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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Голова Верховної Ради України А. Парубій
привітав усіх зі святом Водохреща
та запросив відвідати виставку «Блок-пост пам’яті»
Голова Верховної Ради України А. Парубій, відкриваючи пленарне
засідання 19 січня, привітав усіх з Водохрещем. «Хай сила хрещенської води
дає нам усім силу і здоров’я, у першу чергу нашим воїнам, які сьогодні б’ються
на Сході України із силами зла! Христос хрестився!» - наголосив він.
А. Парубій закликав відвідати виставку «Блок-пост пам’яті», яка
експонується на першому поверсі кулуарів парламенту. «На виставці
демонструються речі українських воїнів, які пішли на фронт і поклали свої
життя за незалежність України», - повідомив він і додав, що «виставка нагадає
нам про головне – що ми парламент воюючої країни»
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 19.01).

НАТО є ефективною безпековою системою,
що може зупинити агресію – Президент в інтерв'ю Reuters
Президент П. Порошенко в інтерв’ю агенції Reuters наголосив, що НАТО
є ефективною безпековою системою в протидії агресії.
«НАТО – питання не грошей, а питання безпеки. Російська агресія
продемонструвала, що немає іншої безпекової системи такої як НАТО, що
ефективно може зупинити агресію», – зазначив глава держави.
За словами Президента, останні кроки США, коли американські військові
прибули до Польщі, Балтійських країн, є дуже важливими й ефективними.
«У цій ситуації для України та всього світу необхідно зберігати
трансатлантичну єдність. І дуже важлива демонстрація ролі США як
глобального лідера», – наголосив глава держави.
Президент також відзначив необхідність спільної підтримки
кібербезпеки, оскільки кібератаки Росії є невід’ємною складовою гібридної
війни супроти всього світу. «Кібератаки з боку Росії не лише проти України. Це
глобальна кібервійна Росії проти всього світу. Це глобальна небезпека, і світ має
бути разом у протидії цьому», – підкреслив глава держави
(Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 18.01).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Ворошилов, ст. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ, канд. ист. наук

Визит в Украину делегации сенаторов США: мнения экспертов
Накануне нового года в ходе поездки по странам Восточной Европы
Украину посетила делегация американских сенаторов во главе с руководителем
комитета Вооруженных сил США Д. Маккейном. Во время визита в Украину
30–31 декабря 2016 г.сенаторы Д. Маккейн, Л. Грэм и Э. Клобушар изучили
ситуацию в стране, встретились с руководителями страны, политических сил, а
также посетили зону АТО в районе Широкино, где поздравили украинских
военнослужащих с Новым годом.
Помимо Украины конгрессмены посетили страны Балтии и Грузию.
Президент Украины П. Порошенко отметил важность поддержки Украины
в Конгрессе США и участие в делегации представителей обеих партий
(Д. Маккейн и Л. Грэм представляют Республиканскую партию, Э. Клобушар –
Демократическую). По его словам, это подтверждает, что такая поддержка
«будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за
сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности
Украины».
Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению
выполнения
Россией
обязательств
в
соответствии
с
минскими
договоренностями и сохранения политики международных санкций против
России «до полного восстановления суверенитета и территориальной
целостности Украины».
В частности, Д. Маккейн подчеркнул важность сотрудничества США и
Украины и заявил, что В. Путину никогда не удастся победить украинцев.
Россия понимает только силу и потому США обязаны обеспечить Украину всей
возможной помощью в виде оружия и совместных учений, подчеркнул
американский сенатор.
«Конгресс США не одобрит ни одного действия, что повредит свободе и
независимости Украины или стран Балтии. Мы за сделки, направленные на
прекращение конфликтов. Однако, боюсь, мой опыт с Владимиром Путиным
свидетельствует: единственное, что он понимает – сила, именно поэтому мы
должны усилить оборону Украины и Балтии и поддерживать их. “Мир через
силу”, как сказал когда-то Рейган», – отметил сенатор в интервью ТСН,
комментируя опубликованный ранее в СМИ так называемый «план
Киссинджера», который предусматривает постепенную отмену санкций против
России в обмен на вывод российских войск с Донбасса.
Следует отметить, что данную точку зрения Д. Маккейн озвучивал
неоднократно. Так, в интервью агентству Deutsche Welle политик отмечал:
«Я видел трех президентов – Буша, Клинтона и Обаму, – веривших в то, что они
могут построить новые взаимоотношения с Путиным». После того как эти
попытки навести мосты между США и РФ ни к чему не привели, единственной
возможной стратегией в отношениях с главой Кремля, считает Д. Маккейн,
является «возвращение к принципам Рональда Рейгана – достижение мира через
силу».
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Д. Маккейн выразил уверенность в том, что «в следующем году, в
2017-м, мы победим захватчиков и отправим их туда, откуда они пришли.
А Владимиру Путину хочу сказать, что он никогда не сможет лишить украинцев
их свободы и независимости». «Ваша борьба – это наша борьба», – заявил
политик.
Кроме того, американский сенатор убежден, что Украину поддерживают и
люди из окружения Д. Трампа. В частности, это кандидаты на должности,
связанные с оборонным сектором США. Об этом он сказал в интервью ТСН.
«Убежден, что люди, которых он (Д. Трамп. – Ред.) выбрал в оборонный сектор,
в частности, генерал Маттис – убежденный сторонник Украины. Генерал
Флинн. Генерал Келли тоже. Люди из его окружения поддерживают Украину»,
– пояснил Д. Маккейн. По словам сенатора, он надеется на понимание
новоизбранным президентом США важности отношений между США и
Украиной. Кроме того, Д. Трамп, по словам Д. Маккейна, выступает за
значительное увеличение расходов на оборону. «Поэтому, надеюсь, когда наша
разведка проинформирует Дональда Трампа о покушении на основы нашей
демократии, на выборах, надеюсь, он поймет, кто такой Владимир Путин,
который является убийцей и разбойником», – подчеркнул политик.
Также американские сенаторы заявили, что будут добиваться более
серьезных санкций против РФ в новом Конгрессе.
В данном контексте следует отметить, что уже 10 января группа сенаторов
США внесла в Конгресс законопроект о новых санкциях против РФ, сообщил на
пресс-конференции в Вашингтоне сенатор Б. Кардин. Законопроект, чтобы
стать законом, должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан
президентом. Это подробный законопроект, который вводит дополнительные
санкции против РФ за деятельность против американских интересов.
По его словам, санкции будут касаться физических лиц, которых в сенате
считают ответственными за кибератаки против США, действия против
Украины, а также прав человека и коррупцию – часть законопроекта касается
«действий на Украине и в Грузии» и присоединения Крыма, уточнил сенатор.
Впрочем, как отмечает политолог, директор Института глобальных
стратегий В. Карасев, анализируя приезд сенаторов США в Украину,
«…визит – это громко сказано, поскольку они в Украину не столько приехали,
сколько заехали. А главный адрес, и главная цель визита – это Балтийские
страны. И цель визита американских сенаторов, известных и последовательных
атлантистов и противников российского режима, очевидно, состояла, вопервых, в том, чтобы разъяснить политику Трампа относительно стран
восточного фланга НАТО. И убедить, успокоить Балтийские государства, что
ничего существенного не произойдет, и страны восточного фланга НАТО
останутся в числе приоритетов как Североатлантического альянса, так и
политики новой американской администрации и президента Трампа».
Можно также отметить, что в среде политологов РФ поездка делегации
американских сенаторов в страны Восточной Европы вызвала даже несколько
больший резонанс, чем в Украине, где основная масса высказываний
отечественных экспертов, как и в случае с визитом Д. Байдена, свелась к тому,
что ее основная цель – заверить в неизменности американской поддержки и
напутствие украинской власти, как выстраивать свою политику с новой
администрацией США.
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Так, доктор политических наук, член Научного совета при Совете
безопасности РФ А. Манойло заявил, что турне делегации американских
сенаторов – это попытка замкнуть на Конгрессе основные связи с лидерами тех
стран, которые больше всего озабочены приходом Д. Трампа к власти и теми
изменениями в российско-американских отношениях, которые, возможно,
последуют. «У Трампа есть фронда внутри Республиканской партии. Это
абсолютно точно. И все эти фрондеры сосредоточены в Конгрессе. В основном
в нижней палате, в палате представителей. Конечно, сейчас они ведут свою
игру, – отметил политолог. – Турне Маккейна – попытка показать, что Трамп не
всесилен, что Трамп – всего лишь часть большой политической системы
Соединенных Штатов, в которой он исполняет определенные функциональные
обязанности, но лично от него в выборе того или иного курса внешней политики
зависит сравнительно немного».
В свою очередь заместитель директора Института стратегических
исследований и прогнозов РУДН Н. Данюк подчеркивает: «Визит Маккейна –
это сверка часов. Вероятно, сенатор дает инструкции по поводу действий во
время президентства Дональда Трампа. Новый американский президент, скорее
всего, пересмотрит политику предыдущей администрации в отношении этих
стран. Кроме того, таким образом американцы в очередной раз подтверждают
стратегическую значимость региона для США, и при этом хотят увидеть
гарантии лояльности со стороны своих коллег».
Впрочем, известный своей лояльностью к Украине российский политолог
А. Окара уверен, что главная цель визита сенаторов – предоставить Украине
летальное оружие и поддержать Киев в борьбе с Москвой посредством
ужесточения санкций в отношении России.
А. Окара подчеркнул, что большим плюсом для Украины является тот
факт, что ее посетили представители как Республиканской, так и
Демократической партий. «Треугольник общемировой нестабильности» – так
охарактеризовал политолог отношения между Киевом, Москвой и
Вашингтоном. «И нынешний визит американских сенаторов – это не простой
“визит вежливости”: он может стать переломным и эффективным визитом для
формирования украинской внешней политики», – подчеркнул А. Окара.
Со своей стороны, российский оппозиционный политик, лидер партии
«Демократический выбор» В. Милов, комментируя предновогодний вояж
заокеанских политиков, отметил, что Украине не нужно питать иллюзий
относительно надежд на американских сенаторов Л. Грэм, Д. Маккейна и
Э. Клобушар, так как они не являются определяющими политиками в новой
администрации Белого дома.
По его словам, при новой администрации Д. Трампа эти сенаторы не будут
играть большой роли и не смогут влиять на политику США вокруг Украины,
как раньше.
«Не возбуждайтесь чрезмерно на визиты сенаторов Маккейна и Грэма
куда-то там и грозные обещания наложить чего-то там на кого-то там. Сенаторы
Маккейн и Грэм давно считаются в республиканском истеблишменте “белыми
воронами” за умеренные позиции и готовность сотрудничать с демократами», –
написал В. Милов в Facebook.
Он назвал «фаворитов» среди политиков команды Д. Трампа, на которых
стоит ориентироваться, которые имеют влияние. «Политику в республиканском
5

истеблишменте сейчас определяют такие люди, как Митч Макконнелл и Пол
Райан, которые полностью лягут под новую администрацию. Например, они оба
жестко выступили против предложения Маккейна и Грэма основать
специальную комиссию Сената по расследованию прошлогодних российских
хакерских атак, и предложили поручить это уже действующему Сенатскому
комитету по разведке, возглавляемому сторонником Трампа Ричардом Бером»,
– добавил оппозиционер.
Определенный интерес данная тема вызвала и на Западе. Так, в выпуске
программы «Голос Америки» вице-президент Атлантического совета Д. Уилсон
заявил, что главной целью визита сенаторов стала демонстрация Москве, что
cенат США продолжает поддерживать своих союзников.
Политик отметил, что визит сенаторов в Балтийские страны, Украину и
Грузию должен заверить союзников и партнеров в поддержке США. Но это не
единственная и даже не главная цель визита, считает Д. Уилсон: «Реальная
аудитория – в Вашингтоне и в Москве. Москва должна услышать: независимо
от того, что говорит наша переходная команда и даже новоизбранный
президент, американский Конгресс продолжает поддерживать наших
союзников. Он обеспокоен действиями России и планирует сыграть свою роль и
использовать полномочия, чтобы сохранить сильную позицию США против
путинского авантюризма. В частности, Сенат поддерживает такие вещи, как
санкции. И в то же время это послание Вашингтона – Сенат имеет мощную
позицию в отношении России. И они заставят администрацию к себе
прислушиваться и будут действовать в соответствии с этими взглядами».
И пока администрация Д. Трампа формулирует свою стратегию в
отношении России, cенат, тем временем, объясняет Д. Уилсон, закладывает
рамочные условия этой политики: «Что делают эти сенаторы – они говорят: мы
все четко понимаем, мы имеем стратегию и мы будем использовать наши
полномочия как законодательной ветви власти, чтобы помочь сформулировать
политику, которая действительно рассматривает Россию как противника,
которым она является для американских интересов».
В то же время и политика администрации Д. Трампа может быть не столь
пророссийской, как сейчас предполагают некоторые обозреватели, считает
Д. Уилсон: «В Кремле могут еще пожалеть, что так радовались его победе. ...
Новоизбранный президент хочет ... увеличить и усилить американские
вооруженные силы, чтобы защитить американские интересы за рубежом.
И существуют очень серьезные вопросы относительно того, что это означает, и
как это будет выглядеть в реальности», – говорит вице-президент
Атлантического совета.
В данном контексте заслуживает внимания статья для Forbes П. Грегори, в
которой журналист раcсказывает о желании новоизбранного президента США
Д. Трампа наладить отношения с Россией, почему это невозможно без подрыва
репутации, и по какой причине Д. Трамп должен дать летальное оружие
Украине. Отмечается, что «Дональд Трамп ясно дал понять, что он намерен
установить “хорошие отношения” с Россией и выполнить главное обещание
(своей кампании. – Ред.) – создать рабочее партнерство с Россией, превращая
старого противника в союзника в борьбе с террористическими сетями за
рубежом и другими глобальными угрозами, с которыми мучился президент
Барак Обама». В то же время «перспектива успешных переговоров с Путиным в
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связи с неудовлетворительным состоянием российско-американских отношений
практически отсутствует по нескольким причинам: режиму Путина для
выживания необходима конфронтация с США, в то время как Трампу
необходимо предоставить “красивые сделки”, которые сделают “Америку снова
великой”. Если Трамп подпишет договоренности, которые не покажут реальных
осуществимых уступок со стороны Путина по Крыму, восточной Украине и
Ближнему Востоку, образ нового президента США как мастера заключать
сделки будет разрушен вместе с его президентством», – резюмирует П. Грегори.
Директор
Института мировой
политики А. Гетьманчук
также
прогнозирует, что США будут предпринимать попытки найти точки
соприкосновения с Россией по разным вопросам сотрудничества. Но насколько
новая администрация будет считать целесообразным сотрудничество с Россией
на неприемлемых для Украины и союзников США в Европе условиях –
«большой вопрос». Эксперт отметила, что «борьба позиций» еще продолжается
в самой администрации, в американском дискурсе. Здесь, конечно, очень много
зависит от Украины, с какой позицией мы выйдем, сможем ли мы четко
сформулировать свои “красные линии” с одной стороны, а с другой – показать,
что мы конструктивны. Мы должны объяснить и донести новой администрации,
почему поддержка Украины Штатами выгодна самим Штатам».
В целом же большинство экспертов сходятся во мнении, что главной целью
поездки американских сенаторов в страны Восточной Европы было заверить
всех, кто противостоит России, в том, что с приходом Д. Трапма в Белый дом
политика США по отношению к России не изменится.
Обращается внимание на то, что данные заверения не являются лишь
словами, поскольку общественное мнение в Соединенных Штатах, институты,
действующие в США, очевидно, являются сдерживающим фактором для
Д. Трампа. И ему придется с этим считаться, поскольку политический класс в
США настроен по отношению к В. Путину крайне негативно и видит серьезные
угрозы в той политике, которую проводит президент РФ.
