформи є першочерговим завданням
діючої влади. У цьому контексті хочу наголосити, що реформу ми проводимо не
для МВФ, не для зовнішніх кредиторів – ця реформа в першу чергу потрібна
Україні».
На думку міністра соціальної політики, ця реформа піде на користь і
державі, і людям (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 16.01).
***
В Офісі Ради Європи в Україні відбулося засідання круглого столу на
тему: «Два десятиліття членства в Раді Європи: результати та
перспективи». Захід був присвячений обговоренню досягнень і результатів
співпраці між нашою державою та Радою Європи у різних сферах
діяльності.
Про це, відкриваючи засідання, зазначив доповідач Парламентської
асамблеї Ради Європи Т. Кокс. Він повідомив, що метою його візиту до Києва є
підготовка доповіді «Захист напрацювань Ради Європи для збереження
65-річного досвіду успішного міжурядового співробітництва», яка включатиме
й український досвід. Цей документ буде підготовлено на основі зустрічей
Т. Кокса з представниками органів виконавчої влади та інститутів
громадянського суспільства.
Досвідом імплементації законодавства Ради Європи з присутніми
поділився заступник міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції
М. Мовчан. «Ми пишаємося співпрацею з Радою Європи, як і Рада Європи
пишається співпрацею з Україною у сфері молоді та спорту», – зазначив
М. Мовчан.
У своєму виступі він наголосив на важливості співпраці з РЄ та великій
вазі прийнятих на її основі законодавчих актів для України. Так заступник
міністра акцентував увагу присутніх на нещодавно прийнятому Законі України
«Про ратифікацію Конвенції Ради Європи проти маніпулювання спортивними
змаганнями», що було розроблено міністерством.
«Реалізація Закону дозволить попереджати, виявляти та застосовувати
санкції проти національного чи транснаціонального маніпулювання
національними і міжнародними спортивними змаганнями, – зауважив заступник
міністра. – Рада Європи закликала всі держави світу підписати Конвенцію, і
дуже важливо, що Україна стала третьою країною, яка ратифікувала
Конвенцію».
М. Мовчан відзначив, що не менш цінною є й підписана в липні минулого
року міністром молоді і спорту І. Ждановим Конвенція Ради Європи про
комплексний підхід до питань безпеки, охорони та послуг під час футбольних
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матчів та інших спортивних заходів. Наразі розпочато процес її ратифікації.
У своєму виступі заступник міністра детально поінформував про
виконання Україною положень Антидопінгової конвенції Ради Європи, зокрема
щодо діяльності Мінмолодьспорту з розробки та вдосконалення законодавства
про боротьбу з допінгом у спорті, роботи Національного антидопінгового
центру України та лабораторії антидопінгового контролю, проведення в Україні
у листопаді 2016 р. засідань Моніторингової групи Антидопінгової конвенції
Ради Європи (Т-DО) і Європейського комітету з питань Всесвітньої
антидопінгової агенції (САНАМА) тощо.
За словами заступника міністра, плідно розвивається співпраця з Радою
Європи в галузі молодіжної політики. Зокрема про це свідчить підписання
Рамкової програми співробітництва між Міністерством та Департаментом
молоді Ради Європи на 2016–2020 рр. Слід зазначити, що згадана програма була
вперше підписана на чотирирічний термін і в її рамках вже проведено низку
заходів. А нещодавно українські молодіжні лідери мали змогу безпосередньо
ознайомитися з роботою інституцій Ради Європи в Страсбурзі, відвідавши їх з
ознайомчим візитом у грудні 2016 р.
Участь у заході також взяли
заступник директора департаменту
олімпійського спорту – начальник відділу аналітичного, науково-методичного
та медичного забезпечення збірних команд Т. Федюшина, начальник відділу
міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Н. Радчук, директор
антидопінгової лабораторії НАДЦ України О. Ткачук, представники
Міністерств юстиції та культури, Офісу уповноваженого з прав людини,
громадських організацій та правозахисних об’єднань (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 16.01).
***
Національний банк України та Міністерство фінансів України
продовжують обговорення репрофайлінгу облігацій внутрішньої державної
позики.
«Цей процес стосується лише тих ОВДП, які перебувають у портфелі
Національного банку. Наразі їх сума становить близько 383 млрд грн», –
підкреслив міністр фінансів О. Данилюк.
За словами заступника голови Національного банку О. Чурія, цей процес
має дві мети. По-перше, полегшити навантаження на державний бюджет за
рахунок зміни строків погашення та обслуговування ОВДП, які тримає
Національний банк. По-друге, сприяти проведенню виваженої фіскальної
політики, яка буде відповідати цілям НБУ щодо забезпечення низької та
стабільної інфляції та уможливлювати ефективну реалізацію режиму
інфляційного таргетування.
У результаті репрофайлінгу ОВДП, які перебувають у власності
Національного банку, мають бути конвертовані в довгострокові гривневі
облігації різної строковості з прив’язкою доходності до рівня інфляції.
Погашення нових зобов’язань Міністерства фінансів перед Національним
банком відбуватиметься рівномірно протягом тривалого періоду (наразі
обговорюється максимальний строк 30 років). Діалог щодо структури портфеля
і строків за новими ОВДП триває (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2017. – 14.01).
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***
Об’єднані територіальні громади довели свою спроможність
вирішувати самостійно питання місцевого значення і свою здатність
нести відповідальність за прийняті рішення. Про це сказав перший
заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства В. Негода, коментуючи журналістам результати
використання громадами коштів субвенції, які держава виділила їм у 2016 р. на
розвиток інфраструктури.
«Ми отримали попередні дані з Держказначейства, які свідчать, що з
одного мільярда гривень, виділених державою коштів субвенції на розвиток
інфраструктури громад, 95 % цих коштів вони вклали у оновлення та
будівництво доріг, будівель шкіл, дитячих садків, медичних закладів, у
будівництво центрів надання адмінпослуг, спортивних споруд, освітлення
вулиць, придбання спеціалізованої техніки для комунальних потреб тощо. Все
це – розвиток територій громад і створення якісніших умов життєдіяльності для
кожного їх мешканця, підвищення якості послуг. Хоча скептики не вірили, що
громади впораються з реалізацією проектів та освоєнням виділених коштів на ці
проекти, не маючи відповідного досвіду. А вони впоралися і довели, що здатні
самостійно господарювати на своїх територіях без вказівок з району чи області.
То ж реформа місцевого самоврядування за принципом децентралізації і
повноважень, і ресурсів є дієвою», – сказав перший заступник міністра.
Разом з тим висловлено занепокоєння, що в Дніпропетровській області з
передбачених бюджетним розписом 102 086,7 тис. грн субвенції, станом на
1 січня 2017 р. касові видатки становили 85 812 тис. грн, або 84 %: близько
3 млн грн не освоїла Вербківська громада, близько 2 млн грн – Грушівська
громада, Нивотрудівська громада не освоїла близько 1,5 млн грн,
Новоолександрівська – близько 6 млн грн.
На Хмельниччині, де в цілому освоєно 94 % коштів субвенції на розвиток
інфраструктури громад, Гвардійська громада не освоїла близько 2,5 млн грн, а
Маківська – близько 4,5 млн грн.
Полтавщина з передбачених бюджетним розписом 56 974,2 тис. грн
освоїла трохи більше 50 млн грн, або 88 %. У цьому регіоні Глобинська громада
не освоїла близько 4,5 млн грн, Шишацька – близько 1,4 млн грн.
В. Негода наголосив, що попри все, рівень освоєння громадами коштів
названої субвенції у 95 % є позитивним фактом. Для порівняння, він зазначив,
що кошти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), обсяг якого в
минулому році становив 3 млрд грн, освоєні регіонами менше ніж на 90 %.
Об’єднані громади виявилися спроможнішими в питаннях реалізації проектів
розвитку (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 13.01).
***
Міністр аграрної політики та продовольства Т. Кутовий: У 2016 році
експорт цукру становив 465,9 тис. т, що є рекордним показником за всю
історію незалежності України.
