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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент П. Порошенко
Фінляндської Республіки.

розпочав

офіційний

візит

до

Згідно з програмою візиту 24 січня відбудеться зустріч глави Української
держави з президентом Фінляндської Республіки С. Нііністьо у форматі «віч-навіч». Також відбудуться переговори в розширеному складі під головуванням
президентів двох країн, за результатами яких заплановано підписання
двостороннього документа.
У програмі візиту також зустріч Президента України з прем’єр-міністром
Фінляндської Республіки Ю. Сіпіле та спікером парламенту цієї країни
М. Лохелою.
П. Порошенко також зустрінеться з представниками місцевої української
громади та відвідає Музей маршала Карла Густава Маннергейма (Офіційне
інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).
– 2017. – 24.01).
***
Зустріч Президентів: Україна та Фінляндія пов’язані не лише
столітньою традицією співпраці, але й досвідом протистояння
зовнішньому агресору.
Президент України П. Порошенко провів зустріч з Президентом
Фінляндської Республіки С. Нііністьо в ході першого за 11 років офіційного
візиту до Фінляндії.
Президент України відзначив, що це вже одинадцята зустріч з його
фінським колегою і наголосив на регулярному та по-справжньому
партнерському діалозі між лідерами двох країн.
Глава Української держави зазначив, що для української делегації
особлива честь здійснити офіційний візит у 100-ту річницю незалежності
Фінляндії. «Ви маєте повне право відчувати гордість за таку демократичну,
високорозвинену державу, систему урядування якої визнано однією з
найкращих у світі», – сказав П. Порошенко.
Він також назвав символічним, що візит відбувається у 25-у річницю
відновлення дипломатичних відносин між Україною та Фінляндією, оскільки
встановлені дипломатичні відносини між нашими країнами були майже
100 років тому, у 1918 році.
Глава держави наголосив, що наші країни тісно пов’язані не тільки
столітньою традицією співпраці і спільними цінностями, але й досвідом
протистояння зовнішньому агресору. Президент зауважив, що нині в Україні
дуже популярна історична постать маршала Карла Маннергейма, який є зразком
служіння Батьківщині. «Ви краще за всіх розумієте Україну. Надзвичайно
важливим таке розуміння є сьогодні – в умовах триваючої гібридної війни Росії
проти України», – сказав П. Порошенко.
Глава Української держави подякував Президенту С. Нііністьо за чітку і
тверду позицію підтримки суверенітету, територіальної цілісності і
незалежності нашої держави.
«Я дякую, що Фінляндія твердо стоїть на позиції збереження санкцій ЄС
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проти Росії до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності
України», – наголосив Президент України.
Президент повідомив, що в ході переговорів висловив повну готовність
приєднання України до діяльності Центру з протидії гібридним загрозам у
Гельсінкі: «Щодня долаючи гібридну загрозу, на жаль, Україна отримує чи не
найкращий досвід в світі і це може бути корисно нашим європейським
партнерам».
Під час зустрічі також обговорювалось брутальне порушення Росією прав
людини на Донбасі та в Криму. Президент України звернувся до Президента
Фінляндії з проханням посилити тиск на російську сторону для звільнення
українських заручників як з окупованої території, так і з російських в’язниць.
Він також подякував Президенту С. Нііністьо за забезпечення Фінляндією
діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ людськими та фінансовими
ресурсами, гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам в Україні та
практичну підтримку процесу гуманітарного розмінування на сході нашої
держави.
П. Порошенко також висловив вдячність Фінляндії за тверду позицію у
прискоренні надання Україні безвізового режиму, забезпеченні завершення
процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також великий
обсяг технічної допомоги, яку фінляндська сторона в цих непростих умовах
надає Україні. За словам Президента, також під час переговорів була досягнута
домовленість активізувати діяльність Міжурядової українсько-фінляндської
змішаної комісії з питань торгівлі та економічного розвитку, українська сторона
висловила готовність прийняти з візитом в бізнес-місію «Team Finland».
Президент підкреслив, що надзвичайно важливим є розширення
співробітництва в енергетичній сфері і підписаний сьогодні міжурядовий
Меморандум є яскравим підтвердженням ефективності співпраці України у
сфері енергозбереження і підвищення енергоефективності.
Глава Української держави зазначив, що Україна розраховує на
принципову позицію Фінляндії щодо проекту Північний потік - 2. «Так звана
комерційна привабливість цього проекту несе в собі низку політичних
ризиків», – підкреслив П. Порошенко.
Глава держави наголосив на зацікавленості української сторони у
взаємодії з фінляндською стороною у військовій сфері і подякував за внесок
Фінляндії у рамках Трастового фонду НАТО на розвиток військової медицини
та реабілітацію військовослужбовців.
Президент України запросив Президента Фінляндії здійснити офіційний
візит в Україну.
В свою чергу, Президент Фінляндської Республіки С. Нііністьо зазначив:
«Ми підтримуємо цілісність та суверенітет України. І ми засуджуємо
нелегальну анексію Криму». Він наголосив на необхідності виконання
Мінських домовленостей всіма сторонами для нормалізації життя в Україні та
Європі. Він також запевнив у підтримці України в проведенні реформ та
євроінтеграції.
Президент Фінляндії зауважив, що в рамках розвитку двосторонніх
економічних відносин нині вдалий час для роботи двосторонньої торгової
комісії
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 24.01).
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АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
Т. Гранчак, ст. наук. співроб. СІАЗ НБУВ