Кроме того, подчеркивается, что данный визит может также сыграть свою
роль при рассмотрении ключевых решений в Конгрессе по вопросу санкций в
отношении России или предоставления летального оружия Украине. Однако, в
целом, эксперты склоняются к тому, что в обозримом будущем не стоит
ожидать существенных изменений позиции США в отношении стран Восточной
Европы.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій привітав з обранням нового
президента Європарламенту А. Таяні
«А. Таяні представляє найбільшу групу Європейського парламенту –
Європейську народну партію, яка завжди була надійним партнером та другом
України, – сказав він. – Верховна Рада Україна розраховує на продовження
тісної та послідовної співпраці з Європарламентом та підтримку України у
боротьбі з російської агресією та на шляху євроінтеграції».
А. Парубій також подякував за плідну співпрацю попередньому голові
7

Європарламенту – М. Шульцу. «Дякую Вам за підтримку, яку ми відчували від
Вас під час Революції Гідності, допомогу у євроінтеграції України, допомогу у
протистоянні російській імперській агресії. М. Шульц як голова
Європарламенту доклав сил для створення у Європі дієвої Антипутінської
коаліції», – наголосив він (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 18.01).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій провів зустріч із діючим
головою ОБСЄ, федеральним міністром європейських, інтеграційних та
закордонних справ Республіки Австрії С. Курцем
На зустрічі голова українського парламенту наголосив на важливості для
України рішення про продовження санкцій проти Російської Федерації та
єдності Європейського Союзу в цьому питанні. «Вітаємо нещодавнє рішення
про продовження санкцій. Для нас дуже важливе продовження санкцій проти
російського агресора, який порушив усі міжнародні принципи, на яких
будується вільний світ», – сказав він і підкреслив, що «наші хлопці захищають
не лише Україну, а й весь вільний світ, тому розраховуємо на таку
консолідовану підтримку і надалі».
А. Парубій подякував за солідарність і підтримку України в складний час
і зазначив, що важливим результатом «нормандського формату» є рішення про
опрацювання питання про озброєну місію ОБСЄ в зоні АТО. За його словами,
«озброєна місія ОБСЄ є важливим кроком на шляху до припинення агресії Росії
проти України». Голова Верховної Ради висловився за дипломатичне вирішення
конфлікту і підкреслив, що «ми, як ніхто, зацікавлені, щоб не було більше
смертей». Водночас він висловив занепокоєння фактом ігнорування мінських
угод з боку російської сторони і заявив, що «робимо усе можливе, аби знайти
дипломатичний шлях до вирішення проблем». А. Парубій повідомив учасникам
зустрічі про створення в парламенті спеціальної робочої групи, яку очолює
перший заступник Голови Верховної Ради І. Геращенко, для напрацювання всіх
законодавчих ініціатив, які стосуються проблем переселенців, звільнення
заручників, виконання мінських угод. «Щоб звільнити окуповані території,
звільнити усіх заручників, які захоплені і знаходяться на території Російської
Федерації, необхідно консолідувати зусилля. Ми розраховуємо на вашу місію і
ваші дії. Щиро бажаю знайти правильні аргументи, щоб зупинити
кровопролиття у нашій країні», – наголосив він.
Своєю чергою С. Курц зазначив, що «вирішення проблем на Сході
України є пріоритетним». «Намагаємося робити усе, що у наших силах, аби
досягти прогресу у ситуації, яка склалася, – сказав він. – Дуже прикро
спостерігати горе людей на тих територіях, зокрема, літніх людей, які
потребують серйозної допомоги і підтримки. Необхідно продовжити роботу
місії, бо ситуація потребує збільшення кількості часу та ресурсів, аби
забезпечити безпеку в регіоні».
У зустрічі взяли участь перший заступник Голови Верховної Ради
України І. Геращенко, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з
питань європейської інтеграції М. Іонова, заступник міністра закордонних справ
України С. Кислиця (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 17.01).
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***
Члени Комітету у закордонних справах провели зустріч із Постійним
комітетом з питань закордонних справ та міжнародного розвитку
парламенту Канади
У зустрічі, яка відбулася 18 січня, також взяли участь члени
міжпарламентської групи дружби з міжпарламентських зв’язків з Канадою.
Сторони обговорили питання двосторонніх відносин та перспективи
співпраці, у контексті розвитку міжпарламентського діалогу між Україною та
Канадою. Також увага співрозмовників була присвячена розгляду
внутрішньополітичної ситуації в Україні, проведенню всеосяжних внутрішніх
реформ, просуванню України на шляху євроінтеграції.
Українська сторона поінформувала про внутрішньополітичну ситуацію в
нашій країні, зокрема щодо ситуації на Сході України та тимчасово окупованої
Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, а також висловилася щодо
необхідності застосування більш дієвих заходів проти російського агресора.
Члени міжпарламентської групи дружби акцентували увагу на
необхідності поглиблення співробітництва в галузях, що становлять обопільний
інтерес, зокрема, співпраця в економічній та енергетичній сферах. Г. Гопко
подякувала канадській стороні за підтримку територіальної цілісності України
та висловила сподівання, що спільними зусиллями вдасться досягти миру на
Сході України та повернути тимчасово окуповану Автономну Республіку Крим
і місто Севастополь.
Також канадська сторона поінформувала про те, що на початок лютого
2017 р. запланована ратифікація парламентом Канади Угоди про зону вільної
торгівлі між нашими країнами. На думку канадських парламентаріїв, це
сприятиме розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва
між Україною та Канадою та відкриє можливості для українського бізнесу як
для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізації власного
виробництва з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної
продукції на канадських ринках.
Представники парламентської делегації Канади підкреслили важливість
нинішнього візиту до України та висловили впевненість, що цей візит
сприятиме активізації двосторонньої українсько-канадської співпраці на всіх
рівнях і в усіх галузях (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 19.01).
***
Комітет з питань національної безпеки і оборони заслухав
інформацію Служби безпеки України щодо відповідальності народного
депутата Н. Савченко за порушення законодавства у сфері державної
таємниці
Члени комітету на засіданні 18 січня заслухали начальника штабу
антитерористичної операції Г. Кузнецова. Він повідомив, що Служба безпеки
України підтримує будь-які заходи, спрямовані на звільнення заручників. За
його словами, на базі СБУ створений об’єднаний центр з координацією пошуку
та звільнення незаконно позбавлених волі осіб і заручників, а також
встановлення місцезнаходження безвісти зниклих у районі проведення
антитерористичної операції.
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Представник СБУ повідомив, що станом на сьогодні знайдено та
встановлено 3088 осіб, залишається в заручниках 112 осіб знайдених,
вважається безвісти зниклими 490 осіб, числяться загиблими 3829 осіб. Він
також зазначив, що ця робота ведеться системно і ґрунтується на безумовному
виконанні чинного законодавства.
Представник СБУ також повідомив, хто має право вести переговори з
терористами стосовно звільнення заручників та зазначив, що народний депутат
Н. Савченко оперативним штабом проведення антитерористичної операції на це
не уповноважена.
Він також звернув увагу на те, що чинне законодавство передбачає
заборону на поширення інформації, яка може ускладнити проведення
антитерористичної операції і/або створити загрозу життю та здоров’ю
заручників.
Народний депутат Н. Савченко у виступі заявила: «Як би хто не
критикував мої дії, закон я не порушувала, державну таємницю я зберігати
вмію. Я не визнаю жодних звинувачень, висунутих проти мене, у тому числі,
включаючи, і в державній зраді».
Члени комітету за результатами заслуховування і обговорення взяли
інформацію СБУ до відома та вирішили звернутися до Генеральної прокуратури
з проханням надати правову оцінку інформації СБУ.
Народні депутати розглянули проект Постанови «Про внесення змін до
Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників,
заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України
восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників
голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради
України з питань приватизації» № 5543. Цим проектом пропонується
виключити народного депутата Н. Савченка з персонального складу Комітету з
питань національної безпеки і оборони, увільнивши її від обов’язків члена
комітету з метою недопущення розголошення інформації, яка відноситься до
державної таємниці та зважаючи на те, що член комітету повинен брати участь
у засіданнях, де будуть розглядатися питання, пов’язані з державною
таємницею.
Члени комітету вісьмома голосами з 12 присутніх на засіданні ухвалили
рішення підтримати проект постанови та рекомендувати Верховній Раді
розглянути його в сесійній залі (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 18.01).
***
Під час засідання Комітету з питань освіти і науки за участі
представників уряду ухвалено важливі рішення щодо навчання дітей з
особливими потребами
До заходу долучилися заступники міністра освіти і науки В. Ковтунець та
М. Стріха, уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю
В. Сушкевич, представник уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини О. Філіпішина, представники Національної академії наук та
національних галузевих наук, а також представники громадських організацій із
захисту прав осіб з інвалідністю.
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Перше питання розгляду стосувалося забезпечення спеціальних
загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми
потребами навчальною літературою, якій надано гриф «Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України».
Усі учасники засідання наголосили на неприпустимості таких
формулювань, що «таврують» дітей, принижують честь і гідність учнів з
особливими потребами, можуть призвести до конфліктів в учнівському
середовищі та фактично знищують саму концепцію інклюзивної освіти.
За результатами обговорення комітет ухвалив рішення:
1. Акцентувати увагу Міністерства освіти і науки України в частині
забезпечення навчальними посібниками спеціальних загальноосвітніх
навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами.
2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням дати доручення
щодо проведення службового розслідування стосовно порушення законодавства
під час надання грифів Міністерства освіти і науки України навчальній
літератури для дітей з особливими потребами; центральним органам виконавчої
влади під час розроблення нормативно-правових документів та навчальнометодичного забезпечення для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з
особливими освітніми потребами використовувати термінологію відповідно до
офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю.
3. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України вилучити у
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими
освітніми потребами навчальну літературу, назва якої не відповідає термінології
Конвенції про права осіб з інвалідністю і порушує права дітей з особливими
потребами, та забезпечити таку категорію осіб необхідними підручниками.
Проект Закону «Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров’я
(спеціальну освіту)» № 3416 від 05.11.2015 р. за авторством О. Фельдмана
спрямований на забезпечення реалізації держаних гарантій на отримання
певного рівня освіти особами з обмеженими можливостями здоров’я. Під час
обговорення і члени комітету, і керівництво Міністерства освіти і науки
підтримали рішення щодо відхилення цього документа з огляду на те, що на цей
час в Україні розроблено і введено в дію законодавчі та нормативно-правові
акти, які врегульовують питання освіти осіб з обмеженими можливостями
здоров’я, а також включено до проекту Закону України «Про освіту».
Проект Середньострокового плану пріоритетних дій уряду на період до
2020 р. визначає основні цілі, напрями діяльності уряду протягом 2017–2020 рр.
та має стати основою середньострокового бюджетного планування, щорічних
деталізованих планів дій уряду, стратегічних планів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади.
План базується на п’яти основних пріоритетах, містить 85 пріоритетних
напрямів діяльності – економічне зростання, ефективне врядування, розвиток
людського капіталу, встановлення верховенства права і боротьба з корупцією,
безпека та оборона.
Зважаючи на серйозність питання та необхідність додаткового його
вивчення задля прийняття, члени комітету ухвалили рішення щодо перенесення
розгляду
проекту
Плану
на
наступному
засіданні.
Нормами проекту Закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо
осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та лінії
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зіткнення)» № 5089 від 25.10.2016 р. за авторством М. Найєма, О. Недави
передбачається посилення державних гарантій здобуття освіти для дітей, які в
даний час проживають у зоні проведення антитерористичної операції, між
територіями, що контролюються владою України, та територіями, які тимчасово
не підконтрольні українській владі.
Комітет одностайно підтримав рішення рекомендувати Верховній Раді
України прийняти законопроект за основу.
Стосовно проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України (щодо належного забезпечення територіальних громад
земельними ресурсами)» № 4957 від 20.10.2016 р., за результатами обговорення
було ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді відхилити цей
законопроект, як такий, що створює загрозу зменшення питомої ваги земельних
ділянок особливо цінних земель у складі земельного фонду України шляхом
зміни їх цільового призначення, може негативно позначитися на інтенсифікації
наукових досліджень, унеможливить отримання нових знань за результатами
досліджень.
На завершення відбулося обговорення питання щодо виконання Рішення
Комітету з питань науки і освіти від 12 квітня 2016 р. «Про діяльність
Державного підприємства “Інфоресурс”, забезпечення доступу до Єдиної
державної електронної бази з питань освіти, виготовлення і вартість документів
про освіту та студентських квитків».
За словами першого заступника міністра освіти і науки України
В. Ковтунця, міністерство планує здійснити заходи задля вирішення питання
програмного забезпечення, що надалі використовуватиметься для забезпечення
функціонування ЄДЕБО: набуття державою власності всіх майнових, у тому
числі права інтелектуальної власності на програмне забезпечення , або
замовлення нового програмного забезпечення, усі права якого належатимуть
державі.
Після інформації, наданої першим заступником міністра освіти і науки,
комітет ухвалив рішення рекомендувати Міністерству освіти і науки України:
1. До 1 червня 2017 р. вирішити питання розроблення та апробації
програмного забезпечення з обслуговування Єдиної державної електронної бази
з питань освіти, юридичні права якого б належали державі.
2. Внести зміни до Технічних вимог до апаратного та програмного
забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО),
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №1461 від 6 грудня
2016 р., якими передбачити наявність програмного забезпечення, що дозволить
вносити до ЄДЕБО відомості про успішність атестації, яка є підставою для
переведення на наступний навчальний семестр/рік або видачі дипломів про
професійно-технічну та вищу освіту.
3. Усунути всі недоліки функціонування Єдиної державної електронної
бази з питань освіти (ЄДЕБО), виявлені під час вступної кампанії 2016 р.
4. Врахувати пропозиції Національної академії педагогічних наук України
та вищих навчальних закладів України щодо технічного удосконалення роботи
Єдиної державної електронної бази з питань освіти та приведення її
функціонування у відповідність із сучасними технічними можливостями.
5. Вжити заходів для недопущення затримки друку і видачі документів
про освіту у 2017 р.
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6. У порядку здійснення контрольних функцій розглянути стан виконання
Міністерством освіти і науки України рекомендацій, викладених у
пункті 2 цього Рішення, на засіданні комітету в червні 2017 р. (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 19.01).
***
Голова Комітету з питань прав людини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Г. Немиря закликав парламент підтримати
законопроект щодо надання притулку бездомним особам.
«Запропоновані зміни спрямовані на захист прав бездомних осіб та
безпритульних дітей, які не мають постійного місця проживання та фактично
позбавлені права реєструвати місце проживання у соціальних установах та
закладах, створених громадськими і благодійними організаціями, де їм
надаються послуги. Пропонований законопроект виправляє цю ситуацію», –
сказав він, виступаючи з парламентської трибуни.
«Наш обов’язок – захисти ці найбільш вразливі категорій громадян
України. Я закликаю вас прийняти за основу зазначений законопроект», –
сказав він, виступаючи з парламентської трибуни.
Г. Немиря повідомив, що до парламенту і комітету зокрема надходили
численні звернення на підтримку цього законопроекту від представників
громадських і благодійних організацій, які створюють відповідно до чинного
законодавства спеціалізовані соціальні установи для надання послуг цій
категорії громадян.
За його словами, комітет у травні 2016 р. на своєму засіданні розглянув
цей законопроект за участі представників відповідних органів виконавчої влади
та одностайно підтримав його ухвалення. Проте згодом у липні Кабінетом
Міністрів України до Верховної Ради було внесено законопроект, який має
такий самий предмет врегулювання та однакову концепцію законодавчих змін.
Документ зареєстровано за № 4920 від 07.07.2016 р., але містить окремі
редакційні відмінності.
«З огляду на викладене Комітет на своєму засіданні 21 вересня 2016 року
розглянув питання щодо ухвалення таких законопроектів та рекомендував
парламенту проект Закону “Про внесення змін до Закону України «Про свободу
пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (щодо надання
притулку бездомним особам)”, № 3833 прийняти за основу, та доручити
Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин у скорочені строки підготувати його до другого читання з
врахуванням законодавчої пропозиції уряду, викладеної в законопроекті
№ 4920» – наголосив Г. Немиря.
Сьогодні (18.01. – Ред.) 230 народних депутатів підтримали рішення щодо
прийняття за основу законопроекту № 3833 (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 18.01).