Відтак, присутність українського бурякового цукру на світовому ринку
збільшилася в чотири рази у порівнянні з попереднім роком.
«2016 рік став рекордним за багатьма показниками. Так, до рекордного
показника з експорту зернових у 39 млн тонн зерна додалася найбільша за всю
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історію цифра з експорт цукру – майже 466 тис. тонн. Україна продовжує
нарощувати експортний потенціал і підтверджувати світове лідерство», –
зазначив міністр аграрної політики та продовольства Т. Кутовий.
За вересень – грудень поточного маркетингового року українські
виробники цукру експортували 344,1 тис. т цукру. За ці чотири місяці
український цукор вперше потрапив на ринки М’янми, Шрі-Ланки,
Афганістану, Сомалі, Ефіопії, Південно-Африканської Республіки, Македонії,
Судану, Китаю. Слід зазначити, що відкриття нових ринків збуту для
українських виробників відбулося за рахунок планомірного підвищення якості
цукру.
Станом на 11 січня всі цукрові заводи завершили виробничий сезон.
Всього, від початку виробництва виготовлено 2,008 млн т цукру з 13,66 млн т
цукрового буряку, що на 40,5 % більше за показник минулого року. Виробничий
сезон стартував 20 серпня, працювало 42 цукрові заводи (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 12.01).

ПОЛІТИКА
Віце-президент США Дж. Байден заявляє, що мінський процес – є
єдиним шляхом Україні лишитися єдиною.
«Ми знаємо, що цей процес є єдиною життєздатною основою для
врегулювання конфлікту на Донбасі, відновлення уряду України на Сході та
повернення контролю над кордоном», – сказав він під час спільної заяви разом
із Президентом України П. Порошенком.
Він вважає також, що політична частина угоди не може бути реалізована,
поки не припиниться насильство з боку РФ.
«Після того як Росія і її поплічники на Сході виконають свої зобов’язання
стосовно припинення бойових дій і дадуть Донбасу можливість встановити мир
і безпеку, можна очікувати від України повного виконання своїх політичних
зобов’язань», – сказав Дж. Байден.
Дж. Байден наголосив, що санкції проти РФ мають залишатися до того
моменту, поки вона не виконає свої зобов’язання за Мінськими угодами. «А
санкції проти Росії, пов’язані з Кримом, повинні залишатися, поки РФ не
поверне
Крим
Україні», – наголосив він
(Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/). – 2017. – 16.01).
***
Приезд Дж. Байдена в Украину является личной инициативой
действующего вице-президента США, лишенной геополитического смысла,
считает европейский эксперт в сфере международного права
К. Хофф (http://ru.golos.ua/politika/evropeyskiy_ekspert_vizit_baydena_v_ukrainu_l
ishen_geopoliticheskogo_smyisla_8247).
По словам аналитика, любые обещания, которые Дж. Байден может дать
Президенту Украины П. Порошенко и главе украинского Кабмина
В. Гройсману, через несколько дней потеряют свою актуальность.
«Новая администрация Белого Дома не намерена прислушиваться к
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рекомендациям Байдена, и свои отношения с украинской стороной она будет
строить исключительно исходя из собственных интересов, – подчеркнул, в
частности, он. – Для того, чтобы определиться с позицией по Украине, команде
избранного президента США Д. Трампа понадобится несколько месяцев». К.
Хофф также отметил, что до официального вступления Д. Трампа в должность
любые зарубежные поездки американских чиновников должны рассматриваться
как «частные путешествия» (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2017. – 16.01).
***
У представництві ЄС в Україні не можуть назвати конкретну дату
узгодження безвіза для України, але сподіваються, що це станеться
протягом наступних декількох місяців. Про це стало відомо зі слів голови
представництва Х. Мінгареллі.
За словами посла, рішення на користь спрощення візового режиму для
Грузії, прийняте в ЄС напередодні, є доказом того, що Євросоюз «рухається в
правильному напрямку в питанні спрощення візового режиму для Грузії і
України».
Як зазначив Х. Мінгареллі, рішення про Грузію прийнято дещо раніше
тому, що між Грузією і ЄС раніше почався процес обговорення та
запровадження безвіза. «У цьому немає якогось політичного підґрунтя. По суті,
нема ніяких проблем – всі погоджуються, що Україна виконала все, що мала, і
що українці мають подорожувати на короткий термін до ЄС без віз», – додав він
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/). – 2017. – 14.01).
***
Процесс освобождения оккупированных территорий Донбасса должен
начаться осенью 2017 г., заявил заместитель министра по вопросам
временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
Г. Тука.
Он отметил, что вопрос освобождения от оккупации Крыма и Донбасса
необходимо отделять друг от друга, ведь, по его мнению, для возвращения
аннексированного полуострова понадобится гораздо больше времени.
«Мы будем иметь возможность примерно осенью… начать реальный
процесс возвращения этих территорий. Скорее всего – невоенным способом», –
подчеркнул Г. Тука. По его словам, это произойдет не потому, что Украина
согласится провести выборы на Донбассе, а потому, что Россия просто
прекратит экономическую поддержку этих территорий из-за давления. «Если
только прекратится экономическая поддержка, даже если оставить на весах
военную составляющую, то правительству Украины понадобится максимум три
месяца, чтобы навести там порядок», – пояснил он (ForUm (www.for-ua.com/). –
2017. – 16.01).
***
Нардеп А. Білецький заявив про покривання керівництвом Нацгвардії
«офіцерів-сепаратистів», корупційну складову в НГ та систематичне
знищення добровольчих батальйонів, яке проводить керівництво
Національної гвардії.
Він повідомив, що готує розкриття корупційної складової у Нацгвардії.
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«Ми вже маємо докази того, що ця система краде кожну третю гривню.
Невдовзі я буду готовий оприлюднити ці факти», – зазначив А. Білецький.
«Керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності країни, на
керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, діє систематична
корупція»,
–
додав
А.
Білецький
(Українська
правда
(http://www.pravda.com.ua/). – 2017. – 14.01).
***
Прес-служба Національної гвардії України оприлюднила листи від
командувача Нацгвардії Ю. Аллерова до голови СБУ В. Грицака та головного
військового прокурора А. Матіоса з проханням перевірити факти, викладені
в ЗМІ народним депутатом А. Білецьким.
«Ми вважаємо, що такий підхід дозволить уникнути непорозумінь та
забезпечить неупередженість, прозорість та об’єктивність. Зі свого боку
гарантуємо всебічне сприяння та допомогу», – зазначили в НГУ.
Прес-служба також повідомила, що з початку 2017 р. до Головного
управління Нацгвардії не надходило жодних документів від А. Білецького з
приводу інформації, зазначеної у його публічній заяві (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/). – 2017. – 15.01).
***
Головний військовий прокурор А. Матіос заявив, що заяви нардепа
А. Білецького щодо Нацгвардії будуть перевірені «ретельно, безпристрасно і
за законом».
При цьому він додав, що «опублікований (через блог в УП) емоційно не
притаманний бойовому офіцеру радикалізм сповідує інша (а не цивільний
корпус чи “АЗОВ”) політична сила», а «радикальність претензій у блозі, не
через інструмент депутатського звернення нардепа А. Білецького дещо
здивувала» (Українська правда (http://www.pravda.com.ua/). – 2017. – 15.01).
***
Аналіз висловлювань представників української влади показує, що вони
дезорієнтовані подіями в Брюсселі і Вашингтоні, вважає лідер громадського
руху «Український вибір – право народу» В. Медведчук.
«Грудневий саміт у Брюсселі, чергове перенесення рішення про надання
“безвізу”, ультиматум ЄС, що передбачає надання кредитів лише в обмін на
експорт лісу-кругляка – все це свідчить про крах євроінтеграційної ідеї.
Українська влада з побоюванням чекає і результатів виборів у Франції та
Німеччині», – написав В. Медведчук.
Однак, за словами політика, найбільше занепокоєння в Україні викликала
перемога на президентських виборах у США Д. Трампа.