«Чуйне і відповідальне лідерство»: глобальні та українські акценти
Всесвітнього економічного форуму в Давосі
17–20 січня у швейцарському Давосі під гаслом «Чуйне і відповідальне
лідерство» відбувся черговий Всесвітній економічний форум (ВЕФ), який, за
результатами аналізу повідомлень у ЗМІ, супроводжувався неофіційним
флешмобом «Хто ще не їде в Давос?» та інтригою стосовно того, хто візьме
участь у традиційному ланчі В. Пінчука.
Цього року форум у Давосі був проігнорований президентом США,
федеральним канцлером Німеччини А. Меркель, президентом Франції
Ф. Олландом, президентом Росії В. Путіним, прем’єр-міністром Італії
П. Джентілоні, прем’єр-міністром Ізраїля Б. Нетаньяху. Участь у форумі
Президента П. Порошенка також була під питанням, але у підсумку він все ж
такі відбув до Давоса і провів декілька зустрічей.
Продовження цьогорічним форумом тенденції, закладеної минулого року,
коли низка лідерів країн також відмовилася від участі в ньому, спричинило
висновки окремих оглядачів стосовно того, що неучасть лідерів провідних країн
світу у Всесвітньому економічному форумі є певним індикатором кризи
глобального світоустрою, ознаками якої вони схильні розглядати Brexit,
перемогу Д. Трампа і війну в Сирії. «Серед учасників панує відчуття
невизначеності майбутнього», – прокоментувало початок форуму видання
Deutsche
Welle
(URL:
http://www.dw.com/uk/давос-2017-теми-і-люди/a37147345).
Разом з тим, відповідно до інформації засновника форуму в Давосі
К. Шваба, на найвищому рівні було представлено 3000 учасників, 70 країн,
30 держав. Акцентом Давоса цього року, що опосередковано засвідчує зміну
глобальних трендів, став перший візит на Всесвітній економічний форум
керівника Китаю Сі Цзіньпіна. На думку К. Шваба, присутність там
Сі Цзіньпіна має важливе значення, особливо якщо врахувати гасло заходу
«чуйне і відповідальне лідерство». «Що стосується економічного впливу, то (за
цим показником. – Ред.) Китай незабаром наздожене США», – зазначив
К. Шваб. Він висловив сподівання на те, що при вирішенні завдань світового
масштабу Китай візьме на себе роль чуйного і відповідального лідера.
Серед ключових питань, які обговорювали учасники заходу, – сприяння
економічному зростанню, реформи капіталістичної системи з метою запобігти
подальшому розколу суспільства, втрата довіри до урядів і інститутів влади, а
також вплив цифрових технологій на рівень працевлаштування та добробуту
населення в цілому. Серед топ-тем також питання зміни клімату і екологічно
чистої енергії, яким цього року Всесвітній економічний форум виділив 15 і
9 сесій відповідно.
Як зазначає видання «РБК», необхідність розв’язання проблеми екології
та пов’язана з цим тенденція до зміни акцентів в енергетиці для глобальних
лідерів бізнесу означають мільярди доларів потенційного прибутку або збитків.
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Більш часті повені й посухи привертають увагу страховиків. Енергетичні
гіганти формують свій бізнес для світу, який іде від використання нафти та
вугілля. Виробники вкладають реальні гроші в електричні транспортні засоби.
Банки хочуть кредитувати гроші на проекти з поновлюваних джерел
електроенергії. По суті, ми є свідками кризи переходу від старої економіки
(вуглеводні – нерухомість – банки) до нової, цифрової (комп’ютери – космос –
біткойн).
За висновками експертів Всесвітнього економічного форуму в Давосі,
зафіксованими у черговій щорічній доповіді форуму про глобальні ризики
(URL: http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf), саме екологічні і
геополітичні проблеми несуть головну загрозу людству у 2017 р.
Усього експерти визначили 30 глобальних ризиків, а також 13 тенденцій,
які можуть посилити їх або змінити співвідношення між ними. Ризики
поділяються на п’ять категорій: економічні, екологічні, геополітичні, соціальні
та технологічні. Примітно, що цього року до ризиків експертами було віднесено
новий – «неефективність регіонального та глобального управління», який
визначається як нездатність регіональних і глобальних структур розв’язувати
економічні, геополітичні та екологічні проблеми.
У топ-10 найбільш ймовірних ризиків 2017 р. було включено три ризики
сфери екології та три з геополітики, при цьому екологічні ризики більш значущі
і розташовані в рейтингу вище: два з них – екстремальні погодні явища і
масштабні стихійні лиха – увійшли в топ-3 глобальних ризиків. У десятку
увійшли також ризики антропогенних екологічних катастроф.
Геополітика – друга за значущістю категорія ризиків. Тут
найнебезпечнішими визначено великі теракти, міждержавні конфлікти і
неефективне держуправління.