***
Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону «Про
внесення змін до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір
місця проживання в Україні» (щодо надання притулку бездомним особам)».
Законопроектом пропонується вдосконалити процедури та умови надання
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адміністративних послуг бездомним та іншим особам, які не мають постійного
місця проживання.
Проектом пропонується внести зміни до ст. 61 Закону України «Про
свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»,
передбачивши, що бездомні й інші особи, які не мають постійного місця
проживання, реєструються за адресою спеціалізованої установи, закладу
соціального обслуговування та соціального захисту, створених відповідно до
Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і
безпритульних дітей».
Законопроектом також передбачено, що подання заяви про реєстрацію та
зняття з реєстрації місця проживання таких осіб покладається на відповідну
спеціалізовану соціальну установу, заклад соціального обслуговування та
соціального захисту, де зазначеним особам надаються соціальні послуги
відповідно до Закону України «Про соціальні послуги».
Проект Закону зареєстровано за № 3833. За результатами голосування
відхилено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо удосконалення окремих положень молодіжної політики та
утворення молодіжних центрів)» №1248.
Головуючий оголосив про створення у Верховній Раді міжфракційного
депутатського об’єднання «Співпраця Україна – діаспора», головою
якого обрано народного депутата Д. Лубінця.
Народні депутати повторно розглянули прийняті закони з пропозиціями
Президента України.
За результатами голосування відхилено Закон України «Про внесення
змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” щодо
фінансування професійно-технічної освіти» № 3830-3 та Закон України «Про
внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансування професійнотехнічної освіти» № 3831-2.
У зв’язку з вичерпанням порядку денного головуючий достроково закрив
пленарне засідання (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 18.01).
***
Верховною Радою України прийнято Закон «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої
системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті».
Законодавчим актом передбачається запровадити автоматизовану систему
оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, надати відповідні
повноваження органам місцевого самоврядування, встановити обов’язковість
забезпечення пільгових категорій населення електронними квитками в
населених пунктах, де запроваджено автоматизовану систему обліку оплати
проїзду, та визначити можливість притягнення до адміністративної
відповідальності за проїзд пасажира без реєстрації або компостування проїзних
документів.
Законом, зокрема, встановлено, що «органи місцевого самоврядування
запроваджують автоматизовану систему обліку оплати проїзду, встановлюють
порядок її функціонування, а також форми носіїв, види, порядок обігу та
реєстрації проїзних документів, визначають особу, уповноважену здійснювати
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справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої
системи обліку оплати проїзду».
Згідно з Законом, «правила користування міським пасажирським
автомобільним транспортом затверджуються відповідним органом місцевого
самоврядування. Вони визначають порядок проїзду і його оплати, права та
обов’язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час
надання транспортних послуг, враховуючи особливості транспортної
інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду».
Відповідні зміни внесено до законів України «Про автомобільний
транспорт», «Про міський електричний транспорт», «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на
Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний
захист».
Закон прийнято з урахуванням пропозицій профільного комітету.
Проект Закону зареєстровано за № 4121 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. –17.01).
***
Верховною Радою України прийнято за основу проект Закону «Про
Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації».
Законопроектом пропонується затвердити нову Державну програму
авіаційної безпеки цивільної авіації.
У новій редакції передбачається врахувати стандарти ІСАО,
Європейського Союзу, ЄКЦА, ЄВРОКОНТРОЛЬ, а також зміни в нормах
українського законодавства, які відбулися за період після введення в дію
Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації у 2003 р.
Законопроект прийнято з урахуванням пропозицій Комітету з питань
транспорту.
Проект Закону зареєстровано за № 4046а (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. –17.01).
***
Верховною Радою України прийнято за основу проект Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у
відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення
небезпечних вантажів».
Законопроектом № 4644 пропонується привести у відповідність із
законодавством Європейського Союзу питання перевезення небезпечних
вантажів та забезпечити імплементацію в національне законодавство положень
Директиви 2008/68/ЄС і вимог міжнародних договорів України у сфері
перевезення небезпечних вантажів.
Проектом, зокрема, пропонується ввести нові терміни, зокрема «вантаж
підвищеної небезпеки», «інші учасники перевезення небезпечних вантажів»,
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«уповноважений (консультант, радник) з питань безпеки перевезення
небезпечних вантажів».
Документом також пропонується передбачити права й обов’язки
уповноваженого (консультанта, радника) з питань безпеки перевезення
небезпечних вантажів, інших учасників перевезення небезпечних вантажів та
доповнити права і обов’язки відправника, перевізника та одержувача
небезпечних вантажів.
Відповідні зміни пропонується внести до Закону України «Про
перевезення небезпечних вантажів» (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 17.01).
***
Верховною Радою України прийнято за основу проект Закону «Про
внесення змін до Закону України “Про автомобільні дороги” щодо
автомобільних доріг оборонного значення».
Законопроектом пропонується доповнити Закон України «Про
автомобільні дороги» новою статтею 51, у якій дається визначення поняття
«автомобільні дороги оборонного значення», порядок віднесення автомобільних
доріг до автомобільних доріг оборонного значення та їх використання.
Проект Закону зареєстровано за № 4647 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 17.01).
***
Верховною Радою України прийнято за основу проект Закону «Про
внесення змін до Кодексу торговельного мореплавства України (щодо
сприяння розвитку судноплавства в Україні)».
Законопроектом пропонується розширити коло суб’єктів, судна яких
мають право плавання під Державним прапором України, та надати іноземним
суднам право здійснення каботажних перевезень без окремого дозволу
центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері транспорту.
Проектом також передбачається із статті 131 КТМ України виключити
норму, згідно з якою для здійснення перевезення між портами України на
суднах, які плавають під іноземними прапорами, потрібний дозвіл центрального
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері транспорту.
Проект Закону зареєстровано за № 2712 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 17.01).
***
Верховною Радою України прийнято Закон «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо удосконалення містобудівної діяльності».
Законодавчим актом скасовано визначення категорії складності об’єктів
будівництва та внесено зміни до деяких законодавчих актів у сфері
містобудівної діяльності, які передбачають заміну процедури реєстрації
декларації на здійснення будівництва та прийняття в експлуатацію об’єктів із
середнім та значним класом наслідків (відповідальності) на підставі дозволу на
виконання будівельних робіт та сертифікату відповідно, а об’єктів з незначними
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класами наслідків (відповідальності) – виконання будівельних робіт на підставі
повідомлення.
Законом визначено вичерпний перелік умов, які надаються як вихідні дані
для проектування об'єктів будівництва.
Закон прийнято з урахуванням пропозицій профільного комітету.
Проект Закону зареєстровано за № 4733-1 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 17.01).
***
Верховною Радою України прийнято Постанову «Про календарний
план проведення шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання».
Верховна Рада України затвердила календарний план проведення шостої
сесії.
Згідно з календарним планом пленарні засідання шостої сесії
розпочнуться 7 лютого 2017 р., а закінчаться – 21 липня 2017 р.
На час проведення шостої сесії календарним планам відведено для:
пленарних засідань Верховної Ради України – 12 тижнів;
роботи в комітетах, комісіях, фракціях і групах – 6 тижнів;
роботи народних депутатів України з виборцями – 6 тижнів;
проведення «годин запитань до Уряду» у Верховній Раді України –
12 годин.
Проект Постанови зареєстровано за № 5585 (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 17.01).
***
Верховною Радою України прийнято за основу законопроект про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня
корпоративного управління в акціонерних товариствах
Проектом (№ 2302а-д), зокрема, передбачено:
– удосконалення механізму придбання акцій приватного акціонерного
товариства за наслідком придбаного контрольного пакета акцій;
– запровадження механізму придбання акцій публічного акціонерного
товариства за наслідком придбаного контрольного та значного контрольного
пакета акцій;
– запровадження механізму обов’язкового продажу акцій акціонерами на
вимогу акціонера – власника 95 % акцій товариства;
– запровадження механізму обов’язкового придбання власником, який
володіє пакетом у розмірі більше ніж 95 % простих акцій товариства, на вимогу
акціонерів товариства належних їм акцій (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 17.01).
***
Верховною Радою України Прийнято за основу проект Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних
договорів»
Проектом (№ 4470) передбачається:
– доповнення законів «Про акціонерні товариства» та «Про господарські
товариства» новими статтями з метою регламентації питання укладення
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акціонерами акціонерних товариств та учасниками (засновниками) товариств з
обмеженою відповідальністю договорів з метою спільної реалізації їх прав;
– доповнення Цивільного кодексу України нормами, які надаватимуть
можливість ефективно задіяти механізм корпоративних договорів у
господарських товариствах;
– доповнення Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»
нормами щодо необхідності розкриття інформації про факт укладання договору
між акціонерами.
Документ прийнято з урахуванням поправки, внесеної під час
обговорення.
До порядку денного сесії включено ряд проектів законів і постанов,
зокрема проект Закону «Про схвалення рішення Президента України про допуск
підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для
участі у багатонаціональних навчаннях» № 5636.
За результатами голосування відхилено Закон України «Про стратегічну
екологічну оцінку» після розгляду пропозицій Президента України (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 17.01).
***
Верховною Радою України прийнято за основу проект Закону «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів
згідно Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат»
Законопроект (доопрацьований, № 4480) спрямований на виконання
Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат та Протоколу про
стале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток
Карпат, у частині охорони пралісів.
Законопроектом пропонується внести зміни до Лісового кодексу України,
Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу
України, Закону України «Про природно-заповідний фонд» (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 17.01).
***
Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності
рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо
підвищення ефективності регуляторної діяльності Національного банку
України
Члени комітету розглянули законопроект № 5304 на своєму засіданні
17 січня.
Голова комітету С. Рибалка зазначив, що «цей законопроект є черговим
кроком з реалізації Стратегії розвитку банківської системи, яку наш Комітет
затвердив минулого року. Документ також є логічним доповненням до нашого
спільного законопроекту щодо підвищення прозорості та відповідальності
Національного банку України, який ми підтримали наприкінці минулого року».
Під час обговорення депутати зазначили, що законопроект покликаний
створити дієві механізми для підвищення ефективності регуляторної діяльності
Національного банку України. Водночас вони вважають, що законопроект
необхідно доопрацювати в процесі його підготовки до другого читання.
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С. Рибалка зауважив, що для цього необхідно створити спеціальну робочу
групу, до якої увійдуть народні депутати, представники НБУ та інших
державних органів влади. «Необхідно перебудувати систему таким чином, щоб
Нацбанк нарешті виконував свої функції з ефективного банківського нагляду.
Щоб система працювала не на знищення банків, а на допомогу їм, для
стабілізації всієї системи, аби вона кредитувала українську економіку. Жоден із
тих банків, які визнавали проблемними, не було врятовано і всі вони пішли на
ліквідацію у Фонд гарантування вкладів. Отже систему необхідно змінювати і з
цим згодні всі представники нашого комітету. Дискусія полягає лише в обранні
методів і механізмів», – сказав С. Рибалка Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. –17.01).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко провів зустріч із колишнім
президентом Європейського парламенту М. Шульцем у Давосі.
Глава держави висловив вдячність М. Шульцу за постійну й незмінну
підтримку України, її незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та
європейського вибору під час його перебування на посаді президента
Європейського парламенту.
Співрозмовники обмінялися думками щодо продовження санкцій ЄС
проти Росії у зв’язку з її агресією проти України, запровадження безвізового
режиму для громадян України, ратифікації Угоди про асоціацію між Україною
та ЄС (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 18.01).
***
Під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент
України П. Порошенко провів зустріч із Президентом Європейського банку
реконструкції та розвитку С. Чакрабарті.
Співрозмовники обговорили перспективи розвитку співробітництва та
впровадження інвестиційних проектів за підтримки Європейського банку
реконструкції та розвитку. Глава Української держави висловив сподівання
щодо збільшення обсягу фінансових ресурсів ЄБРР для співпраці з Україною у
2017 р.
На зустрічі окремо були обговорені питання реформування банківського
сектору. С. Чакрабарті високо оцінив дії української влади в питанні
націоналізації ПриватБанку та підтвердив наміри ЄБРР і далі надавати
експертну допомогу в реформуванні цієї банківської установи.
Президент України відзначив ключову роль ЄБРР як адміністратора
Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки. Було
домовлено продовжувати співпрацю в цій сфері.
Президент Європейського банку реконструкції та розвитку також запевнив
главу Української держави у подальшій підтримці з боку ЄБРР реформ, що
здійснюються в Україні (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –17.01).
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***
У рамках робочого візиту до Давосу для участі у Всесвітньому
економічному форумі Президент України П. Порошенко зустрівся з
Президентом Швейцарії Д. Лойтхард.
Президент України подякував за підтримку Швейцарією територіальної
цілісності України, відзначивши її суттєвий внесок у діяльність Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ та значне фінансування гуманітарних проектів.
Сторони відзначили успішне проведення засідання Спільного українськошвейцарського комітету з торговельно-економічного співробітництва, а також
набуття чинності Угоди про виділення Україні кредиту в розмірі
200 млн дол. США. У зв’язку з цим швейцарська сторона запевнила в готовності
надати перший транш кредиту обсягом 100 млн дол. вже у січні.
«Було прийнято рішення, яке щойно оголошено, що до кінця січня Україна
отримає 100 млн доларів, які надійдуть на рахунки Національного банку.
100 млн доларів фінансової допомоги від Швейцарської Конфедерації як перша
частина траншу, який спрямований на підтримку України», – повідомив глава
держави журналістам. Президент подякував за таке рішення.
Сторони також констатували позитивну динаміку інвестиційного
співробітництва. Глава Української держави запросив швейцарських інвесторів
до роботи в Національній інвестиційній раді.
Було також домовлено, що Швейцарія запровадить безвізовий режим для
українських громадян одразу після ухвалення аналогічного рішення з боку ЄС
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. –17.01).
***
Під час зустрічі Президента П. Порошенка з Президентом Швейцарії
Д. Лойтхард було домовлено про прискорення спільних кроків з розслідування
злочинів попередньої української влади і повернення заморожених активів,
які нині знаходяться у швейцарських банках. Про це глава Української
держави повідомив журналістам.
«Ми домовились прискорити спільні кроки з розслідуванню злочинів
попередньої влади і тих заморожених активів, які зараз знаходяться у
швейцарських банках. Ми визначили чіткі графіки і координацію співпраці
Міністерств юстиції, генеральних прокуратур, які мають швидше привести до
відповідного результату і повернення цих грошей в Україну», – сказав
Президент.
Глава держави додав, що під час зустрічі Президент Швейцарії зазначила,
що ці гроші потрібні Україні на підтримку реформ (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
17.01).
***
Президент України П. Дорошенко, 17 січня, зустрівся з Наслідним
принцом А. Ліхтенштейнським.
«Це історична зустріч у відносинах між нашими державами, оскільки до
цього не було контактів на найвищому рівні. Це має стати стимулом для
активізації двосторонніх відносин», – підкреслив Президент.
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П. Порошенко подякував за принципову позицію Ліхтенштейну в
реагуванні на порушення Росією територіальної цілісності України, включаючи
приєднання до санкцій ЄС, підтримку відповідних резолюцій у рамках ООН.
Глава Української держави відзначив активну участь Ліхтенштейну в
подоланні гуманітарних наслідків російської агресії, фінансову участь у
будівництві захисного саркофагу над 4-м енергоблоком ЧАЕС, а також у
підтримці реформ в Україні.
Сторони також обговорили шляхи активізації торговельно-економічного та
інвестиційного співробітництва між країнами.
Наслідний принц Ліхтенштейну повідомив, що його країна запровадить
безвізовий режим для українських громадян одразу після аналогічного рішення
Європейського Союзу (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –17.01).
***
Президент П. Порошенко в інтерв’ю виданню The Wall Street Journal
висловив впевненість у продовженні ефективної співпраці між Україною та
США.
Глава держави зазначив, що протягом останніх років США
продемонстрували підтримку України. Президент нагадав вислів Вінстона
Черчилля про те, що не існує вічних ворогів чи друзів, а існують вічні інтереси.
Глава держави зазначив, що інтереси і цінності США визначені вже тривалий
час: «Цінності США не з’явилися в останні один, два чи десять років. Вони були
сформовані батьками-засновниками – це свобода, демократія. Такі самі цінності
в України».