«Київ, який підтримав демократів і відкрито виступив проти Трампа, тепер
з побоюванням озирається на Вашингтон. Експертне співтовариство, в
більшості своїй представлене кишеньковими “аналітиками” провладних
політичних сил, активно обговорює, яку політику буде проводити адміністрація
Трампа, хто стане держсекретарем, як прихід до влади республіканців
відіб’ється на відносинах Києва і Вашингтона. Все це зайвий раз підтверджує,
що Україна давно перетворилася з суб’єкта міжнародної політики в об’єкт і що
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українська влада не здатна самостійно приймати рішення», – вважає
В. Медведчук.
Він наголосив, що українська влада чекає від зарубіжних партнерів
поставок летальної зброї, продовження «війни санкцій» і зовнішнього
врегулювання конфлікту в Україні.
«І це замість того, щоб виконувати свої зобов’язання, передбачені
міжнародно-правовим актом – “Комплексом заходів щодо реалізації Мінських
угод”, включаючи прийняття законів про амністію, особливий статус, вибори на
Донбасі та затвердження змін до Конституції України», – додав він.
В. Медведчук наголосив, що зробити це неможливо без відновлення
діалогу з Донецьком і Луганськом, пошуку шляхів мирного врегулювання
конфлікту і розробки реальної та ефективної стратегії реінтеграції Донбасу
(УНН (http://www.unn.com.ua/). – 2016. – 18.11).
***
Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру
Украины открыть уголовное производству по заявлению адвоката
В. Химикуса о незаконном влиянии депутата Верховной Рады,
внештатного советника главы МВД Украины А. Геращенко на следствие по
делу о стрельбе нардепа С. Пашинского в Киевской области, сообщила
адвокат В. Химикуса М. Паринова (http://apostrophe.ua/news/politics/2017-0116/delo-pashinskogo-sud-prinyal-vajnoe-reshenie-po-vmeshatelstvu-sovetnikaavakova/83566).
Также прокуратура будет обязана рассмотреть вмешательство в данное
дело спикера полиции в Киевской области Н. Жуковича.
М. Паринова отметила, что действия А. Геращенко и Н. Жуковича могут
квалифицироваться в качестве вмешательства в деятельность работника
правоохранительного органа. «Кроме того, решение суда – это юридическая
фиксация противоправных действий полиции и ГПУ и еще одно доказательство,
что власть и депутат действуют вместе», – написала адвокат на своей странице в
Facebook (Апостроф (http://apostrophe.ua/). – 2017. – 16.01).
***
Національне агентство з питань запобігання корупції розподілило
кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної
діяльності, п’ятьом політичним партіям, повідомляє прес-служба НАЗК.
«Кошти за І квартал 2017 року у розмірі 25 % загального розміру
щорічного державного фінансування отримають “Радикальна партія
Олега Ляшка”, “Об’єднання “Самопоміч”, “Блок Петра Порошенка”, “ВО
“Батьківщина” та “Народний фронт”», – ідеться в повідомленні.
Відповідно до прийнятого рішення, у І кварталі поточного року політична
партія Блок Петра Порошенка «Солідарність» отримає 28 млн 025,9 тис. грн,
«Радикальна партія Олега Ляшка» – 9 млн 564,475 тис. грн, Об’єднання
«Самопоміч» – 14 млн 098,64 тис. грн, ВО «Батьківщина» –
7 млн 295,55 тис. грн та «Народний фронт» – 28 млн 438,375 тис. грн. Також за
«збереження гендерного балансу» політична партія Об’єднання «Самопоміч» у
першому кварталі 2017 р. додатково отримає 11 млн 059,985 тис. грн (УНН
(http://www.unn.com.ua/). – 2017. – 13.01).
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***
Формировать политическую повестку дня в 2017 г. будут
«несистемные» ветераны АТО, считает руководитель Центра «Третий
сектор» А. Золотарев (http://ru.golos.ua/politika/formirovat_politicheskuyu_povest
ku_dnya_v_2017_godu_budut_nesistemnyie_veteranyi_ato).
«В 2017 году будет очень высокий запрос на несистемных политиков –
АТО-шников, потому что силовой фактор, фактор улицы прочно укрепится в
украинской политике. Несистемные лидеры будут формировать политическую
повестку», – отметил эксперт.
По его словам, именно на таких людей сейчас делают ставки политические
партии. Как уточнил А. Золотарев, «силовым крылом» стремятся обзавестись
даже «миролюбивые» партии – такие, как «Самопомощь».
В свою очередь директор Украинского института анализа и менеджмента
политики Р. Бортник уточнил, что ветераны АТО, в отличие от правых
радикалов, пользуются большим уважением и поддержкой украинского
общества. Поэтому, по мнению политолога, именно этот круг будет
генерировать новых политических лидеров в ближайший год (ГолосUA
(http://ru.golos.ua/). – 2017. – 16.01).

ЕКОНОМІКА
Національний банк вважає, що залучити інвесторів у ПриватБанк
можна буде не раніше ніж через 3–4 роки.
Про це повідомила заступник голови НБУ К. Рожкова.
«На це необхідно не менше 3–4 років для нас, щоб мати можливість
говорити про залучення інвесторів в ПриватБанк», – сказала вона.
К. Рожкова стверджує, що залучення інвесторів буде можливе протягом
3–4 років, якщо попередні власники, І. Коломойський і Г. Боголюбов,
виконуватимуть зобов’язання, які вони раніше взяли на себе, стосовно
реструктуризації корпоративного кредитного портфеля банку.
Два бізнесмени взяли на себе зобов’язання провести реструктуризацію до
середини 2017 р.
К. Рожкова повідомила, що якщо бізнесмени будуть здатні успішно
реструктуризувати 75% портфеля, то НБУ готовий запропонувати продовження
реструктуризації до кінця року для решти 25 %.
Раніше глава НБУ В. Гонтарева повідомила, що 97 % кредитного
портфеля банку становили кредити компаніям, пов’язаним з підприємствами
І. Коломойського і Г. Боголюбова.
1 грудня ПриватБанк перейшов у державну власність (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/392786/nbu-vvazhaye-za-mozhlyve-zaluchytyinvestoriv-v-pryvatbank-cherez-3-4-roky). – 2017. – 16.01).
***
Український бізнес очікує збільшення обсягів виробництва товарів і
послуг у 2017 р. в основному в західних і центральних областях України, а
також у Запорізькій області, свідчать результати опитування Національним
банком України керівників підприємств, проведеного в IV кварталі 2016 р.
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Як зазначається, із 14 областей, у яких очікується збільшення обсягів
виробництва, найбільшого зростання очікують у Рівненській і Закарпатській.
Разом з тим скорочення обсягів виробництва очікується в Харківській,
Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Чернігівській областях. У той
же час, згідно з опитуванням, бізнес не чекає змін у Херсонській, Чернівецькій
та Сумській областях.
Зростання економічної активності, за результатами опитування, очікують
у 16 регіонах України (індекс ділових очікувань по країні – 108,7%). При цьому
найвищі очікування – у опитаних у Тернопільській (128,7%) та Волинській
(124,1%) областях. Спад економічної активності своїх підприємств прогнозують
керівники Чернігівської, Херсонської, Харківської, Чернівецької та Рівненської
областей.
Також Центробанк фіксує відновлення очікувань щодо скорочення
кількості співробітників підприємств більшості видів економічної діяльності,
особливо в сільському господарстві. Зростання чекають тільки в переробній
промисловості й торгівлі.
«Відновилися очікування респондентів щодо зменшення кількості
співробітників на своїх підприємствах на наступні 12 місяців. Баланс очікувань
– “мінус” 4,3 % (у третьому кварталі 2016 р – 0,9 %)», – констатує НБУ.
За його даними, керівники підприємств Сумської та Рівненської областей
очікують скорочення співробітників. У той же час зростання прогнозується в
семи регіонах України, з них найвищі очікування у Львівській та Закарпатській
областях.