Президент висловив впевненість у результативній та ефективній
співпраці України та США в боротьбі за свободу і демократію, а також
дотриманні своїх зобов’язань перед партнерами, адже відповідно до
Будапештського меморандуму низка країн, у тому числі США, гарантували
Україні безпеку.
П. Порошенко вкотре наголосив, що Україна вимагає від Росії виведення
окупаційних військ та техніки з української території, а також деокупації
Криму. Президент нагадав, що з початку війни на Донбасі понад 10 тис.
військових та цивільних українців загинули через російську агресію.
Глава держави наголосив: «Ми не потребуємо іноземних солдат чи армій
для захисту української території. Ми самі це робимо. Але міжнародна
підтримка, включаючи санкції, є інструментом, який мотивує Росію сісти за стіл
переговорів та створює стимул для виведення окупаційних військ». Президент
нагадав, що кілька днів тому Україна подала позов до Міжнародного суду ООН
проти Росії. Глава держави підкреслив, що українська сторона використовує всі
можливі політичні та дипломатичні методи для захисту (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
19.01).
***
«Обраний Президент Сполучених Штатів Америки Д. Трамп має
унікальні можливості для використання всього свого впливу для підтримки
України в її боротьбі за свободу та демократію», – наголосив П. Порошенко в
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інтерв’ю телеканалу Bloomberg перебуваючи у швейцарському Давосі на
Всесвітньому економічному форумі.
Глава держави також наголосив, що Україна за останні роки отримала
значну підтримку з боку США.
Президент П. Порошенко нагадав, що був одним з перших світових
лідерів, кому зателефонував новообраний президент США Д. Трамп, і під час
телефонної розмови було домовлено про візит глави Української держави до
США після інавгурації американського президента (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
17.01).
***
Президент П. Порошенко в інтерв’ю телеканалу Bloomberg наголосив,
що санкції проти Росії є питанням глобальної безпеки.
«Якщо буде дозволено будь-кому починати агресію проти суверенної,
незалежної країни лише за її бажання реформуватися, побудувати демократію
та боротися за свободу, то це питання цінностей, а не санкцій», – наголосив
Президент. Глава держави нагадав про Будапештський меморандум, коли низка
країн гарантувала Україні її суверенітет та територіальну цілісність за відмову
від ядерної зброї.
Глава держави також наголосив, що Україна потребує транслантичної
єдності та солідарності (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –17.01).
***
Президент П. Порошенко в інтерв’ю телеканалу Bloomberg розповів
про результати зустрічі з головою КНР С. Цзіньпіном.
«Сьогодні ми зустрічалися з лідером Китаю для обговорення розвитку
нашої співраці з Китаєм, включаючи прискорення проведення засідання
торгово-економічної комісії, яке має відбутися в першій половині року, а також
погодили практичні кроки для розширення співпраці між Україною та Китаєм»,
– повідомив глава держави.
Президент наголосив: «Впевнений, що немає іншої альтернативи тому, що
світ має сприяти економічному зростанню» (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
17.01).
***
Президент П. Порошенко в інтерв’ю телеканалу Bloomberg зазначив,
що світ потребує Північноатлантичного альянсу.
«Коли Росія анексувала Крим та почала агресію на Сході моєї країни, Росія
повністю зруйнувала поствоєнну світову систему, яка базувалася на Раді
безпеки ООН. І НАТО залишилося єдиним ефективним безпековим механізмом
у світі», – наголосив глава держави.
Президент зазначив, що Альянс важливий не лише для країн-членів, а й
для глобальної безпеки (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –17.01).
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***
Дискусії навколо роботи Міністерства охорони здоров’я мають бути
спрямовані на викорінення корупції із системи охорони здоров’я, а не
повернення старих схем до Міністерства та сфери охорони здоров’я. Про це
Прем’єр-міністр України В. Гройсман заявив, відкриваючи засідання Кабінету
Міністрів.
«Сьогодні є багато дискусій навколо роботи Міністерства охорони
здоров’я. У цих дискусіях, я глибоко переконаний, треба знаходити
порозуміння, яке дасть можливість лікарям відчути відношення до себе і
пацієнтам, які звертаються до лікарень, що лікарні стали більш забезпеченими,
що система змінюється таким чином, що вона є доброзичливою до пацієнта, а
не намагатися через дискусії повернути Міністерство охорони здоров’я у
минуле, в якому панувала тільки корупція і жага до наживи. Як Прем’єр-міністр
країни і як людина я не можу з цим погодитися. Я нікому не дозволю повертати
старі схеми у систему охорони здоров’я», – підкреслив глава уряду.
Прем’єр-міністр наголосив, що нова команда Міністерства охорони
здоров’я на чолі з виконуючим обов’язки міністра У. Супрун є чесною і
некорумпованою. «Це усім нам дає з вами шанс вивести систему з того стану, де
вона традиційно знаходиться», – зазначив він.
«Якщо хтось боровся за Міністерство охорони здоров’я, то боролися не за
охорону здоров’я, а за те, щоб “сісти на потоки” у системі охорони здоров’я: на
закупівлі ліків через посередницькі приватні компанії в Україні, через
закупівлю обладнання у посередницьких приватних компаніях, через механізми
розподілу, що кому дати, а кому ні», – зазначив він.
Як наслідок, сьогодні в країні немає якісної системи профілактики
захворювань, а українці хворіють більше і живуть менше, ніж громадяни
сусідніх країнах ЄС.
«Правильна політика у сфері охорони здоров’я, некорумпована, дасть
можливість вивести систему охорони здоров’я зі стану коми, в якому вона
знаходиться не один рік. Тому наше найголовніше завдання - подолати будь-які
корупційні схеми у цій сфері», – наголосив глава уряду.
У цьому контексті В. Гройсман висловив переконання, що запровадження
минулим урядом у 2015 р. системи закупівель ліків через міжнародні організації
було абсолютно виправданим і некорупційним кроком.
«Завдання у нас сьогодні полягає у тому, щоб придбати якомога якісніші і
дешевші ліки, збільшити їхню кількість і передати на місця в лікарні для того,
щоб допомогти кожному українцю, який хворіє», – наголосив він. Якщо
залишити стару корумповану систему закупівель ліків, то 20–30 % коштів
«розповзалося би по кишеням» корупціонерів і ділків, які мали відношення до
цього фармацевтичного розподілу, зауважив глава уряду.
Прем’єр-міністр закликає всіх, хто вболіває за систему охорони здоров’я,
об’єднатися навколо досягнення результату щодо реформування системи
охорони здоров’я та подолання корупції у сфері.
«Я би хотів усіх, хто вболіває за охорону здоров’я, стати на сторону
справи, результату і захисту системи від тотальної корупції. Вважаю, що усі ці
завдання мають нас об’єднувати, а люди мають відчути, що система змінюється,
– заявив В. Гройсман. – Нам потрібно зробити все для того, щоби і лікар був
задоволений від своєї роботи, і людина, яка звертається до лікаря, була
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задоволена рівнем надання медичної допомоги. А той, хто потребує соціальної
підтримки, має отримати її від держави у вигляді ліків, безкоштовної системи
охорони здоров’я там, де держава може це зробити ефективно».
На переконання В. Гройсмана, ті, хто критикують роботу уряду, можливо,
мають добрі наміри. У цьому контексті Прем’єр-міністр закликав Міністерство
охорони здоров’я скомунікувати з цими людьми і спільно обговорити існуючі
розбіжності.
Він зауважив, що уряд поставив перед собою низку завдань на 2017 р. у
сфері медицини. «Я хочу домогтися, щоб в Україні були чесні ціни на ліки. Це
завдання, яке стоїть перед МОЗом. Друга позиція: я хочу домогтися, щоб з
1 квітня 2017 року хронічні хворі, які потребують постійної підтримки
медикаментів, отримували ці медикаменти безкоштовно. Ми такі кошти
заклали, такий механізм буде запущений з 1 квітня 2017 року», – наголосив
В. Гройсман.
Також передбачено 150 млн грн на створення центрів серцево-судинної
хірургії по усій країні.
Влітку 2017 р. буде закінчено та відкрито новий корпус національної
дитячої лікарні «ОХМАТДИТ».
Серед завдань на поточний рік – забезпечення виплати заробітної плати
медичним працівникам, що була підвищена на 30 %, та продовження відкритої
закупівлі ліків у міжнародних організаціях, що дає можливість закуповувати
ліки без посередництва у виробників за чесними цінами.
Крім того, в Україні потрібно створити систему державного медичного
страхування, переконаний Прем’єр-міністр.
«От що нам потрібно сьогодні. От навколо чого я би хотів, щоби ми
концентрувалися, – підкреслив глава уряду. – Просив би усіх з розумінням
поставитися до того, що я не вмію ходити назад – вмію ходити тільки вперед.
І команда Уряду і Міністерства охорони здоров’я теж має йти тільки вперед,
розуміючи ті важливі висловлювання, які можуть бути і з медичного
середовища.
Це
абсолютно
є
нормально»
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –18.01).
***
Виплачуючи мінімальну заробітну плату на рівні не менше 3200 грн,
роботодавці реінвестують у майбутнє працівників та власні умови життя.
Тим підприємцям, що не виконуватимуть цього рішення, загрожують штрафні
санкції від 32 тис. до 320 тис. грн. Про це заявив Прем’єр-міністр України
В. Гройсман під час спілкування з журналістами в Чернігівському вищому
професійному училищі побутового обслуговування.
«Закон дуже чітко передбачив дві речі. Перше: кожен працюючий має
отримати нарахування заробітної плати на рівні не менше 3200 грн. Друге –
відповідальність. Ця відповідальність передбачає наступне: якщо роботодавець
не нараховує 3200, він буде оштрафований. Цих штрафних санкцій – від
32 тисяч до 320 тис. грн. Там серйозні штрафні санкції як покарання для того,
хто не платить», – заявив він.
Глава уряду зауважив, що не хоче нікого карати. Прем’єр-міністр
запевнив, що буде завжди захищати і підтримувати білий бізнес, який чесно
платить заробітну плату – «йому немає, чого боятися».
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«Для мене не потрібні штрафні санкції – для мене потрібно, щоб кожен
український громадянин отримував не менше 3200 грн заробітної плати», –
підкреслив Прем’єр-міністр.
Для контролю за виконанням рішення про підвищенням зарплат до
3200 грн у кожній області створені міжвідомчі робочі групи, що працюватимуть
по всій країні. Також створено Координаційний центр на рівні Кабінету
Міністрів України, зазначив глава уряду.
Уряд збере статистику щодо зайнятості в кожній області у 2016 р., що
дасть змогу проаналізувати можливе приховування кількості працівників.
«Там, де ми будемо бачити, що там, де, наприклад, кількість зменшилася,
ми одразу туди будемо приходити. Тобто ми почнемо з тих, в яких ми бачимо
найбільшу загрозу», – зауважив Прем’єр-міністр.
Він зауважив, що місцеві органи влади, обласні адміністрації, органи
державної влади наділені повноваженнями з контролю щодо виплати
мінімальної заробітної плати не менше 3200 грн, тому що 60 % відповідного
податку зараховується до місцевого бюджету. Раніше 100 % податку йшло до
центрального бюджету, де розподілялися, зазначив В. Гройсман.
«Дуже важливо, щоб ми розуміли, що те, що ми сплачуємо, ми
реінвестуємо у власні умови життя», – зазначив він.
З питань, що стосуються виплати мінімальної заробітної плати, громадяни
можуть звертатися на урядову «гарячу лінію»1545, зауважив Прем’єр-міністр.
У той самий час він підкреслив, що необхідні кошти для виплати
заробітних плат після підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 грн у
бюджетній сфері передбачено.
«Мінімальна заробітна плата у бюджетній сфері повністю забезпечена
фінансовими ресурсами. Проблем нема і не буде. Усі бюджетники отримають
підвищену заробітну плату на рівні не менше 3200 грн нарахування», –
підкреслив він.
Прем’єр-міністр закликав усіх підприємців з розуміння поставитися до
необхідності виплати підвищеної заробітної плати.
«Важливо, щоб кожен підприємець заплатив своєму працівнику чесну
заробітну плату, – зазначив він. – Треба усвідомити одну річ, що жити добре
має не тільки власник бізнес, а і ті, хто в ньому працюють і приносять блага.
Працівники теж мають отримати заробітну плату, і мінімальний рівень не може
бути менше 3200», – наголосив В. Гройсман. «Недоплачувати людині, а собі
купувати забаганки за мільйони, я вважаю, що це несправедливо, я з цим
погоджуватися не можу», – додав він.
Приховуючи заробітну плату працівника, роботодавець позбавляє його на
гідний рівень пенсійного забезпечення у майбутньому, зауважив глава уряду.
«Якщо підприємець не хоче платити внесків в єдиний соціальний фонд, це
означає, що людина не матиме пенсії. Людина просто приречена і йде за
соціальною допомогою до держави. Звідки беруть гроші на соціальну
допомогу? Від кожного, хто сьогодні платить. Ми усі маємо усвідомити тільки
одну річ: маємо платити [заробітну плату] і інвестувати в майбутнє кожного
громадянина України. Це наша спільність. Маємо це робити для того, щоб
кожен був захищений у перспективі у тому числі», – зауважив він.
Глава уряду наголосив, що підвищення мінімальної заробітної плати стало
першим кроком, що дає можливіть «віддати належне людям».
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«Я вважаю, що це правильний крок, і ми будемо намагатися щоб кожна
працююча людина в країні отримала не менше 3200 грн нарахування, наголосив Володимир Гройсман. – Наше завдання полягає у тому, щоби
добитися, щоб в кожному куточку країни було нараховано 3200 грн мінімальної
заробітної плати».
Він зауважив, що деякі політики критикують рішення про підвищення
мінімальної заробітної плати. Прем’єр-міністр заперечив заяви щодо її впливу
на коливання курсу гривні. Він підкреслив, що це рішення не могло і не буде
впливати на курс гривні, тому що відповідні виплати ще не були здійснені:
«Воно не могла ніяк впливати на курс і не буде ніяк впливати. Не треба
розганяти паніку».
Глава уряду також зауважив, що підвищення мінімальної заробітної плати
не має жодного відношення до виплати субсидій, оскільки програма субсидій на
2016–2017 рр. не буде переглядатися. Він зауважив, що субсидії – це
персональна знижка для кожного громадянина на житлово-комунальні послуги
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –17.01).
***
Коливання курсу гривні носять сезонний характер. Національний банк
України має достатньо інструментів та вживатиме всіх заходів, щоб
стабілізувати ситуацію. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман
під час спілкування з журналістами в Чернігівському вищому професійному
училищі побутового обслуговування.
«Я думаю, що коливання курсу гривні носять абсолютно сезонний
характер. Багато було виплат, тобто тиск на національну валюту був збільшений
за цей період часу, у тому числі святковий, коли ділова активність знижується, і
це є закономірність», – прокоментував В. Гройсман питання щодо причин
коливання курсу гривні.
Прем’єр-міністр повідомив, що розмовляв учора з головою Національного
банку України, «і вона чітко запевнила у тому, що Національний банк України
зробить все для того, щоб не привести до будь-яких спекулятивних коливань і
ситуація буде заспокоєна».
Валютних резервів країни є достатньо для того, щоб ситуація була
нормальною і курс залишався у прогнозованих межах, зазначив глава уряду.
«Тому ці коливання мають припинитися. Які треба інтервенції, Національний
банк зробить, наскільки я розумію. Вважаю, що сьогодні у Національного банку
достатньо усіх фінансових інструментів ситуацію повністю стабілізувати», –
підкреслив глава уряду.
Він зауважив, що деякі зацікавлені політики «хотіли розігнати паніку на
тлі зростання курсу долара» (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017.
–17.01).
***
Професійно-технічні
заклади
мають
отримати
надсучасне
обладнання, що забезпечуватиме високу якість освіти та підготовки
конкурентних робітників. Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман
під час спілкування з журналістами в Чернігівському вищому професійному
училищі побутового обслуговування.