Згідно з інформацією НБУ, очікування щодо збільшення майбутніх
витрат на оплату праці істотно посилилися: баланс відповідей – 71,7 % (у
третьому кварталі 2016 р – 56,2 %). Найбільші очікування у підприємств
переробної промисловості (82,1 %), по регіонах – у підприємств Чернівецької, а
також Хмельницької та Сумської областей (100 % і по 94,7 % відповідно).
Найменші очікування – у підприємств будівництва (62,1 %), по регіонах – у
підприємств Вінницької та Івано-Франківської областей (50 % і 54,5 %
відповідно).
Крім того, керівники підприємств другий квартал поспіль відзначають
скорочення ресурсів виробничих потужностей: баланс оцінок знизився до 1,6 %
(кварталом раніше – 6,1 %). До 50 % збільшилася частка підприємств, які в разі
збільшення попиту будуть працювати на межі своїх виробничих потужностей,
до 24,2 % – частка тих, які потребуватимуть залучення додаткових
потужностей. При цьому Нацбанк додає, що представники бізнесу збільшили
оцінки щодо зростання витрат на машини, обладнання та інвентар – баланс
відповідей – 17,2 % (11,5 %). Керівники підприємств енерго- і водопостачання,
транспорту і зв’язку прогнозують збільшення таких витрат найбільш впевнено.
Разом з тим представники підприємств енерго- і водопостачання відзначають
найбільші резерви виробничих потужностей. Вони також залишаються
найбільш упевненими в зростанні обсягів іноземних інвестицій жорстко
(Finance.Ua (http://news.finance.ua/ua/news/-/392695/nbu-povidomyly-v-yakyhoblastyah-ochikuyut-zrostannya-obsyagiv-vyrobnytstva-tovariv-i-poslug-v-2017-r). –
2017. – 13.01).
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***
Спеціальні міжвідомчі робочі групи будуть стежити за дотриманням
законодавства: щоб українці отримували зарплату, не нижчу, ніж
мінімальна, тобто 3200 грн на місяць.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав віце-прем’єр-міністр України
П. Розенко.
«Основне завдання міжвідомчих робочих груп, які працюватимуть у
кожній області – не допустити скорочень, переведення на неповні ставки і
“зрівнялівки” в оплаті праці», – зазначив чиновник.
Він також наголосив, що такі групи «безумовно повинні вести діалог із
бізнесом». «Підприємці повинні зрозуміти: підвищуючи легальну зарплату та
сплачуючи податки, вони роблять внесок, зорема, і у своє пенсійне майбутнє», –
уточнив П. Розенко.
Як повідомлялось, про порушення трудових прав можна повідомити в
контактний центр Кабінету Міністрів. Уряд обіцяє реагувати на скарги швидко
й жорстко (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ua/news/-/392700/v-ukrayini-nemozhna-bude-skorochuvaty-spivrobitnykiv). – 2017. – 13.01).
***
Україна у 2016 р. збільшила експорт електроенергії на 10,3 % (на
375,3 млн кВт-год) в порівнянні з 2015 р. – до 4 млрд 16,9 млн кВт-год.
Поставки електроенергії з «енергоострова Бурштинської ТЕС» у
напрямку Угорщини, Словаччини та Румунії знизилися на 14 % (на
497,1 млн кВт-год) – до 3 млрд 55,8 млн кВт-год.
Поставки електроенергії до Польщі зросли в 14,4 раза (на 890,9 млн кВтгод) – до 957,4 млн кВт-год.
У минулому році в Молдову поставлено 3,7 млн кВт-год проти
17,6 млн кВт-год за 2015 рк. У Білорусь електроенергія не поставлялася, тоді як
роком раніше було поставлено 0,8 млн кВт-год.
Експорт української електроенергії в РФ у 2016 р. не здійснювався, тоді
як у 2015 р. було поставлено 3,8 млн кВт-год (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/392660/ukrayina-zbilshyla-eksportelektroenergiyi). – 2017. – 13.01).
***
Шість українських науково-дослідних інститутів будуть залучені до
проектів Європейської організації ядерних досліджень (CERN).
Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.
«Відбулося чергове засідання Ради Європейської організації ядерних
досліджень (CERN), у якому Україна вперше брала участь як асоційований член
організації. Під час засідання Ради Генеральний директор CERN представив
звіт, зазначивши, що 2016 рік був дуже важливим для Великого андронного
коллайдера, однак це не єдиний важливий проект, який реалізується
дослідницьким центром. Існує ще ряд інших великих та малих експериментів,
пов’язаних з прискорювальною технікою, фізикою плазми, астрофізикою,
фізикою нейтрино, протонними і антипротонними пучками. Саме до цих
проектів Україна планує додатково залучити 6 науково-дослідних інститутів
Національної академії наук України», – ідеться в повідомленні.
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Зазначається, що участь українських учених у дослідженнях і
експериментах CERN сприятиме надходженню додаткових інвестицій в
Україну. Також українські промисловці отримають можливість виготовляти
продукцію для поставок у дослідницький центр.
Крім того, нині обговорюється можливість розширення освітніх програм і
курсів для українських вчителів та викладачів у CERN.
У наступному році CERN впроваджуватиме нові ініціативи, пов’язані зі
студентськими програмами. Так, планується спростити умови для візитів і
роботи молоді в організації і, крім того, запросити на два тижні 24 студенти з
п’яти країн, які пройдуть спеціальне навчання у вигляді лекційних курсів.
Як відомо, нотифікація Угоди між Україною та Європейською
організацією ядерних досліджень відбулася 1 жовтня 2016 р. Україні було
запропоновано унікальну форму співпраці – вона стала одним з асоційованих
членів CERN, а тому платить значно менші внески, ніж 22 держави-члени
організації. При цьому Україна може брати участь у всіх формах наукового
співробітництва,
які
можливі
для
членів CERN
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/392707/do-yevropejskyh-yadernyh-doslidzhenzaluchat-ukrayinski-instytuty). – 2017. – 15.01).
***
Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд
сприяння молодіжному житловому будівництву» констатує виплату
122,16 млн грн за програмою здешевлення іпотечних кредитів і програмою
часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами комерційних банків
у 2016 р.
Про це йдеться в повідомленні фонду.
Повідомляється, що допомогу за програмою здешевлення іпотечних
кредитів і програмою часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами
комерційних банків отримали 5856 сімей.
«На сьогоднішній день Фонд сприяння молодіжному будівництву
продовжує обслуговувати 2838 договорів про надання часткової компенсації
відсоткової ставки в рамках програми часткової компенсації відсоткової ставки
кредитів комерційних банків. У 2016 році за цими договорами громадянам було
виплачено 53,3 млн гривень. Також Фонд обслуговує 3018 договорів, укладених
в рамках програми здешевлення вартості іпотечних кредитів, за якими
громадянам було виплачено компенсацію відсотків на загальну суму
68,78 млн гривень», – наводяться в повідомленні слова першого заступника
голови правління фонду С. Комнатного.
Також у повідомленні вказано, що нові договори з вищевказаними
програмами протягом кількох останніх років не укладаються, проте виплати за
вже укладеними договорами здійснюються вчасно і повною мірою.
Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву» констатує надання допомоги з
забезпечення житлом 377 сім’ям у 2016 р.
У 2015 р. допомогу з забезпечення житлом було надано 485 сім’ям, у
2014 р. – 1729 сім’ям.
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11 жовтня 2016 р. Кабінет Міністрів збільшив на 24 млн грн статутного
капіталу державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд
сприяння молодіжному житловому будівництву».
У липні 2016 р. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву
констатував необхідність поліпшення житлових умов 650 тис. сімей.
Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву був створений у
1992 р. як недержавний заклад на базі руху молодіжних житлових комплексів
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/392763/fond-spryyannyamolodizhnomu-budivnytstvu-povidomyv-skilky-vyplatyv-za-programoyuzdeshevlennya-ipotechnyh-kredytiv-u-2016). – 2017. – 16.01).
***
Автолюбителі нерідко з нетерпінням чекають нові авто. Ось чому
експерти AutoConsulting розповіли, які автомобільні новинки з’являться в
Україні у 2017 р., і створили графік їхніх прем’єр.
Hyundai Santa Fe – оновлений кросовер Хюндай з’явився в Україні
відразу після новорічних свят. Із січня доступний і гібридний кросовер Kia Niro
зі 141-сильною силовою установкою. Ціна Кіа Ніро – від 642 тис. грн.
Оновлена Acura RDX відрізняється зміненою передньою частиною
автомобіля, оновленим інтер’єром, новітніми системами безпеки і 3,0-літровим
249-сильним V6. Ціна Acura RDX 2017 – від 55 300 дол. Новий
седан BMW 5(G30) – більш просторий, економічний і з набором нових
технологій. Рестайлінгові Renault Logan і Sandero з новим дизайном. Мотори –
1,2 л (75 к.с.) бензин МКПП; 0,9 л (90 к.с.) бензин МКПП і РКП; 1,5 л (90 к.с.)
дизель МКПП.
У лютому представлять одразу кілька нових Mercedes-Benz.
Це Mercedes-Benz Е-Class All Terrain, Mercedes-Benz E-Class Coupe,
Mercedes-Benz E-Class Cabriolet, Mercedes-AMG GT R. З’явиться оновлений
Mercedes-Benz GLA-Class.
Три нові моделі Infiniti – кросовери Infiniti Q30 і QX30, а також купе
Infiniti Q60.
Skoda Kodiaq – перший семимісний кросовер Шкода. Його запропонують
у 4-х повнопривідних версіях, з бензиновими турбомоторами об’ємом 1,4 л
(150 к.с.) і 2,0 л (180 к.с.), а також – 2,0-літровими турбодизелями на 150 і
190 к.с.
Citroen C-Elysée – оновлений седан зі зміненою зовнішністю. Hyundai
Accent нового покоління зі зміненими екстер’єром і інтер’єром, новими
електронними системами. Hyundai i30 – нове покоління хетчбека з більш
солідним дизайном. На вибір запропонують атмосферні двигуни об’ємом 1,4 і
1,6 л, а також 1,4-літровий турбомотор.
Kia Rio нового покоління зі свіжим дизайном, збільшеним до 325 л
багажником і якісною внутрішньою обробкою. Land Rover Discovery 2017 став
легшим і отримав несучий кузов, але не втратив позашляхових здібностей. Ціна
Ленд Ровер Діскавері – з 1 856 140 грн.
Peugeot 3008 нового покоління, який став повноцінним кросовером і
отримав
нову
приладову
панель
i-Cockpit
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/392735/yaki-avtomobilni-novynky-zyavlyatsya-vukrayini-u-2017-rotsi). – 2017. – 15.01).
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***
За підсумками 2016 р. продажі автомобілів преміальних марок
досягли 39 % (у грошовому вираженні), хоча ще рік тому цей показник був на
рівні 34,5 %. Одночасно скоротилася реалізація так званих бюджетних
автомобілів (Low Cost), які займають 10,4 % всіх продажів, проти 13 % роком
раніше, про це пише AUTO-Consulting.
Найбільш масовий сегмент українського авторинку – це автомобілі
середнього цінового діапазону (Volume), на які у 2016 р. припало 50,2 % ринку.
Але і тут відзначена тенденція скорочення в порівнянні з 52 % у 2015 р.
Таким чином, за інформацією AUTO-Consulting, найбільш динамічно
розвивається сегмент українського ринку – це Premium, у якому було придбано
автомобілів на суму 617 млн євро (+69 %). Всього ж автомобільний ринок
України за 2016 р. збільшився на 39 % до показника 64 478 штук.
Показово, що таке стрімке зростання сегмента Premium позначилося і на
загальній сумі придбаних авто. Так, за 2016 р. українці купили нових
автомобілів на загальну суму 1,7 млрд євро, що на 48 % більше, ніж торік.
Середня вартість автомобіля також помітно зросла і за підсумками 2016 р.
становила 24 529 євро (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ua/news//392451/ukrayintsi-staly-kupuvaty-bilshe-elitnyh-avto). – 2017. – 14.01).
***
Кабінет Міністрів України спростив процедуру реєстрації експорту
металобрухту та скасував дію постанови про порядок реєстрації
контрактів на експорт цього виду продукції.
Про це йдеться в постанові № 1035, опублікованій на веб-порталі уряду,
передає «Слово і Дело».
«Постанова скасовує обов’язкову бюрократичну процедуру реєстрації
контрактів, чим фактично відкриває вільний експорт металобрухту, покращує
бізнес-клімат у країні і значно знижує корупційні ризики в цій сфері», –
наголошується в пояснювальній записці до постанови.
За розрахунками уряду, спрощення процедури експорту металобрухту
дасть змогу збільшити надходження валютної виручки в країну і встановити
баланс інтересів заготівельників, експортерів і споживачів металобрухту.
«При цьому суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності надаватимуть
меншу кількість дозвільних документів для митного оформлення експорту
продукції», – наголошується в записці до постанови.
Як повідомлялося, з 5 жовтня вступає в силу закон, який вводить
збільшення мита на експорт брухту чорних металів з 10 до 30 євро за тонну.
Закон був прийнятий Верховною Радою України в липні терміном на
один рік, таким чином частково задовольнивши інтереси українських
металургів
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/392729/kabminsprostyv-vyvezennya-metalobruhtu-z-ukrayiny). – 2017. – 13.01).
***
У Міністерстві аграрної політики і продовольства України
повідомили, що станом на 11 січня 2017 р. квоти на імпорт українського
меду європейськими країнами вичерпані на 100 %.
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Про це розповіла заступник міністра аграрної політики і продовольства
України з питань європейської інтеграції О. Трофімцева, повідомляється на
сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.
Крім того, станом на 11 січня 2017 р. на 64 % вичерпана квота на цукор і
на 78 % – на виноградні і яблучні соки.
«Уже повністю використані обсяги тарифних квот для безмитного
експорту українського меду. Квота на імпорт м’яса птиці на перший квартал
поточного року також повністю вибрана», – розповіла заступник міністра.
За словами О. Трофімцевої, за 2016 р. було повністю використано квоти
на мед, цукор, овес, ячмінну крупу і борошно, солод, кукурудзу, оброблені
томати та інші продуктові групи.
«Нова статистика знову підкреслює важливість нашої роботи в питаннях
розширення доступу українських аграрних експортерів до ринків ЄС. Це
питання буде залишатися в 2017 році на порядку денному роботи нашої
команди», – підкреслила вона (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ua/news//392629/ukrayina-vzhe-vycherpala-kvoty-tsogo-roku-na-postachannya-medu-v-yes).
– 2017. – 13.01).
***
На зовнішні ринки було поставлено майже 470 тис. т цукру.
В Україні всі 42 цукрові заводи завершили виробничий сезон.
Підприємства переробили 13,66 млн т цукрового буряка. Виробництво цукру
збільшилося на 40,5 %, до 2,008 млн т у порівнянні з попереднім сезоном.
Про це повідомили в Національній асоціації цукровиробників Укрцукор,
зазначивши, що в цьому році цукрові буряки були набагато кращої якості.
«Через неврожай у Бразилії і Індії і сприятливу кон’юнктуру світового
ринку виробникам вдалося поставити на зовнішні ринки майже 470 тис. тонн
цукру, основна маса якого була відправлена в Шрі-Ланку, Грузію і Туніс», –
ідеться в повідомленні.
В асоціації прогнозують, що у 2017 р. відбудеться збільшення площ під
цукровими буряками і поступове повернення втрачених позицій в структурі
посівів.
У 2016 р. Україна продала рекордну кількість цукру. Тільки у вересні
було експортовано 39,9 тис. т цукру. Це найвищий місячний показник за останні
п’ять років (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ua/news/-/392608/vyrobnytstvotsukru-v-ukrayini-zbilshylosya-na-40). – 2017. – 13.01).
***
У II кварталі 2017 фінансового року «Кернел» збільшив продажі
наливної олії на 13,1 %. Продажі бутильованої соняшникової олії зросли на
16,7 %.