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«Я взагалі хотів би, щоб професійно-технічні заклади по цим трьом
спеціальностям, які я перераховував, отримали надсучасне обладнання. Для
мене це принципово важливо. Навчається, завершила навчання, отримала свій
диплом – прийшла на роботу», – зауважив В. Гройсман.
«Мені не потрібна мережа закладів – мені потрібна якісна навчальна база
для 100 % українських студентів і молоді, щоб вони отримали знання і навички,
щоб вони отримали свою спеціальність. Вони мають йти працювати високо
підготовленими. Це інвестиція саме в якість і їхнє майбутнє», – підкреслив
Прем’єр-міністр.
Він зауважив, що в Україні є заклади професійно-технічної освіти, які
навчають молодих людей на технологіях 60–70 років. «Це означає, що ми
витрачаємо туди кошти, а вони не є конкурентними, вони не здобувають тих
знань, які необхідні. Наша позиція – Уряду, Міністерства освіти і науки –
полягає у тому, що ми маємо провести повну модернізацію навчальних програм
і сучасного обладнання», – заявив В. Гройсман.
Планом пріоритетних дій уряду на 2016 р. передбачено реалізацію
пілотного проекту з модернізації підготовки робітників за трьома професіями:
«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва», «Монтажник
санітарно-технічних систем та устаткування», «Швачка. Кравець. Закрійник»,
зазначив він.
За даними професіями затверджено державні стандарти професійнотехнічної освіти. Уряд минулого та цього року виділив по 50 млн грн для
придбання сучасного обладнання, устаткування, інструменту для забезпечення
роботи 25 навчально-практичних центрів за вказаними професіями. У разі
потреби цей ресурс буде збільшено, зауважив глава Уряду.
Вже є результати модернізації навчання, зауважив В. Гройсман. Так,
сьогодні на прикладі Чернігівського вищого професійного училища побутового
обслуговування нове сучасне обладнання в закладах професійно-технічної
освіти дає можливість готувати фахівців конкретно для легкої промисловості
України, які здатні виробляти конкурентний продукт, зазначив Прем’єр-міністр.
Молоді люди, які будуть навчатися на такому сучасному обладнанні,
будуть конкурентними та отримають нормальну заробітну плату, прийшовши
на виробництво, зауважив він.
Глава уряду зазначив, що в країні є десятки тисяч вакансій, що потребують
кваліфікованих робітничих кадрів. У зв’язку з цим, головне завдання –
підготувати такі кадри та забезпечити якість їх навчання.
Прем’єр-міністр переконаний, що увесь «процес освіти в Україні – школа,
ПТУ, вища школа – мають бути сучасними і мають отримати доступ до усіх
кращих практик знань, які є сьогодні у світі».
У цьому контексті він зазначив, що доступна дошкільна освіта, якісне
викладання та навчання у школі, закладах професійно-технічної та вищої освіта
мають «дати якісний багаж знань і здібностей, які зроблять кожну молоду
людину у нашій країні успішною».
«Головне, щоб наші діти отримали можливість здобуття якісної освіти,
щоб вони були конкурентними і змогли знайти робочі місця у нашій країні», –
наголосив глава уряду.
«Освіта, її якість і можливість знайти себе у реальному секторі економіки –
це ті завдання, які я ставлю перед собою як Прем’єр-міністра, перед
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урядовцями, місцевою владою, яка має бути нашим і партнером і однодумцем у
цьому процесі», – підкреслив він (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2017. –17.01).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у Чернігові відвідав Управління
державної служби України з надзвичайних ситуацій в області.
Глава уряду взяв участь в урочистому врученні пожежної техніки та
аварійно-рятувального обладнання підрозділам Державної служби України з
надзвичайних ситуацій Чернігівського гарнізону.
В. Гройсман подякував рятувальникам «за роботу без вихідних, свят»:
«Цілодобово ви на варті і готові завжди рятувати людину у будь-яких складних
умовах».
Прем’єр-міністр зазначив, що у 2017 р. заробітну плату рятувальників було
збільшено в середньому на 2 тис. грн.
На 2017 р. також передбачено «рекордні» 600 млн грн для придбання нової
техніки і переозброєння. «Наше завдання – дати вам якісну заробітну плату, яку
ви заробили по праву, маємо віддавати вам належно, якісно забезпечити вас
технічно, дати можливість отримати найкраще обладнання, засоби захисту
техніку, щоб ви могли ефективно допомагати людям і найголовніше залишитися
живими самими», – зазначив глава уряду.
«Хочу запевнити, ви будете повністю в увазі Уряду для того, щоб
підтримувати, допомагати вам бути ефективними. Маємо вчасно відреагувати,
профілактувати і врятувати», – наголосив він.
Глава уряду також вручив рятувальникам відзнаки за мужність і відвагу,
бездоганне виконання службових обов’язків самовідданість та високий
професіоналізм під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та участі в
пошуково-рятувальних роботах (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2017. –17.01).
***
Урядом згідно з пунктом 12 Прикінцевих положень Закону України від
09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» та з урахуванням положень Закону України від 21.12.2016 р.
№ 1801-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» прийнято
Постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження бюджету
Пенсійного фонду України на 2017 рік».
Зокрема, затверджено дохідну частину бюджету Пенсійного фонду
України в сумі 284 009,1 млн грн, видаткову частину – у сумі 283 168,5 млн грн.
Залишок коштів на кінець року становитиме 840,6 млн грн.
Бюджет Пенсійного фонду України на 2017 р. є збалансованим (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –18.01).
***
Кабінет Міністрів України своєю постановою вніс зміни до Порядку
фінансового забезпечення діяльності військово-цивільних адміністрацій,
затвердженого постановою уряду від 15.04.2015 р. № 207.
За інформацією Мінсоцполітики, необхідність прийняття цього проекту
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акта зумовлена тим, що наразі розмір грошового забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу, поліцейських у
разі їх відрядження до військово-цивільних адміністрацій є меншим від розміру
грошового забезпечення, встановленого за останнім штатним місцем служби,
тому виникають труднощі при комплектуванні штату військово-цивільних
адміністрацій досвідченими фахівцями.
Згідно з прийнятим 18 січня на засіданні уряду рішенням
військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським,
відрядженим до військово-цивільних адміністрацій, буде виплачуватися
грошове забезпечення в порядку та розмірах, установлених нормативноправовими актами для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу та поліцейських, за останньою посадою, займаною перед відрядженням.
У разі їх безпосередньої участі у воєнних конфліктах чи
антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду
грошове забезпечення буде виплачуватися в розмірах, що обчислюються з
урахуванням винагороди, передбаченої Постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 2016 р. № 18 «Деякі питання грошового забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських»
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –18.01).
***
У Міністерстві освіти і науки за участі експертів та громадськості
обговорили питання забезпечення якості вищої освіти в межах проекту
Середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 р.
За словами директора департаменту вищої освіти МОН О. Шарова, внесені
Міністерством освіти і науки пропозиції до проекту не є чимось абсолютно
новим: вони є і частиною виконання Програми діяльності уряду, і
впровадженням реформи, започаткованої Законом України «Про вищу освіту»
2014 р.
«Щороку відбувається лише зміна певних наголосів: що зараз буде
найголовнішим, що вимагатиме більших ресурсів, а також встановлюються
строки виконання завдань», – підкреслив очільник департаменту.
Наразі у 2017 р. до ключових пріоритетних завдань МОН належать:
– розробка стандартів вищої освіти;
– напрацювання методичної бази та надання практичної допомоги ВНЗ у
створенні системи внутрішнього забезпечення якості;
– створення Національного репозитарію академічних текстів;
– використання технології ЗНО для відбору вступників на магістратуру за
спеціальністю 081 «Право».
Робота над розробкою стандартів вищої освіти триває з листопада 2015 р. й
до кінця 2017-го в МОН планують затвердити більшість з них: 120 для
освітнього рівня «бакалавр», 80 – «магістр» і 50 – «доктор філософії».
Надалі передбачено завершення роботи над стандартами (у 2020–2025 рр.
передбачається перегляд їхнього концепту) та спільна діяльність зі
стейкхолдерами над створенням національної системи кваліфікацій, галузевих
рамок кваліфікацій та професійних стандартів.
Питання створення систем забезпечення якості вищих навчальних закладів
нині значною мірою залежить від роботи Національного агентства із
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забезпечення якості вищої освіти, адже повноваження про реалізацію цих
систем повністю віднесені до компетенції Нацагентства. Тому 2017 р. МОН
сподівається на розгортання спільної роботи з агентством та іноземними
партнерами для відпрацювання таких систем.
«Наразі вбачається наступний алгоритм: створення системи внутрішнього
забезпечення якості ВНЗ, її сертифікація, акредитація вишу та самоакредитація
освітніх програм. І це буде вже не просто академічна автономія, а високий
рівень довіри держави до ВНЗ», – пояснив О. Шаров.
Вагомим кроком на підтримку академічної доброчесності стане створення
до кінця 2017 р. Національного репозитарія академічних текстів. У ньому
будуть зібрані фактично всі освітні та наукові тексти у вигляді, у якому вони
піддаються обробці, перегляду та порівнянню. Робочою групою вже створено
проект Положення про національний репозитарій академічних текстів і
паралельно триває розробка регламенту роботи репозитарію, в якому будуть
визначені всі технічні питання. Після запуску ресурсу, впродовж 2018–2019 рр.,
планується створення національної наукометричної системи.
З 2017 р. всі, хто вступатиме на магістратуру за спеціальністю «Право»,
повинні будуть складати ЗНО. Торік ця технологія була апробована в дев’яти
вишах і здобула досить позитивну оцінку. Загалом же відбір на магістратуру за
спеціальністю «Право» із застосуванням ЗНО стане одним з інструментів для
вирішення важливого завдання, передбаченого Законом України «Про вищу
освіту»: запровадження Єдиного державного кваліфікаційного іспиту з окремих
спеціальностей у 2019–2020 рр.
Під час обговорення директор департаменту вищої освіти нагадав, що в
цілому в проекті Плану сформульовані чотири ключові пріоритети у сфері
освіти. Це – якісна, сучасна і доступна загальна середня освіта (нова українська
школа); модернізація професійно-технічної освіти; забезпечення якості вищої
освіти; нова система управління та фінансування науки.
«Ці чотири цілі повинні мати синергетичний зв’язок, адже в проекті є
питання, де вища освіта пов’язана з новою українською школою, зокрема щодо
реформи педагогічної освіти. Є точки дотику з професійно-технічною освітою,
оскільки поступово реалізується завдання про переведення освітнього рівня
“молодший спеціаліст” до сфери професійної освіти. Стосовно ж науки, то
останнім часом вона дедалі активніше розвивається в університетах, а не лише в
академічних організаціях», – зазначив О. Шаров.
Окрему увагу під час обговорення було приділено індикаторам оцінки змін
у системі вищої освіти. Нині МОН переважно орієнтується на Глобальний
індекс конкурентоспроможності Світового економічного форуму.
«Якщо сьогодні Україна загалом займає позицію дуже посередню –
85 сходинка, то вища освіта має потенціал, який дозволяє бути на 33 місці, і це
фактично найкраща позиція України в розрізі галузей. Однак коли ми
починаємо дивитися окремі показники освітньої галузі, то бачимо, що у нас є не
лише низка сильних позицій, а й низка дуже слабких – зокрема, якість шкіл
менеджменту, ступінь підготовки персоналу, навчання за місцем роботи», –
зауважив керівник департаменту вищої освіти.
Саме тому одним із ключових завдань для системи вищої освіти України є
підвищення рейтингових показників якості менеджмент-освіти щонайменше на
10 позицій, що сприятиме підвищенню ефективності управління та
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економічному розвитку країни.
Крім того, на думку О. Шарова, згадані показники засвідчують той факт,
що нам сьогодні треба перезавантажити систему післядипломної освіти,
побудувати систему визнання неформальної освіти та інформального навчання.
Однак ці питання, скоріше за все, розглядатимуться вже після ухвалення нового
закону «Про освіту» й зміни в системі післядипломної освіти стануть однією з
головних тем наступного року.
З доповненням доповіді виступив також директор департаменту атестації
кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН А. Шевцов.
Підсумки обговорення, у якому змогли взяти участь усі присутні на заході,
підбив перший заступник міністра освіти і науки В. Ковтунець (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –18.01).
***
17 грудня в офісі Реанімаційного пакета реформ відбулася зустріч
молодіжної групи РПР із представниками Міністерства молоді та спорту з
метою обговорення проекту середньострокового плану пріоритетних дій
уряду України до 2020 р. у частині виконання пріоритетів у молодіжній
політиці та національно-патріотичному вихованні молоді.
Від Міністерства молоді та спорту в зустрічі взяли участь І. Бєляєва,
директор Департаменту молодіжної політики та М. Ляхович, начальник відділу
національно-патріотичного виховання.
Представники міністерства презентували пріоритети щодо створення
нових можливостей для молоді та національно-патріотично виховання,
включені до проекту середньострокового плану пріоритетних дій уряду України
до 2020 р. Окрему увагу було приділено конкретним крокам виконання
пріоритетів та заходам, запланованим на 2017 р.
Під час зустрічі було запропоновано деякі уточнення та доповнення щодо
очікуваних результатів та планів роботи з реалізації пріоритетів у молодіжній
політиці та національно-патріотичному вихованні молоді на 2017 р. та
середньостроковій перспективі.
Молодіжна група РПР підтримала пропозиції Міністерства молоді та
спорту й висловила готовність долучатися до реалізації запланованих кроків
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –18.01).

ПОЛІТИКА
Министр иностранных дел Австрии С. Курц заявил о необходимости
расширить график деятельности наблюдателей ОБСЕ на Донбассе.
«Жители на востоке Украины рассказывают, что когда наблюдатели
уезжают, то начинается стрельба, в частности ночью. Поэтому необходимо
лучше технически оснастить наблюдательную миссию и продлить время, когда
происходит процесс наблюдения, чтобы сделать все возможное для соблюдения
перемирия», – отметил С. Курц. Вместе с тем австрийский министр подчеркнул,
что проблема с несоблюдением перемирия заключается в недостатке доверия
между Киевом и Москвой (ForUm (www.for-ua.com/). – 2017. – 18.01).
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***
Народний депутат А. Білецький передав головному військовому
прокурору України А. Матіосу документи, які мають свідчити про корупцію
у керівництві Нацгвардії, повідомляється на сайті Azov.Press.
«Білецький передав (…) Матіосу першу частину доказів про корупцію
керівництва Національної гвардії України. Документи передані у підтвердження
заяви Білецького, зробленої ним 14 січня 2017 року», – сказано в повідомленні.
Як відомо, раніше екс-комбат батальйону «АЗОВ», нардеп А. Білецький у
своєму блозі на «Українській правді» заявив про покривання керівництвом
Нацгвардії офіцерів-сепаратистів, корупційну складову в НГ та систематичне
знищення добровольчих батальйонів, яке проводить керівництво Національної
гвардії.
Національна гвардія звернулася до військової прокуратури та СБУ з
проханням перевірити ці факти.
А. Матіос заявив, що заяви А. Білецького щодо Нацгвардії будуть
перевірені «ретельно, безпристрасно і за законом» (Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/). – 2017. – 18.01).
***
Позафракційний депутат ВР Н. Савченко заявила, що повернути
окупований Донбас під контроль України мирним шляхом можна тільки в
разі «здачі» Росії Криму.
«Щодо того, що якщо це буде зроблено мирним шляхом, щодо того, що
Росія не витримає санкцій – то це буде обов’язково здачею Криму. На якийсь
певний період, як завжди, це відкладеться в довгий ящик», – заявила
Н. Савченко.
За її словами, невійськовим шляхом звільнити Донбас можна за столом
переговорів. «Це чергове Придністров’я – Крим. І щоб не зробити
Придністров’ям ще й Донбас – вони будуть робити це тим, що залишать
окупованим Крим і заберуть Донбас», – вважає Н. Савченко.
На її думку, інший спосіб повернути Донбас – це тільки військова операція
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/). – 2017. – 18.01).