«Кернел», одна з найбільших українських аграрних груп, у II кварталі
2017 фінансового року (ФР), що почався в липні 2016 р., збільшила продажі
зерна на 15,3 % у порівнянні з аналогічним періодом минулого ФГ – до
1,53 млн т.
Як наголошується у звіті компанії, розміщеному на її сайті, продажі
наливної олії в жовтні – грудні збільшилися на 13,1 % – до 336,02 тис. т,
продажі бутильованої соняшникової – на 16,7 %, до 36,23 тис. л.
48

За цей період холдинг переробив 908,54 тис. т насіння соняшнику, що на
0,7 % гірше показника за II квартал 2016 ФР.
Згідно з документом, перевалка зерна на експортних терміналах групи
скоротилася на 2 % – до 1,66млн т.
Як повідомлялося, «Кернел» у 2016 ФР скоротив продажі зерна на 7 % у
порівнянні з минулим ФГ – до 4,41 млн т. Продажі наливної олії у 2016 ФР
скоротилися на 4 % – до 983,904 тис. т, бутильованої соняшникової олії – на
6 % – до 93,38 млн л.
«Кернел» – найбільший у світі виробник і експортер соняшникової олії,
провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону
Чорноморського басейну на світові ринки. Вертикально-інтегрована структура
компанії будується на тісно пов’язаних між собою бізнес-сегментах:
виробництво, експорт і внутрішній продаж соняшникової олії; рослинництво;
експорт зернових культур; надання послуг зі зберігання і перевалки зерна на
елеваторах і портових терміналах. З 2007 р. акції компанії торгуються на
Варшавській фондовій біржі.
На частку «Кернел» припадає близько 8 % світового виробництва
соняшникової олії. Свою продукцію компанія поставляє в більш ніж 60 країн
світу. Переробні потужності «Кернел» становлять 3 млн т насіння соняшнику на
рік, що дає можливість отримати 1,3 млн т соняшникової олії і близько 1,2 млн т
соняшникового шроту. Потужності зі зберігання компанії становлять 2,8 млн т,
земельний банк – 390 тис. га (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ua/news//392698/najbilshyj-vyrobnyk-oliyi-naroshhuye-prodazhi-na-vnutrishnomu-izovnishnih-rynkah). – 2017. – 13.01).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Національний банк вирішив ліквідувати Інвестбанк (Одеса).
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Фонду гарантування вкладів.
Відповідне рішення прийняло правління Національного банку 11 січня.
12 січня Фонд гарантування почав процедуру ліквідації банку.
Ліквідатором банку призначено І. Красюка.
15 грудня НБУ визнав неплатоспроможним Інвестбанк.
Причиною такого рішення стало те, що після віднесення Інвестбанку до
категорії проблемних його акціонери не вжили достатніх заходів для
приведення розміру статутного капіталу банку у відповідність із вимогами
законодавства.
Найбільшими акціонерами банку були О. Котковський і О. Незвинський
(Finance.Ua (http://news.finance.ua/ua/news/-/392713/nbu-vyrishyv-likviduvatyshhe-odyn-bank). – 2017. – 13.01).
***
Національний банк України визнав, що однією з причин падіння гривні
до 30 грн за долар стало зниження виручки експортерів. Однак відповіді не
прозвучало, як виправити ситуацію.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і
підприємництва В. Галасюк написав у своєму Фейсбуці.
49

Він зазначив, що не розуміє логіки Нацбанку, який сподівається при
від’ємному сальдо торгового балансу підтримувати національну валюту за
рахунок кредитів МВФ і сподіватися на позитивний розвиток ситуації.
«Як можна при десятирічному від’ємному сальдо торгового балансу від
2–3 до 14–15 млрд дол.США на рік, при нинішніх золотовалютних резервах
15 млрд дол. США і негативних трендах реального сектора намагатися штучно
підтримувати національну валюту за рахунок кредитівМВФ і сподіватися на
щось хорошее», – підкреслив В. Галасюк.
Він також наголосив, що подібна політика – замкнутий ланцюг, який з
кожним стрибком долара веде до подальшого погіршення економічної ситуації
в країні.
«Кожен стрибок долара робить біднішими 90 % українців і підвищує
бюджетні витрати на обслуговування держборгу», – зазначив голова Комітету
ВР з промислової політики (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ua/news//392798/nbu-nazvav-odnu-z-prychyn-dolara-po-30-ale-ne-skazav-yak-budevypravlyaty-nardep). – 2017. – 16.01).
***
Найнижча вартість проживання у 2017 р. зафіксована у Єгипті, Індії
та Україні. Такі дані оприлюднені в дослідженні порталу Numbeo під назвою
Cost of Living Index.
Рейтинг включає 121 країну світу.
За окремими параметрами лідерами виявилися різні країни. Так, за
вартістю оренди житла найдорожчими визнані Бермудські острови, Гонконг і
Сінгапур. А найдоступнішими стали Непал, Пакистан і Єгипет.
За дорожнечею продуктів харчування в ресторанах випередили всіх
Бермудські острови, Швейцарія та Ісландія. Найдешевше продукти коштують у
Єгипті, Україні і Молдові. Харчуватися в ресторанах найвигідніше в Непалі,
Індії та Тунісі.
Найдорожчим місцем для життя за всіма параметрами виявився
Нью-Йорк
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/392666/ukrayinapotrapyla-do-trijky-krayin-z-najnyzhchoyu-vartistyu-prozhyvannya). – 2017. –
15.01).
***
Для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом
Україні потрібно підвищити пенсійний вік, скоротити кількість
держслужбовців і бюджетників, скасувати «спрощенку» і відкрити
земельний ринок.
Про це йдеться в останній версії меморандуму про співпрацю України
з МВФ.
Проект меморандуму передбачає 12 структурних маяків, з них сім – нові.
Як наголошується, по-перше, Кабінет Міністрів повинен до кінця січня
2017 прийняти рішення про монетизацію субсидій.
По-друге – пенсійна реформа. Встановлено новий термін – кінець березня
2017 р. Чинний проект меморандуму передбачав прийняття закону про пенсійну
реформу до кінця грудня минулого року. Цього не сталося, тому МВФ посилив
вимоги.
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Маяк передбачає поступове підвищення пенсійного віку: для чоловіків –
на чотири місяці щороку, починаючи з липня 2017, для жінок – на шість місяців
після 2021 р., доти, доки для обох пенсійний вік досягне 63 років – у 2027 р.
Також передбачається підвищення робочого стажу до 25 років із січня
2017 р. з введенням мінімального страхового стажу на рівні 16 років. На
сьогодні необхідний робочий стаж становить 15 років з поступовим його
підвищенням на рік доти, доки він не досягне 35 років у 2036 р.
По-третє – земельна реформа. Новий термін – кінець березня 2017 р.
Подати закон про ринок земель у парламент влада зобов’язувалася до кінця
вересня минулого року, але не подала. Зараз маяк виписаний знову, але
жорсткіше – до кінця березня закон повинен бути прийнятий.
По-четверте, треба вибрати міжнародну компанію з хорошою діловою
репутацією для проведення аудиту ПриватБанку. Термін – кінець січня 2017 р.
Аудитори повинні виявити, чи були допущені порушення в складанні
фінансової звітності протягом шести місяців, що передують націоналізації.
По-п’яте, треба вибрати міжнародного аудитора для оцінки виконання
акціонерами ПриватБанку умов реструктуризації. Термін – кінець червня
2017 р. Компанія повинна оцінити, чи дозволяють умови реструктуризації
компенсувати втрати за позиками, виданими пов’язаним особам.
По-шосте – створення єдиного реєстру отримувачів соціальних виплат –
до кінця червня 2017 р. Ідея зі створенням реєстру не нова. Його поява
необхідна в тому числі для продовження процесу верифікації соціальних
виплат. Поки далі розмов і точкових починань справа з місця не зрушила.
По-сьоме – створення законодавчого поля для роботи антикорупційних
судів.
Термін
–
до
кінця
червня
2017
р.
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/392781/mvf-povidomyv-chogo-ochikuye-2017roku-vid-ukrayiny). – 2017. – 16.01).