***
Висловлювання народного депутата Н. Савченко щодо здачі Криму
заради збереження Донбасу є зрадницьким відношенням до України та
кримськотатарського народу, заявив народний депутат від БПП Р. Чубаров.
«Міжнародні злочинці, яким є Путін, хочуть уникнути покарання і
докладають усі свої зусилля та виставляють довкола ультиматуми. Що б не
відбувалося в Україні, нам усім потрібно зберігати єдність, волю, боронити себе
і свою землю. Нам треба бути дуже обережними в своїх виступах. Вчорашнє
публічне висловлювання нашої колеги, народного депутата Надії Савченко, про
те, що, мовляв, заради повернення Донбасу треба відмовитись від Криму, є не
лише вкрай неприйнятними, але глибоко образливими, цинічними і
зрадницьким відношенням до всіх громадян України та кримськотатарського
народу, що залишаються заручниками РФ», – заявив Р. Чубаров (УНН
(http://www.unn.com.ua/). – 2017. – 18.01).
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***
Желание «ЛДНР» вести переговоры с народным депутатом
Н. Савченко может помочь освободить украинских пленных, считает
народный депутат Украины от фракции «Батькивщина» И. Луценко
(http://ru.golos.ua/politika/v_parlamente_prokommentirovali_zayavlenie_ldnr_o_goto
vnosti_vesti_peregovoryi_s_savc).
«Я думаю, что мы должны рассматривать все возможности для того чтобы
вызволить наших военнопленных. Поэтому я не готов говорить, что это
является предательством, имеется в виду участие Н. Савченко в переговорах.
Если она действительно сможет организовать обмен пленными, то это хорошо,
но мы должны понимать, что это определенная игра «с той стороны», – отметил
И. Луценко.
Парламентарий добавил, что украинская сторона может и должна
использовать Н. Савченко для реализации некоторых положений «минских
соглашений».
«“Минский процесс” показал себя, как полностью недееспособный. Сейчас
мы должны обращаться за помощью к Н. Савченко, чтобы реализовать те
соглашения, которые были прописаны в Минске, в частности, по поводу обмена
военнопленных. Пускай мы будем считать, что она “агент той стороны”, но
использовать ее для освобождения украинцев», – резюмировал И. Луценко
(ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2017. – 18.01).
***
Несмотря на то, что в предложениях В. Пинчука есть упоминание о
проведении местных выборов на территории Донбасса и необходимости
поиска компромисса с РФ, их нельзя сравнивать с «планом Медведчука»,
заявил политолог, директор центра «Третий сектор» А. Золотарев.
«В отличии от плана Медведчука, в статье Пинчука речь не идет о какихто обязательствах, взятых украинской стороной, и мы не видим алгоритма
реализации этого плана. И насколько будет поддержан этот план.., мы сможем
судить по составу участников Давосского завтрака у Пинчука», – считает
А. Золотарев.
«Кроме того, если относительно плана Медведчука мы понимали, что это
план Эро/Штайнмайера, что доказывает его внешнеполитическую поддержку,
то пока таких заявлений относительно предложений Пинчука не прозвучало», –
подчеркивает политолог.
«Совершенно очевидно, что геополитические центры влияния сегодня
плотно прорабатывают сценарий именно заморозки конфликта. Как по мне,
скорее всего, это будет эксклюзивная модель, не повторяющая наиболее часто
примерявшиеся к Донбассу примеры – сценарий Боснии и Герцеговины,
Приднестровья, Северного Кипра и т. д.», – прогнозирует А. Золотарев (ForUm
(www.for-ua.com/). – 2017. – 17.01).
***
Проблему нелегальной добычи янтаря может решить законопроект,
который урегулирует и легализует деятельность незаконных старателей.
Пока же в Украине образовалась «янтарная республика», где полиция не
контролирует ситуацию. Об этом заявил народный депутат Украины
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Д. Добродомов
(http://ru.golos.ua/politika/v_ukraine_obrazovalas_yantarnaya_respublika_gde_politsi
ya_ne_kontroliruet_situatsiyu).
«Проблему нелегальной добычи янтаря может решить законопроект,
который “лежит” в парламенте в первом чтении. Он узаконит добычу,
легализует старателей и наведет порядок в этой отрасли. А то, что он не принят,
говорит о том, что кому-то это выгодно, и в первую очередь
правоохранительным органам», – подчеркнул Д. Добродомов.
В то же время парламентарий уверен, что в результате последних событий
в Житомирской области, где в результате перестрелки пострадали люди,
принятие этого закона может ускориться.
«Последние события говорят о том, что в Житомирской и Ровенской
областях существует неконтролируемая ситуация. По сути, мы имеем
маленькую страну внутри нашего государства со своими законами и правилами,
куда не может войти Нацгвардия, а полиция не контролирует ситуацию. Это
может иметь серьезные последствия и является вопросом национальной
безопасности», – резюмировал Д. Добродомов (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). –
2017. – 18.01).
***
И. о. министра здравоохранения Украины У. Супрун в ближайшее
время не отправят в отставку, считает политолог Р. Бортник
(http://ru.golos.ua/politika/poroshenko_budet_nevyigodno_otpravit_suprun_v_otstavk
u__politolog_8601).
«Все-таки сменить Супрун, после того как она была недавно назначена на
пост и. о. министра здравоохранения – признать для Президента и его
окружения очередное кадровое поражение. Поэтому разговоры о том, что
возможно назначат какого-то нового министра – элемент информационной
компании для того, чтобы показать, что власть что-то делает и что-то думает на
фоне разрушения системы медобслуживания. Также это происходит на фоне
политического скандала, который возник с Тодуровым и Супрун», – сказал
Р. Бортник.
В связи с этим, по словам политолога, пока сложно говорить о кандидатах
на пост министра здравоохранения.
«Пока сложно говорить о кандидатах, так как утверждать их в таком
случае будет Порошенко, которому будет выгодно поставить своего человека.
Поэтому вряд ли новым министром станет Тодуров. Ведь в первую очередь
будут утверждать кандидатуры, приближенные к власти. Скорее всего, это
будет серый человек, о котором мы пока не знаем и не обсуждаем, но он
пользуется доверием у Порошенко и Гройсмана. А займет ли кто-то место
Супрун из экс-министров, пока сложно констатировать и анализировать», –
подчеркнул Р. Бортник (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2017. – 18.01).
***
«Опозиційний блок» «дозрів» до розділення на дві політичні сили,
вважає політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента»
В. Фесенко.
Він зазначив, що в політсилі є люди, які зацікавленні у розділенні на
34

партію Ахметова і партію Льовочкіна.
Політолог нагадав, що розмови про розділення «Опозиційного блоку»
точаться ще з 2015 р. «Але тоді, я так розумію підготовка до місцевих виборів,
потім чутки і очікування дочасних парламентських виборів, все це загальмувало
процес розділення “Опоблоку”. Але цю інформацію підтверджували колеги, які
працювали і я так розумію, працюють з Опоблоком», – зазначив В. Фесенко.
Можливе розділення в «Опозиційному блоці» може бути пов’язане із
суперечностями інтересів двох бізнес-політичних груп.
«Мені здається, що поновлення дискусії про розділення пов’язане з тим,
що по різному дивляться (у партії. – Ред.) на майбутнє і конкретні дії зараз.
Наприклад, група Льовочкіна зацікавлена в тому, щоб якомога скоріше
відбулися дочасні парламентські вибори і вони більше зацікавлені у активній і
агресивній опозиційній політиці. Депутати пов’язані з Ахметовим, мені
здається, більш гнучко зараз формулюють свою позицію і по деяким питанням
можуть співпрацювати з владою», – сказав В. Фесенко.
При цьому, за його словами, існує думка, що партію Р. Ахметова може
очолити нардеп В. Новинський (УНН (http://www.unn.com.ua/). – 2017. – 18.01).
***
Керівництво партії «Опозиційний блок» не ухвалювало рішення про її
розділення на дві політичні сили, повідомляє народний депутат С. Ларін.
«На сьогоднішній момент ніяких рішень ні політвиконком, ні політрада не
збирались і не приймали, а тим більше з’їзд. Про це мова йде уже майже два
роки, але сьогодні ніяких практичних дій не робиться», – сказав С. Ларін.
Він зазначив, що для змін у складі «Опозиційного блоку» як мінімум
повинні ухвалити рішення керівні органи партії.
За його словами, ідея про розділення партії «існує… у влади, для того щоб
опозицію розділити. Саме для цього створена партія “Наш край” та інші партії»
(УНН (http://www.unn.com.ua/). – 2017. – 18.01).

ЕКОНОМІКА
Зростання економіки України у 2017 р. прогнозується на рівні 1,9 % при
інфляції на рівні 12,7 %. Про це йдеться в оприлюдненій доповіді Департаменту
з
економічних
і
соціальних
питань
ООН,
передає
УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1636462-oon-sprognozuvala-zrostannya-vvpukrayini-u-2017-rotsi-na-rivni-1-9).
За даними організації, у 2018 р. спостерігатиметься зростання ВВП
України на рівні 3,2 % при інфляції на рівні 8,6 %.
Загалом, згідно з даними нової доповіді ООН, у 2016 р. році обсяг світової
економіки збільшився лише на 2,2 %. Це – найнижчий показник зростання з
2009 р.
У 2017 р., як зазначається, світовий валовий продукт збільшиться на 2,7 %,
а у 2018 – на 2,9 %.
Нагадаємо, Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні
2 % у 2017 р. з подальшим зростанням на рівні 3 % у 2018 і 2019 р. (Українські
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Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1636462-oonsprognozuvala-zrostannya-vvp-ukrayini-u-2017-rotsi-na-rivni-1-9). – 2017. –
17.01).
***
Денежная масса в 2016 г. возросла на 10,8 % до 1 101,6 млрд грн. Это
было обусловлено преимущественно ростом гривневых депозитов. Об этом
сообщается на сайте НБУ.
Остатки по депозитам в национальной валюте по итогам прошлого года
возросли на 8,7 %, в том числе в декабре – на 4 %. Остатки по долларовым
депозитам за год почти не изменились. В то же время в декабре ситуативные
факторы вызвали усиление волатильности на валютном рынке, и произошло
снижение валютных депозитов на 1,9 %.
Гривневые депозиты бизнеса по итогам 2016 года возросли на 12 %,
долларовые депозиты корпоративного сектора – на 3,3 %.
НБУ считает, что этому способствовало постепенное оживление
экономической активности и улучшение финансовых результатов предприятий,
в том числе благодаря активизации деятельности экспортеров во второй
половине года.
Рост номинальных доходов украинцев способствовал росту депозитного
портфеля в гривне на 5,2 % по итогам года.
Регулятор отмечает, что в течение года наблюдались признаки
восстановления кредитной активности банков. Этому способствовали
значительные объемы ликвидности банковской системы и постепенное
уменьшение стоимости ресурсов в нацвалюте.
С начала года остатки по кредитам в гривне возросли на 17,5 %. Прежде
всего банки наращивали портфель корпоративных кредитов в национальной
валюте. Остатки по корпоративным кредитам в гривне с начала года возросли
на 22,3 %. Их рост обусловлен реструктуризацией долга по кредитам в
иностранной валюте.
Портфель кредитов населению в национальной валюте с начала года
уменьшился на 4 %, в том числе в декабре – на 0,8 %.
В результате активной реструктуризации кредитов в иностранной валюте
их портфель (в долларовом эквиваленте) с начала года уменьшился на 20,2 %
(Минфин (http://minfin.com.ua/2017/01/16/25692948/). – 2017. – 16.01).
***
Национальный банк Украины выкупил на сумму 1,4 млрд грн облигации
внутреннего государственного займа, выпущенные Министерством
финансов для капитализации государственного «ПриватБанка», сообщили в
пресс-службе НБУ.
«Эти средства, которые “ПриватБанк” получил от продажи ОВГЗ
Национальному банку, были направлены на формирование обязательных
резервов, то есть фактически будут оставаться на корсчета банка в НБУ», –
говорится в сообщении.
Напомним, предыдущая монетизация ОВГЗ для «ПриватБанка» на сумму
25,8 млрд грн была проведена 28 декабря 2016 г. В целом сумма монетизации
ОВГЗ для «ПриватБанка» на сегодняшний день составляет 27,2 млрд грн
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(Аналитическая служба новостей (http://asn.in.ua/ru/news/news/82077nacbank-vykupil-obligacii-privatbanka-na-14-mlrd-g.html). – 2017. – 16.01).
***
За даними НБУ, на початок 2017 р. його чисті валютні резерви
становили 4,25 млрд дол., що в 3,2 раза більше, ніж було на початок 2016 р.
(1,336 млрд дол.) (http://finbalance.com.ua/news/Chisti-valyutni-rezervi-NBU-napochatok-2017-roku-stanovili-425-mlrd).
Валові ж валютні резерви НБУ (з урахуванням боргових зобов’язань, у т. ч.
перед МВФ) у 2016 р. зросли на 2,23 млрд дол. – до 15,53 млрд дол. (Finbalance
(http://finbalance.com.ua/news/Chisti-valyutni-rezervi-NBU-na-pochatok-2017roku-stanovili-425-mlrd). – 2017. – 16.01).
***
Національний банк України вніс зміни до Положення про визначення
розміру кредитного ризику, згідно з яким, починаючи з 3 січня 2017 р., банки
України здійснюють розрахунок розміру кредитного ризику. Про це УНН
повідомили в прес-службі НБУ (http://www.unn.com.ua/uk/news/1636582-nbuvnis-zmini-do-rozrakhunku-bankami-kreditnogo-riziku).
За даними регулятора, з початку липня 2016 р. банки застосовували вимоги
Положення в тестовому режимі. Однак, опрацювавши результати тестового
режиму та пропозиції банківської спільноти, Національний банк вніс зміни до
Положення, зокрема, уточнив формулювання та відтерміновав впровадження
окремих ознак високого кредитного ризику до початку 2019 р., знизив значення
LGD в частині розрахунку кредитного ризику для державних підприємств
(із 45 % до 30 %), врегулював питання оцінки кредитного ризику за операціями
СВОП.
А також Нацбанк встановив умови, за яких кредитний ризик за такими
операціями не виникає, розширив перелік інструментів гарантування виконання
зобов’язань боржника іншими учасниками групи, зокрема передбачено
можливість використання фінансових порук та безвідкличних резервних
акредитивів, визначив, що банки в роботі можуть використовувати фінансову
звітність позичальників, отриману з відкритих джерел інформації (наприклад,
сайти компанії та НКЦПФР), уточнив ряд вимог стосовно контролю за
заставою, а також запровадив правила про обов’язковість страхування усіх
предметів застави відтерміновано до 2019 р. и порядок оцінки кредитного
ризику ОСББ.
«Ці зміни дозволять більш повно врахувати поточні обставини, зокрема
особливості посткризової роботи із позичальниками. Документ також
доповнено новим розділом, що врегульовує оцінку кредитів, наданих для
реалізації інвестиційних проектів», – пояснили в НБУ.
Зміни до Положення затверджено постановою правління Національного
банку України № 5 від 16 січня 2017 р. (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1636582-nbu-vnis-zmini-do-rozrakhunkubankami-kreditnogo-riziku). – 2017. – 18.01).
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***
В 2016 году Фонд государственного имущества (ФГИ) перечислил в
государственный бюджет 1,028 млрд грн от аренды государственного
имущества.
Об этом сообщил представитель ФГИ.
В 2016 г. было предусмотрено 615 млн грн поступлений в бюджет от
аренды госимущества, таким образом, план за год выполнен на 167,3 %.
Как сообщалось, в 2015 г. ФГИ перечислил в государственный бюджет
1 214,904 млн грн от аренды государственного имущества, что составляет
223,33 % от предусмотренных на год 544 млн грн (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/392809/v-2016-arenda-gosimushhestva-prineslabyudzhetu-1-0-mlrd-griven). – 2017. – 16.01).
***
Дніпровське аерокосмічне підприємство «Південмаш» має намір
виробляти вітрогенератори і комплектуючі до сонячних електростанцій на
суму до 500 млн євро у рік. Про це повідомляється в прес-службі
«Південмашу».
Задля забезпечення завантаження підприємства в новому році за даними
заводу, ведеться розширення співпраці з виробниками провідних космічних
держав – США та Євросоюзу.