***
Заступник міністра освіти і науки України М. Стріха заявляє, що у
2016 р. на науку й проведення досліджень у країні було витрачено не більше
0,3 % ВВП.
«За попередніми розрахунками можна стверджувати, що наукоємність
українського ВВП впала до рекордно низьких – трохи більше 0,3 % ВВП», –
сказав заступник міністра під час обговорення проекту Середньострокового
плану пріоритетних дій уряду на період до 2020 року.
Він зазначив, що більш точні дані можна буде отримати влітку, коли буде
підбито статистичні підсумки.
М. Стріха додав, що невеликі кошти, які виділяються на науку, ідуть на
соціальне забезпечення установ, а не на власне наукові дослідження
(Finance.Ua (http://news.finance.ua/ua/news/-/392732/mynulogo-roku-v-ukrayinina-nauku-j-doslidzhennya-vytratyly-0-3-vvp). – 2017. – 15.01).
***
Українці не шукають офіційного працевлаштування, бо побоюються
втратити пільги. Про це в коментарі розповіла І. Новицька, власниця компанії
з підбору персоналу «Нова персона».
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«Безробітні часто самі не хочуть іти на офіційну роботу. Особливо це
стосується чоловіків, які побоювалися призову. Багато хто не хоче офіційного
працевлаштування, бо втратить пільги, субсидії», – говорить вона.
За даними Мінсоцполітики, 52,6 % працездатного населення офіційно
працевлаштовані.
«Решта українців працює або за кордоном, або нелегально в Україні. За
кордоном останні роки меншають зарплати українців. Раніше поляки платили за
годину 10–12 злотих, а тепер – 8–9. Зате розширюється горизонт, де наш народ
затребуваний – Чехія, Ізраїль, Угорщина, Західна Європа. Все ще багато
українців їдуть на заробітки в Росію, де мають родичів. Для цього не треба
платити агентствам за пошук роботи – самі знаходять. Торік Кабмін урізав
список професій, представники яких мали право на дострокову пенсію. Це
спричинило відтік фахівців робочих спеціальностей у важкій промисловості за
кордон», – коментує І. Новицька (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ua/news//392552/ukrayintsi-ne-shukayut-ofitsijnu-robotu-ekspert). – 2017. – 14.01).
***
Ціни на деякі лікарські препарати в Україні завищені в 14 разів
порівняно з референтними країнами.
«За даними організації “Пацієнти України”, українці часто змушені
їздити за кордон, щоб купити там ліки для себе або своїх родичів, тому що там
вони дешевші в рази», – ідеться в статті.
«З проаналізованих організацією 97 медпрепаратів третина (28,9%)
продається в Україні дорожче, ніж в інших європейських країнах», – вказує
автор.
«Більше того, ціни на деякі ліки в нашій країні завищені в 14(!) разів у
порівнянні з референтними країнами. І треба віддати належне уряду, який всетаки наважився на реформу системи ціноутворення на фармринку», – ідеться в
статті.
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів ввів з 1 січня 2017 р. так
звані референтні (усереднені) ціни на ліки від серцево-судинних захворювань,
діабету і бронхіальної астми (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ua/news//392757/tsiny-na-deyaki-liky-v-ukrayini-zavyshheni-v-14-raziv-zmi). – 2017. –
16.01).
***
Державне
підприємство
спиртової
та
лікеро-горілчаної
промисловості «Укрспирт» повідомило про двоетапне підвищення цін на
спирт у 2017 р.: із січня – на 10,6 %, з березня – на 8 %.
«Зростання відпускної ціни на вироблену продукцію зумовлене
економічними обставинами», – повідомили в прес-службі держкомпанії.
За інформацією компанії, останній раз ціни на спирт підвищувалися у
квітні 2016 р. на 17–18 %. З квітня 2016 р. відбулося значне подорожчання
сировини – на 14 %, палива та електроенергії – майже на 24 %, відповідно
виникла необхідність підвищити ціни на спирт.
«Укрспирт» планує підвищити ціни не тільки на спирт, а й на всі види
спиртовмісної продукції.
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Нині держкомпанія проводить щорічне переукладення контрактів з
компаніями-споживачами. Станом на 12 січня укладено договори на поставку
спирту компаніям лікеро-горілчаної та фармацевтичної галузей.
Як повідомлялося, з квітня по грудень 2016 р ціни на спирт класу «Люкс»
становили 285 грн/дал (з ПДВ).
ДП «Укрспирт» перебуває в управлінні Міністерства аграрної політики та
продовольства. Його чистий збиток за 2015 р. становив 13,89 млн грн проти
чистого збитку більш ніж у 500 млн грн за 2014 р.
У 2015 р. «Укрспирт» скоротив виробництво спирту на 21% – до
9,4 млн дал, лікеро-горілчаних виробів наростив у 2,4 раза – до 58,3 тис. дал, а
також виробив 140,7 тис. дал омивача для скла. Продажі спирту знизилися до
9,6 млн дал, лікеро-горілчаних виробів зросли у 2,1 раза – до 58,1 тис. дал
(Finance.Ua (http://news.finance.ua/ua/news/-/392697/ukrspyrt-pidvyshhyt-tsinyna-produktsiyu-v-dva-etapy). – 2017. – 15.01).
***
Виробництво молока в Україні в січні – грудні 2016 р. (без урахування
тимчасово окупованої території Криму і Севастополя, частини зони
проведення АТО) скоротилося на 2,1 % порівняно з аналогічним періодом
2015 р. – до 10,387 млн т.
За даними Державної служби статистики, м’яса (в живій вазі) в країні
було вироблено 3,294 млн т – на 0,7 % більше, ніж у 2015 р.
Виробництво яєць зменшилось на 9,9 % – до 15,11 млрд шт.
Як повідомлялося з посиланням на статистичні дані, Україна ув 2015 р.
скоротила виробництво м’яса на 19,2 % – до 3,277 млн т, молока – на 4,7 %, до
10,615 млн т, яєць – на 14,3 %, до 16,78 млрд шт (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/392684/ukrayina-v-2016-r-zbilshylavyrobnytstvo-myasa-derzhstat). – 2017. – 15.01).
***
Темпи зростання світової економіки у 2017 р. прискоряться до 2,7 %
на тлі ослаблення факторів, які стримували економічну активність у країнахекспортерах сировини, при збереженні стабільного внутрішнього попиту в
країнах-імпортерах сировини.
Про це йдеться в огляді Світового банку «Глобальні економічні
перспективи».
У 2016 р. світова економіка зросла на 2,3 %, продемонструвавши
мінімальні темпи підйому за посткризовий період.
Прогноз глобального економічного зростання на 2017 р. знижено
експертами банку на 0,1 процентного пункту (п. п.) порівняно з червневими
оцінками. Прогноз на 2018 р. погіршений на 0,1 п. п. до 2,9 %.
У 2019 р., за оцінками СБ, темпи зростання світової економіки
збережуться на рівні 2,9 %.
Прогноз на 2017 р. погіршений як для розвинутих держав, так і для країн
з економікою, що розвивається. Так, у розвинутих країнах економічне
зростання, як очікується, становитиме 1,8 % у поточному році (червневий
прогноз – 1,9 %), у країнах з економікою, що розвивається, – 4,2 % (червневий
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прогноз – 4,3 %). У 2018 р. темпи зростання становитимуть 1,8 % і 4,6 %
відповідно, прогнозують у Світовому банку.
Минулого року, за оцінками СБ, економічне зростання в розвинутих
країнах становило 1,6 %, у країнах, що розвиваються, – 3,4 %.
«Фіскальне стимулювання в провідних країнах, особливо в Сполучених
Штатах, може підвищити темпи економічного зростання понад прогнозовані на
країнному і глобальному рівнях, хоча цьому може перешкоджати посилення
протекціонізму в торгівлі», – зазначається в огляді.
Прогноз затьмарюється наявністю непевності щодо політики в провідних
країнах, повідомили експерти. В умовах тривалої непевності може затягнутися
період повільного зростання інвестицій, що стримує економічне зростання в
країнах з низьким, середнім і високим рівнями доходу.