У той самий час відновлення виробництва РН «Зеніт», що останні роки
перед кризою заводу був провідним напрямом, є критично важливим у
короткостроковій перспективі.
Нагадаємо, обвальне руйнування господарських зв’язків з Росією у 2014 р.
призвело до зупинки програми «Наземний старт», у якій використовувалися
«Зеніт». Таким чином, «Південмаш» вже більше двох років залишається без
ринку збуту основної продукції – ракет-носіїв «Зеніт».
«Не існує іншого способу швидко збільшити обсяги виробництва та вийти
на прибуткову роботу», – повідомляють у відомстві підприємства.
Але боротьба заводу з важким становищем не припиняється. Однією з
ланок поборення кризи, на думку керівників заводу, є вихід на нові ринки.
Наразі вже укладені або в процесі узгодження контракти з Індією, Південною
Кореєю, іншими перспективними партнерами.
«У 2016 році ми в півтора рази збільшили завантаження “Південмашу”, а
вже у 2017 році воно збільшиться ще більш ніж у два рази, що підтверджено
вже підписаними контрактами», – наголошують в аерокосмічному підприємстві.
Виробництво продукції оборонного призначення, на жаль, і цього року
омине підприємство.
«Наші пропозиції щодо виробництва стрілецької зброї, модульних казарм,
безпілотників і надлегких літаків поки не перетворилися в контракти.
А розроблений
бізнес-план
організації
виробництва
патронів
був
проігнорований, незважаючи на той, що вже намічається в країні дефіцит
боєприпасів», – ідеться в повідомленні відомства.
Тому заводу залишається виробництво ракетних озброєнь. Тут ситуація
більш обнадійлива, але лише в перспективі. Проект «Грім-2» виконується для
іноземного замовника, а проект «Сапсан» в інтересах Міноборони планується не
раніше 2019 р.
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Останньою і більш надійною ланкою, на думку керівників підприємства, є
участь у програмі імпортозаміщення. Багато вітчизняних споживачів продукції
важкого машинобудування з розпадом господарських зв’язків з Росією
залишилися без традиційних постачальників. Це і підприємства енергетики, і
залізничники, і багато інших. Сьогодні найбільш актуальним для країни і
перспективним для підприємства є проект зі створення сонячних і вітрових
електростанцій. Спільно зі світовими лідерами галузі «Південмаш» готує
інвестиційний проект, який дасть змогу із залученням європейських інвестицій
організувати вітчизняне виробництво вітрогенераторів і комплектуючих до
сонячних електростанцій на суму до 500 млн євро на рік (Дніпроград
(http://dniprograd.org/2017/01/16/pivdenmash-planue-shchorichno-otrimuvati-500mln-evro-vid-vigotovlennya-sonyachnikh-elektrostantsiy_53084). – 2017. – 16.01).
***
В 2016 г. украинские рудники и горно-обогатительные комбинаты
нарастили производство подготовленного сырья, но сократили экспорт.
В новом году, в случае оживления рынков сбыта, можно надеяться на
восстановление экспортных показателей.
Несмотря на слабость внешних и внутренних металлорынков, в течение
2016 г. железорудным ГОКам Украины удалось несколько улучшить
производственные показатели. Цифр за весь год пока нет, а за 11 месяцев
производители железорудной продукции (по данным объединения
«Укрметаллургпром») относительно января – ноября-2015 нарастили выпуск
агломерата на 2,6 %, до 31,4 млн т, а окатышей – на 2,7 %, до 20,5 млн т.
Притом добыча сырой руды за тот же период упала на 6,8 %, до 68,5 млн т, что
связано с использованием складских запасов предыдущих периодов и с
импортом сырья для дальнейшей обработки.
Для справки, импорт за 11 месяцев года сократился на 15 %, до 1,4 млн т
(на 70,9 млн долл.), а экспорт – на 17 %, до 34,6 млн т (на 558,2 млн долл.).
Импорт поступает из России и представляет собой материал с повышенным
содержанием Fe, а главным направлением экспорта остается Китай (34,7 % «в
деньгах»), за ним следуют Чехия (11 %) и Польша (10,6 %). Отметим, география
экспортных поставок отечественного ЖРП достаточно дифференцированна,
среди покупателей заметных объемов – Австрия, Словакия, Япония и др.
(МинПром (http://minprom.ua/articles/223938.html). – 2017. – 18.01).
***
Європейська комісія готова і надалі надавати підтримку Україні для
допомоги виконання модернізації транспортних мереж. Про це під час
брифінгу повідомив генеральний директор з питань мобільності та транспорту
Європейської комісії Х. Хололей після зустрічі з міністром інфраструктури
України
В.
Омеляном,
передає
кореспондент
УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1636017-yevrokomisiya-gotova-prodovzhuvatinadannya-pidtrimki-ukrayini-dlya-modernizatsiyi-transportnikh-merezh).
«Перед Україною стоїть величезне завдання щодо модернізації
транспорнтих мереж, але мені приємно бачити те, що вже існують плани
виконання цієі роботи. Європейська комісія надавала підтримку і готова
надавати її в подальшому Украіні для допомоги у виконанні цього завдання», –
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сказав
Х.
Хололей
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1636017-yevrokomisiya-gotova-prodovzhuvatinadannya-pidtrimki-ukrayini-dlya-modernizatsiyi-transportnikh-merezh). – 2017. –
16.01).
***
За 2016 р. ПАТ «Укрзалізниця» отримала 78,9 млрд грн доходу.
Витрати товариства становили78,6 млрд грн. Залишок грошових коштів на
рахунках товариства на кінець 2016 року становив 5,5 млрд грн.
Про це йдеться на сайті «Укрзалізниці».
«Як і розраховували, фінансовий результат ПАТ “Укрзалізниця” за
2016 рік прибутковий – отримано 303 млн грн. Компанія у повному обсязі
виконала свої зобов’язання перед державою: за оперативними даними, у
2016 році сплачено 15 млрд грн податків та обов’язкових платежів», –
повідомив голова правління ПАТ «Укрзалізниця» В. Балчун.
Так, до державного бюджету сплачено 6,8 млрд грн, у державні цільові
фонди та місцевий бюджет – 8,2 млрд грн.
За 2016 р. перевезено 344,3 млн т вантажів і 439 млн пасажирів. Доходи від
перевезень у 2016 р. становили 62 млрд грн. Витрати від перевезень становлять
58,4 млрд грн, які вдалося зменшити, порівняно із затвердженим планом, на
1,7 млрд грн (на 2,8 %).
Минулого року вдалося на 1,3 млрд грн зменшити витрати на паливо за
рахунок зменшення закупівельної ціни на дизельне паливо. При плані
20 912 грн/т фактична ціна становила 19 902 грн/т.
Оновлено рухомого складу на суму 2,8 млрд грн. Модернізовано основних
засобів на 2 млрд грн, у тому числі рухомого складу на 0,9 млрд грн.
За 2016 р. EBITDA становить 20,5 млрд грн, рентабельність EBITDA –
30 % (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukrzaliznica-vijsla-v-pributok).
– 2017. – 16.01).
***
У 2016 р. у порівнянні з 2015 р. виробництво сільськогосподарської
продукції зросло на 6,1 %. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1636152-virobnitstvo-silgospproduktsiyi-ukrayiniu-2016-rotsi-zroslo-na-6-1-derzhstatistiki).
За попередніми даними Держастистики, виробництво сільськогосподарської
продукції у 2016 р. у порівнянні з 2015 р. зросло на 6,1 %. Зокрема, виробництво
продукції рослинництва зросло на 9,7 %, а виробництво продукції тваринництва
скоротилося 2,6 %. Слід додати, що за вказаний період, тобто за 2016 р., виробництво
сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами зросло на
9,8 %, а виробництво сільгосппродукції господарствами населення лише на 1,5 %
(УНН (http://www.unn.com.ua/uk/news/1636152-virobnitstvo-silgospproduktsiyi-ukrayiniu-2016-rotsi-zroslo-na-6-1-derzhstatistiki). – 2017. – 17.01).

***
За підсумками січня – листопада 2016 р. Україна експортувала
агропродукції на 13,567 млрд дол., що становило 41,5 % від
загальнонаціонального експорту. Цей показник на 535 млн дол. більший, ніж
за аналогічний період 2015 р. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
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Згідно з повідомленням, найбільшу частку в аграрному експорті за звітний
період мають поставки продуктів рослинного походження – 7,2 млрд дол.
(+ 7 млн дол. до попереднього періоду), у тому числі зернові культури –
5,4 млрд дол. (+ 10 млн дол.).
За іншими категоріями експорт сільськогосподарської продукції за
11 місяців 2016 р. становив:
– жири і масла тваринного або рослинного походження – 3,5 млрд дол.
(+0,63 млрд дол.);
– готові харчові продукти – 2,1 млрд дол. (-0,06 млрд дол.);
– живі тварини, продукти тваринного походження – 0,7 млрд дол.
(-0,05 млрд дол.).
Також повідомляється, що за підсумками січня – листопада 2016 р.
в Україну імпортовано аграрної продукції на суму 3,5 млрд дол., що становило
9,9 % від загальнонаціонального імпорту. Цей показник на 0,34 млрд дол.
більший, ніж за аналогічний період 2015 р.
Зокрема, за звітний період Україна імпортувала:
– продуктів рослинного походження на 1,1 млрд дол. (+0,11 млрд дол.),
у тому числі зернових культур – 138 млн дол. (-0,01 млрд дол.);
– жирів і масел тваринного або рослинного походження – на 221 млн дол.
(+0,05 млрд дол.);
– готових харчових продуктів -1,6 млрд дол. (+0,12 млрд дол.);
– живих тварин, продуктів тваринного походження – 0,55 млрд дол.
(+0,06 млрд дол.) (Главком (http://glavcom.ua/news/za-11-misyaciv-2016-rokuukrajina-eksportuvala-agroprodukciji-na-135-mlrd--393450.html). – 2017. – 18.01).
***
Для олійно-жирової галузі України 2016 закінчився значним
нарощуванням виробництва та експорту соняшникової олії, що
пояснюється рекордним валовим збором насіння соняшнику урожаю 2016 р.
у 13,6 млн т (попередні дані) та збереженням дії експортного мита на
насіння соняшнику, яке забезпечує його максимальну переробку на
вітчизняних потужностях.
Про це повідомляє асоціація «Укроліяпром».
За даними асоціації, зростання виробництва олії соняшникової у грудні
2016 р. досягло найвищої за всі роки позначки – майже у 560 тис. т (зростання
проти грудня 2015 р. – 150 %).
У цілому, за підсумками 2016 р., зростання виробництва олії соняшникової
досягне 118–119 %.
Крім того, експорт олії соняшникової у 2016 р. у порівнянні з 2015 р. досяг
рекордної позначки у 4,8 млн т (зростання – 123 %).
У 2016 р. олійно-жирової продукції експортовано на 4,8 млрд дол. проти
4,2 млрд дол. у 2015 р. (зростання – 114 %).
Зазначається, що питома вага експорту олійно-жирової продукції в
загальному експорті товарів з України – 13 %, в експорті продукції АПК – 30 %,
в експорті продукції харчової промисловості – 70 % (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/eksport-sonasnikovoi-olii-z-ukraini-stavrekordnim). – 2017. – 16.01).

41

***
ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ)
протягом 2016 р. провела 18 процедур закупівлі товарів, робіт та послуг з
використанням системи ProZorro.
Про це повідомив директор департаменту розвитку ДПЗКУ Ю. Крутенчук,
передає прес-служба корпорації.
«Загалом у 2016 році ДПЗКУ оприлюднено оголошень щодо проведення
25 процедур закупівель товарів, робіт та послуг для потреб філій та
центрального офісу на суму понад 71 млн грн. За результатами проведених
аукціонів укладено 18 договорів на суму понад 52 млн грн», – зазначив він.
Ю. Крутенчук наголосив, що завдяки процедурам, проведеним у системі
ProZorro, держкорпорації вдалося за рік заощадити 5,4 млн грн.
«Ми використовуємо авторизований електронний майданчик системи
ProZorro з метою максимальної економії коштів корпорації. Крім того, завдяки
цій системі ми створюємо добросовісну конкуренцію серед учасників торгів,
адже відбір постачальників товарів, робіт та послуг для потреб філій та
центрального офісу відбувається максимально відкрито», – додав директор
департаменту (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/dpzku-zekonomila-54mln-griven-zavdaki-sistemi-prozorro). – 2017. – 18.01).
***
Прибутковість виробництва молока в професійних господарствах у
2016 р. зросла на 8,4 %.
Про це повідомив експерт продовольчого підрозділу ООН ФАО А. Ярмак
на своїй сторінці у Facebook.
«Але, якщо брати середній показник українського молочного індексу
(УМІ) за останні 4 роки, то прибутковість 2016 року була на 20,3 % нижчою.
Отже, не можна говорити, що ситуація аж так значно покращилася», – зазначив
А. Ярмак.
За його словами, незважаючи на те що УМІ в грудні 2016 зріс на 12,5 %, до
найвищого показника за рік, він і далі був на 8,8 % нижчим за середній
показник грудня у 2011–2015 рр.
А. Ярмак наголосив, що УМІ без доступу до ринку РФ може сягнути тих
рівнів, що були в роках 2010–1013 лише за таких двох умов: Україна стане
нетто-імпортерами молока; українська переробка почне поступово переходити
від спонтанного експорту сировини до системного експорту продуктів з вищою
доданою вартістю.
«І ще одне – всі ті відсотки зростання УМІ, навіть якщо вони будуть в
2017 році, підуть в бюджет держави. Адже спецрежиму ПДВ вже немає. Навіть
якщо дійсно все спрацює так я ми сподіваємося з автоматизацією розподілу
дотацій, втрати будуть суттєвими», – додав експерт.
«Наразі ми очікуємо, що рівень УМІ може зрости наступного року
приблизно на 10–12 %, за умови подальшого відновлення цін на світовому
ринку, враховуючи ситуацію на ринку кормів та прогнози подальшого
скорочення внутрішньої пропозиції молока, і обсягів експорту. Але в значній
мірі це зростання, якщо воно буде, піде у вигляді додаткового податкового
навантаження до бюджету», – підсумував А. Ярмак.
Нагадаємо, УМІ – відношення закупівельної ціни на молоко до вартості
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стандартного раціону концентрованих кормів по фактичних цінах пропозиції на
ринку
України
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/u-2016-rociukrainskij-molocnij-indeks-zris-na-84). – 2017. – 16.01).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в ноябре
2016 г. составило 235,5 млн долл., тогда как в предыдущем месяце –
328 млн долл., а в ноябре 2015 г. негативное сальдо составило
131,5 млн долл., сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
Согласно ее данным, в целом по итогам января – ноября 2016 г. негативное
сальдо составило 2324,3 млн долл. по сравнению с позитивным сальдо
315,5 млн долл. за аналогичный период 2015 г.
В январе – ноябре 2016 г. экспорт товаров составил 32,734 млрд долл.,
импорт – 35,059 млрд долл. По сравнению с январем – ноябрем 2015 экспорт
сократился на 5,9 % (на 2,037 млрд долл.), импорт увеличился на 1,8 %
(на 603,1 млн долл.).
В результате коэффициент покрытия экспорта импортом составил
0,93 (в январе – ноябре 2015 – 1,01). Госстат уточнил, что внешнеторговые
операции проводились с партнерами из 223 стран мира (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/392825/v-noyabre-2016-goda-v-ukrainenegativnoe-saldo-vneshnej-torgovli-sokratilos-do-235-5-mln). – 2017. – 16.01).
***
Кабинет Министров в декабре выпустил облигации внутреннего
государственного займа на 7,941 млрд грн для Фонда гарантирования
вкладов физических лиц.
Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка.
28 декабря 2016 г. Кабинет Министров разрешил Министерству финансов
предоставить кредит Фонду гарантирования вкладов физических лиц на
7,941 млрд грн.
Срок обращения гособлигаций составляет 15 лет с процентной ставкой до
10 % годовых. Бумаги будут выпускать в обмен на векселя, выданные фондом
на тех же условиях, с выплатой процентов по векселям одновременно с оплатой
векселя.