«Після млявого зростання світової економіки, що спостерігалося
впродовж кількох років, радує поява ознак поліпшення економічних
перспектив, – зазначив президент Світового банку Джим Ен Кім. – Зараз
потрібно скористатися цією динамікою і наростити обсяги інвестицій в
інфраструктуру та людський капітал. Це вкрай важливо для прискорення
сталого та інклюзивного економічного зростання, необхідного для викорінення
крайньої бідності».
Світовий банк також зберіг прогнози зростання ВВП США на 2017 і
2018 р. на рівні 2,2 % і 2,1 % відповідно. У 2019 р. зростання, як очікується,
становитиме 1,9 %.
Прогноз зростання економіки єврозони на поточний рік був знижений на
0,1 п.п. до 1,5 %, на 2018 р. – також на 0,1 п.п. до 1,4 %. У
2019 р. ВВП єврозони, як очікується, збільшиться на 1,4 %.
Водночас СБ поліпшив оцінку зростання ВВП Японії на 2017 р. з 0,5 % до
0,9 %, на 2018 р. – з 0,7 % до 0,8 %. Прогноз на 2019 р. передбачає зростання на
0,4 %.
Прогнози зростання ВВП Китаю на поточний і наступний роки збережені
на рівні 6,5 % та 6,3 %. У 2019 р., за оцінками експертів, економіка країни
збільшиться на 6,3 % (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ua/news//392452/svitovyj-bank-pogirshyv-prognoz-zrostannya-svitovoyi-ekonomiky). – 2017.
– 14.01).
***
Китайський експорт продовжив зниження у 2016 р. через скорочення
поставок на тлі слабкого глобального попиту, у той час як чиновники
побоюються торгової війни із США, що затьмарює прогнози на 2017 р.
Через тиждень керівництво Китаю побачить, чи виконає Д. Трамп свої
обіцянки про визнання КНР валютним маніпулятором і встановлення високих
мит на імпорт китайських товарів.
Найбільша у світі країна за обсягом торгівлі в п’ятницю оприлюднила
дані, що розчаровують: експорт у 2016 р. впав на 7,7 % у річному вираженні, у
той час як імпорт знизився на 5,5 %.
Експорт знизився другий рік поспіль, показавши максимальне з 2009 р.
падіння.
Зовнішній торгівлі в цьому році буде нелегко відновитися, особливо якщо
інавгурація Д. Трампа та інші значущі політичні зміни обмежать зростання
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китайського експорту через розширення протекціоністських заходів,
повідомило в п’ятницю митне управління Китаю.
Експорт у грудні знизився на 6,1 % у річному вираженні, не дотягнувши
до прогнозів, у той час як імпорт трохи перевершив очікування, додавши 3,1 %
завдяки сильному попиту на сировинні товари.
Позитивне сальдо торгового балансу в грудні становило 40,82 млрд дол. у
порівнянні з 44,61 млрд дол. у листопаді.
У той час як експортні показники в цілому весь рік були невтішними, і
постачання росли всього один місяць із 12, тенденції імпорту виявилися більш
оптимістичними, вказавши на зростання внутрішнього попиту приблизно із
середини року, оскільки компанії імпортували більше сировини на тлі буму
будівництва (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ua/news/-/392657/kytajskyjeksport-vpav-maksymalno-z-2009-roku). – 2017. – 15.01).
***
Основні ризики для світової економіки в цьому році будуть
концентруватися в США і в розвинутих країнах Європи, вважає головний
економіст Євразійського банку розвитку (ЄАБР) Я. Лісоволик.
Ризики, пов’язані з китайською економікою, зберігаються, але
спостерігається їх пом’якшення, заявив він в інтерв’ю агентству «Сіньхуа».
«Основні ризики для світової економіки концентруються в розвинених
країнах. Концентруються навколо бюджетної, торговельної та грошовокредитної політики США і боргової проблеми Європи», – вважає експерт.
«У 2017 році ключовий ризик – це ризик протекціонізму. Дуже велике
питання, якою буде торгово-економічна політика США. Друге питання –
грошово-кредитна політика Федеральної резервної системи. Якщо ця політика
буде жорсткою, це може дати негативний ефект для світової економіки та
ринків», – зазначає він.
У Європі головні ризики, на думку економіста, пов’язані з фінансовою
системою. Загострення банківської кризи у Європі може погіршити інші
глибинні європейські проблеми. «Ризики, пов’язані з китайською економікою,
про які багато говорили в 2016 році, зберігаються. Але в другій половині року
ми бачили деяке загасання і пом’якшення цих ризиків», – сказав Я. Лісоволик.
«Якщо є якийсь тригер, здатний запустити негативні процеси у світовій
економіці, то він виникне, швидше, з боку США і Західної Європи, а не на
Сході. Розвиток процесів в Азії, як мені здається, не дає таких ризиків, такої
вразливості, як це спостерігається зараз у ряді розвинутих країн Заходу», –
підкреслив він (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ua/news/-/392509/osnovniryzyky-dlya-svitovoyi-ekonomiky-zoseredzheni-v-rozvynenyh-krayinah-yeabr).
–
2017. – 14.01).
***
Американська компанія Apple очолила рейтинг ТОП-50 найбільш
інноваційних компаній світу за версією аналітиків The Boston Consulting
Group (BCG).
Лідерство «яблучний» виробник утримує протягом 11 останніх років,
передає CNBC.
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У рейтингу 2016 р. другу позицію зайняла корпорація Google, а на
третьому розташувалася Tesla. Далі йдуть Microsoft і Amazon.
Південнокорейська компанія Samsung у минулому році зайняла сьоме
місце. Замкнули першу десятку виробники Toyota, Facebook і IBM.
При цьому наголошується, що близько 70 % компаній, які фігурують у
списку, є американськими.
Азіатських компаній у рейтингу налічується тільки сім (у т. ч. Toyota
Motor і Xiaomi), а європейських – 10 (у т. ч. Bayer, BMW і Daimler) (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ua/news/-/392580/top-50-najbilsh-innovatsijnyh-kompanijsvitu). – 2017. – 14.01).
***
Канцлер Австрії К. Керн хоче надати місцевим роботодавцям право
при наймі віддавати пріоритет австрійцям перед громадянами інших країн
Європейського Союзу.
Глава австрійського уряду поставив мету створити 200 тис. робочих місць
у країні до кінця 2020 р., щоб забезпечити подальший розвиток економіки,
передає агентство «Сіньхуа». За словами К. Керна, Австрія – «сильна країна, але
вона здатна на більше… їй необхідний підприємницький підхід до
працевлаштування населення», а також нові заходи боротьби з безробіттям.
Нині в об’єднаній Європі діє спільний ринок праці: громадяни всіх
держав, що входять до ЄС, за законом, мають рівні права при прийомі на роботу
в кожній із країн союзу. Віддавати пріоритет громадянам будь-якої країни
законодавчо заборонено.
Як повідомляє BBC, К. Керн пообіцяв звернутися з відповідним
проханням до лідерів ЄС під час виступу на заході, присвяченому старту
10-річного плану економічного розвитку, у якому особлива увага повинна бути
приділена створенню нових робочих місць.
«Країни Східної Європи експортують своє безробіття в Австрію, – заявив
канцлер. – Безглуздо триматися за догми, які не дають громадянам ЄС явних
переваг у повсякденному житті».
К. Керн, що представляє соціал-демократів, виступав у місті Вельс, де на
виборах перемогла ультраправа Партія свободи. Популярність Партії свободи в
Австрії останнім часом зростає, багато в чому через побоювання жителів із
приводу імміграції та безробіття.
Обіцянку австрійського канцлера спостерігачі оцінюють як спробу
залучити виборців, які симпатизують ультраправим.
На президентських виборах минулого року кандидат від Партії свободи
став другим. Партію К. Керна, за приблизними оцінками, підтримують близько
27 % виборців (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ua/news/-/392569/avstriyahoche-skasuvaty-rivnist-gromadyan-yes-pry-pryjomi-na-robotu). – 2017. – 14.01).
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