Согласно статистике, ОВГЗ были выпущены в декабре на указанную
сумму. Как сообщалось, активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц
в декабре увеличились в 2 раза, или на 7,625 млрд грн (по состоянию на
1 декабря)
до
15,316
млрд
грн
(на
1
января)
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/392849/kabmin-v-dekabre-vypustil-ovgz-na-7-9mlrd-griven-dlya-fonda-garantirovaniya-vkladov). – 2017. – 17.01).
***
Міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's (S&P) знизило
рейтинг ПриватБанку (Дніпро) до рівня «SD» (вибірковий дефолт) із «R»
(під наглядом регулюючого органу).
Згідно з документом, рейтингова дія зумовлена тим, що Фонд гарантування
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вкладів фізичних осіб, який у грудні 2016 р. ввів тимчасову адміністрацію у
банк, здійснив конвертацію трьох випусків єврооблігацій ПриватБанку в
капітал.
«Відповідно до критеріїв агентства, ми розглядаємо конвертацію боргу в
капітал як вибірковий дефолт за зобов'язаннями банку, оскільки, як ми
розуміємо, тримачі облігацій не отримають виплат у рамках цієї операції. Ми
оцінюємо цю ситуацію як вибірковий, а не загальний дефолт, оскільки щодо
інших зобов'язань ПриватБанку наразі не було оголошено дефолту», – ідеться в
прес-релізі.
Водночас у документі зазначено, що S&P планує переглянути рейтинг
ПриватБанку після того, як отримає достатньо відомостей для оцінки його
кредитоспроможності після проведення урядом докапіталізації фінустанови.
Як повідомлялося, уряд за пропозицією НБУ та акціонерів ПриватБанку
18 грудня прийняв рішення про націоналізацію фінустанови: держава отримає
100 % у капіталі ПриватБанку, а обсяг емісії облігацій внутрішньої держпозики
для цих цілей оцінюється в межах 116,8–148 млрд грн.
Згідно з умовами націоналізації, єврооблігації ПриватБанку підлягали bailin (конвертація боргу кредиторів у капітал), Національний банк України
розглядає їх як зобов’язання, пов’язані з колишніми власниками банку.
Услід за націоналізацією банку агентство S&P знизило довгостроковий і
короткостроковий кредитні рейтинги ПриватБанку до рівня «R» із «B-» та «C»
відповідно
(Дніпроград
(http://dniprograd.org/2017/01/16/mizhnarodnereytingove-agentstvo-znizilo-reyting-privatbanku-do-defoltnogo-rivnya_53092). –
2017. – 16.01).
***
За даними НБУ, за підсумками 2016 р. борг банків перед ним по
кредитах рефінансування скоротився на 31 млрд грн, або на 29,3 % – до
74,83 млрд грн (http://finbalance.com.ua/news/Refinansuvannya-banki-v-2016-rskorotili-borhi-pered-NBU-na-293).
При цьому згідно зі статистикою Нацбанку, на 13 січня борг банків перед
ним становив 67,79 млрд грн (у т. ч. неплатоспроможних банків і банків, які на
ліквідації, – 21,1 млрд грн).
Найбільшим
боржником
НБУ
є
ПриватБанк
(Finbalance
(http://finbalance.com.ua/news/Refinansuvannya-banki-v-2016-r-skorotili-borhipered-NBU-na-293). – 2017. – 16.01).
***
За два года физические лица вывели из банковской системы Украины
11 млрд долл.
Об этом свидетельствуют предварительные результаты работы банков в
2016 г.
Так, к 1 января 2017 г. на счетах банков находилось 422,3 млрд грн средств
физических лиц (депозитов. – Ред.), против 399,8 млрд грн вкладов физических
лиц на 1 января 2016 г., и 422,7 млрд грн на 1 января 2015 г.
В пересчете в валюту, по курсу на 1 января соответствующего года, объем
вкладов сократился с 26 млрд долл. на начало 2015 г., до 16,7 млрд долл. на
начало 2016 г. и 15 млрд долл. на начало текущего года.
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Таким образом, в валютном эквиваленте за два года из банковской системы
ушли 11 млрд долл. средств физлиц. Они были выведены за рубеж, хранятся у
населения на руках, а также частично потрачены на текущие расходы или
недвижимость.
При этом средства бизнеса в банках в гривне возросли: с 295 млрд грн на
1 января 2015 г., до 348 млрд грн на 1 января 2016 г., и 409,3 млрд грн на
1 января 2017 г.
В валютном эквиваленте этот показатель 1 января 2015 г. составлял
18,75 млрд долл., 1 января 2016 г. – 14,5 млрд долл., и 1 января 2017 г. –
15 млрд долл.
Как сообщалось, в январе – сентябре 2016 г. 65 банков из ста действующих
учреждений получили суммарную прибыль 8,75 млрд грн (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/392929/ukraintsy-vyveli-iz-bankov-11-mlrddollarov-smi). – 2017. – 17.01).
***
В декабре объем кредитов, выданных коммерческими банками
корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным
НБУ, увеличился на 1,9 %, или на 17 845 млн грн с 984,547 млрд грн на
1 декабря до 1 002,393 млрд грн на 30 декабря.
В целом за 2016 г. кредиты банков экономике увеличились на 2,1 % с
981,627 млрд грн.
Гривневые кредиты юрлицам за декабрь сократились на 3,185 млрд грн,
или на 0,7 % с 434,584 млрд грн на 1 декабря до 431,399 млрд грн на 30 декабря.
Кредиты в иностранной валюте возросли на 18,077 млрд грн, или на 4,6 % с
391,326 млрд грн на 1 декабря до 409,403 млрд грн на 30 декабря.
Процентные ставки в декабре по гривневым кредитам возросли для бизнеса
с 13,1 % до 15,2 %, для населения снизились с 31,3 % до 29,7 %.
По валютным кредитам ставки для бизнеса снизились с 8,8 % до 7,6 %, для
населения возросли с 10,1 % до 10,7 %.
За 2015 г. кредиты банков экономике уменьшились на 3,8 % до
981,6 млрд грн (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/392832/v-dekabrekredity-bankov-ekonomike-uvelichilis-na-1-8). – 2017. – 16.01).
***
ОАО «Тольяттиазот» предложило УДП «Укрхимтрансаммиак»
добровольно возместить ущерб, который российская компания понесла в
январе из-за отказа украинской стороны прокачивать аммиак по
территории Украины.
Официальная претензия в адрес «Укрхимтрансаммиака» направлена
13 января, говорится в сообщении на сайте «Тольяттиазот».
Убытки в период с 1 по 13 января, подлежащие возмещению, российское
химпредприятие оценивает в 11,5 млн долл. В сообщении отмечается, что
«указанная сумма ущерба не является окончательной и «Тольяттиазот»
оставляет за собой право увеличить размер суммы убытков» (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/392914/ukraina-prodolzhaet-blokirovat-tranzitammiaka-ubytki-tolyattiazot-11-5-mln). – 2017. – 18.01).
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***
Потери перевозчиков и экспортеров от ограничения транзита по
территории РФ составили свыше 1 млрд долл. Об этом сообщил
замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции В. Довгань.
По его данным, потери от ограничений составляют почти 2 % ВВП. Сюда
были учтены потери перевозчиков и экспортеров.
Заместитель главы Мининфраструктуры Украины напомнил, что РФ с
1 января прошлого года ограничила украинский транзит в Казахстан сроком на
1,5 года, а затем 1 июля ограничения были продлены до конца нынешнего года
и распространены на транзит в Кыргызстан.
«Почти весь экспорт, который шел железнодорожными или
автомобильными путями через территорию России, был заблокирован», – сказал
В. Довгань.
Замминистра добавил, что сейчас Украина оспаривает действия
Российской Федерации в Мировой организации торговли. По его данным, никто
никогда не ограничивает транзит, это как «священная корова» международной
торговли.
«Перспективы выиграть международный арбитраж нормальные. Думаю, до
конца 2017 года эти ограничения будут признаны незаконными», – заявил
В. Довгань
(Аналитическая
служба
новостей
(http://asn.in.ua/ru/news/news/82227-ukraina-poterjala-1-mlrd-iz-za-torgovojjvojjny-s.html). – 2017. – 17.01).
***
В Україні у 2016 р. у порівнянні з 2015 р. виробництво
автотранспортних засобів скоротилося на 36,5 %. Про це УНН повідомили в
прес-службі
Укравтопрому
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1636509avtovirobnitstvo-ukrayini-skorotilos-u-2016-rotsi-na-36-5).
За даними відомства, всього за 2016 р. в Україні було вироблено
5264 автотранспортні засоби, що на 36,5 % менше попереднього результату.
Зокрема, легкових автомобілів вироблено 4340 шт., що на 23,2 % менше, ніж у
2015 р., комерційних автомобілів – 603 шт., що на 65,4 % менше порівняно з
2015 р., та автобусів вироблено 321 шт., що 64,2 % менше за показник
аналогічного періоду попереднього року.
Водночас, за попередніми даними асоціації «Укравтопром», у грудні
2016 р. у порівнянні з груднем 2015 р. виробництво автотранспортних засобів на
українських заводах скоротилося на 63,4 % до 678 шт.
Слід зазначити, що в даних за грудень відсутні показники ПАТ
«АвтоКрАЗ», який вже п’ятий місяць не надав статистику виробництва. Також
за звітний місяць було вироблено 82 автобуси, що на 67,3 % більше показника
листопада, проте в порівнянні з аналогічним періодом 2015 р. виробництво
автобусів скоротилося на 62,7 %.
Додамо, що в грудні 2016 р. українці купили 7601 нових легкових
автомобілів, або на 40 % більше, ніж у 2015 р. (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1636509-avtovirobnitstvo-ukrayini-skorotilos-u2016-rotsi-na-36-5). – 2017. – 18.01).
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***
Поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ) в Україні (без урахування
тимчасово окупованої території АРК та зони проведення АТО) станом на
1 січня 2017 р. становило 3,675 млн голів, що на 2 % менше, ніж на
аналогічну дату 2016 р., а поголів’я свиней скоротилося на 5,5 %, передає
УНН із посиланням на дані Держстату (http://www.unn.com.ua/uk/news/1635972v-ukrayini-protyagom-2016-roku-skorotilosya-pogolivya-sviney-koriv-i-ptitsi).
За даними Державної служби статистики, поголів’я корів за цей період
зменшилося на 2,7 % і становить 2,107 млн голів.
Поголів’я свиней скоротилося на 5,5 % – до 6,689 млн голів, овець і кіз – на
1 %, до 1,312 млн голів.
Поголів’я птиці в країні порівняно з 1 січня 2016 р. скоротилося на 0,8 % і
становить 202,447 млн голів.
Нагадаємо, українська економіка отримала понад 1,1 млрд грн прямих та
непрямих збитків від спалахів епідемії африканської чуми свиней (Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1635972-v-ukrayiniprotyagom-2016-roku-skorotilosya-pogolivya-sviney-koriv-i-ptitsi). – 2017. – 16.01).
***
У порівнянні з 2015 р., експорт молочної продукції у 2016 р. скоротився
на 11 %. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1635980-eksport-molochnoyi-produktsiyi-izukrayini-skorotivsya-na-11).
Зовнішні поставки української молочної продукції за результатами
минулого року становили 109,2 тис. т, що на 9 % менше показника 2015 р. у
грошовому вираженні, експорт молочної продукції вітчизняного виробництва
закріпився на рівні близько 158 млн дол.
Згідно з інформацією Державної фіскальної служби, у порівнянні з 2015 р.
експорт молочної продукції у 2016 р. зменшився на 11 %.
Найбільше молочної продукції у 2016 р. експортували виробники згущених
вершків і молока (в тому числі сухого). У минулому році за кордон було
поставлено 51,9 тис. т даної продукції, що на 12 % менше від показників 2015 р.
Основними покупцями у цьому сегменті виступили Казахстан
(15,2 млн дол. або 20,6 %), Бангладеш (7,8 млн дол. або 10,6 %) і Туркменістан
(7,7 млн дол. або 10,4 %).
Експорт молочної сироватки також скоротився, у порівнянні з 2015 р.
У минулому році цей показник становив 23,9 тис. т, що на 10 % менше
результатів попереднього року. Ця продукція, перш за все, цікавить країни Азії.
Так, топ-імпортерами молочної сироватки з України у 2016 р. стали КНР і
В’єтнам (по 2,1 млн дол. або 15 % кожна), Пакистан (2 млн дол. або 14 %).
На третьому місці, за обсягами продажів на експорт, вершкове масло і
молочні жири. З 2016 р. експорт цієї продукції в натуральному вираженні
становив 12,1 тис. т, перевищивши показник 2015 р. на 3 %, а у 2014 р. – на 7 %.
Найбільшими імпортерами масла і молочного жиру стали Казахстан (9,9 млн
дол. або 26,4 %), Грузія (5,5 млн дол. або 14,7 %) і Єгипет (4,1 млн дол. або
10,8 %).
При цьому експорт сиру з України продовжує скорочуватися. Так, за
підсумками 2016 р., українські підприємства реалізували за кордон 8,1 тис. т
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сиру всіх видів, що на 26 % нижче, за показник 2015 р., і у 2,4 раза менше
обсягів, вивезених у 2014 р. Найбільшими покупцями цієї продукції торік були
Казахстан (13,1 млн дол. або 54 %), Молдова (6,5 млн дол. або 27 %) і Єгипет
(1,9
млн
дол.
або
8
%)
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1635980-eksport-molochnoyi-produktsiyi-izukrayini-skorotivsya-na-11). – 2017. – 16.01).
***
Міжнародний валютний фонд прогнозує, що у 2017 р. темпи зростання
світової економіки становитимуть 3,4 %. Про це йдеться в Бюлетені МВФ
«Перспективи
розвитку
світової
економіки»,
передає
УНН
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1636059-mvf-prognozuye-rist-svitovoyiekonomiki-na-3-4-u-2017-rotsi).
«Темпи зростання світової економіки на 2016 рік, за поточними оцінками,
становили 3,1 відсотка, що відповідає прогнозу в жовтні 2016 року. Економічна
активність як у країнах з розвиненою економікою, так і в країнах з ринком, який
формується та країнах, які розвиваються, за прогнозами, прискориться у
2017–2018 роках, світове зростання, як очікується, становитиме 3,4 % і 3,6 %,
відповідно, тобто знову залишається без змін в порівнянні з жовтневими
прогнозами», – ідеться в бюлетені (Українські Національні Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1636059-mvf-prognozuye-rist-svitovoyiekonomiki-na-3-4-u-2017-rotsi). – 2017. – 16.01).
***
Семь крупных европейских банков создали новый проект, который
направлен на развитие международной торговли среди малого и среднего
бизнеса с помощью технологии блокчейн. Об этом сообщает Business Insider.
Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Société Générale и UniCredit
подписали соответствующий Меморандум о взаимопонимании. Новый проект
получил название Digital Trade Chain (DTC).
Все банки, участвующие в DTC, – равные инвесторы и каждый из них внес
в развитие проекта шестизначную сумму.
Проект основан на прототипе финансового инструмента бельгийского
банка KBC, который использует технологию блокчейн для соединения всех
сторон, участвующих в международной торговле – покупателей, продавцов,
перевозчиков, банки, финансирующие сделки с обеих сторон и т. д.
«Мы пытаемся сделать что-то простое, эффективное и безопасное для
клиентов, которые могли бы осуществлять торговлю с помощью надежной
платформы», – заявил Э. Беттс, руководитель отдела международной торговли
HSBC.
Используя закрытую сеть технологии блокчейн, клиенты смогут проводить
транзакции через онлайн или мобильные устройства, а также полностью
отслеживать все операции.
Банки, участвующие в проекте DTC, будет продвигать его на различных
рынках: KBS в Бельгии и Люксембурге, Natixis и Société Générale во Франции,
Deutsche Bank и UniCredit в Германии, UniCredit в Италии, Rabobank в
Нидерландах,
и
HSBC
в
Великобритании
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/01/17/25711117/). – 2017. – 17.01).
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