На переконання експертів ВЕФ, зростанню геополітичних ризиків сприяє
цілий ряд факторів, серед яких:
 односторонній підхід до вирішення міжнародних питань замість
необхідних колективних зусиль світової спільноти і міжнародного
співробітництва;
 втрата довіри і відносин доброї волі у двосторонніх і багатосторонніх
відносинах, відкриті звинувачення країнами одна одну у втручанні у свої
внутрішні справи. «Роками президент Путін звинувачував США в прагненні
підірвати стабільність світової системи і суверенітет Росії, а в 2016 році
Агентство національної безпеки США звинуватило Росію у втручанні в
президентські вибори в Америці», – наголошується в доповіді;
 взаємопов’язаність і взаємозалежність компонентів глобальної системи,
що призводить до ефекту доміно в ризиках на національному рівні. Так, у Сирії
невдачі в управлінні спровокували громадянський конфлікт, який змусив
мігрувати тисячі людей, посилюючи економічний, соціальний та політичний
тиск на країни, які й без того переживали розчарування у зв’язку із зниженням
економічного зростання і зростанням нерівності, і сприяючи у такий спосіб
радикалізації і актам насильства;
 ризики конфліктів посилюються технологічними новаціями, а також
відсутністю дієвого контролю за їх поширенням і впровадженням. Ідеться,
зокрема, про розвиток робототехніки та штучного інтелекту, які можуть
закласти новий виток гонці озброєнь. Сферою конфліктів стає кіберпростір,
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віддалений доступ дає змогу інтегрувати в географію конфліктів Арктику, і в
кожному такому випадку механізмів контролю за відповідальною поведінкою
не вироблено. Існуючі методи та інститути не дають також змоги контролювати
впровадження новітніх технологій у приватному секторі, що посилює ризики їх
використання в злочинних цілях. У доповіді наводиться приклад використання
самопроголошеною «ісламською державою» комерційних безпілотних апаратів
для того, щоб скидати бомби в Сирії;
 відсутність мобільності та оперативності в реагуванні інститутів
керування міжнародною безпекою на стрімкий розвиток технологій та перетин і
поєднання різних ризиків.
На третьому місці – технологічні ризики: шахрайство з особистими або
службовими даними або їх розкрадання, яке досягло «безпрецедентних
масштабів». Серед найімовірніших технологічних ризиків найближчого
десятиліття експерти назвали також масштабні кібератаки (шосте місце в
десятці). Певні ризики найближчими роками має посилення деструктивного
впливу технологій на невиробничі галузі економіки: стрімкий розвиток
робототехніки, сенсорів і машинного навчання буде витісняти людську працю зі
сфери послуг.
У десятку також увійшли соціальні та економічні ризики – масштабна
вимушена міграція й незаконна торгівля (включно з відмиванням грошей,
контрабандою тощо) відповідно. Як ідеться в доповіді, тиск на соціальні
системи і ресурси посилюється внаслідок масштабного припливу мігрантів. Так,
у 2015 р. до Європи прибуло 1 млн мігрантів – це більше ніж у чотири рази
перевищує відповідну статистику 2014 р. Саме реакцією на неконтрольований
приплив гастарбайтерів стала підтримка громадянами Великобританії ідеї
виходу країни з ЄС, вважають експерти ВЕФ.
Поряд з тим автори доповіді стверджують, що в основі найбільш
кардинальних змін у політичному житті Заходу у 2016 р. – перемоги
республіканців на партійних виборах і їх кандидата на виборах президента в
США та Brexit у Великобританії – лежать питання ідентичності та культури.
Вони відзначають зміцнення позицій національно орієнтованих партій в
ЄС і зростання підтримки їх ідеології. До ключових соціальних тенденцій за
межами ЄС експерти ВЕФ віднесли посилення поляризації суспільства в
Туреччині (в липні в країні була зроблена спроба військового перевороту), а
також ствердження Росією своєї національної політичної ідентичності за
допомогою проведення все більш жорсткої міжнародної політики.
Щодо незаконної торгівлі, то під цим формулюванням експерти ВЕФ
мають на увазі цілу серію протиправних дій: незаконний рух фінансових
коштів, ухилення від сплати податків, работоргівля, виробництво і
розповсюдження контрафактної продукції, а також організована злочинність –
фактори, які підривають соціальну взаємодію, регіональне і міжнародне
співробітництво, а також зростання світової економіки.
Посилити глобальні ризики або змінити співвідношення між ними, на
думку експертів ВЕФ, може 13 тенденцій: старіюче населення, зміна ролі
міжнародних структур (ООН, МВФ, НАТО), зміни клімату, погіршення стану
навколишнього середовища, приріст середнього класу в країнах з економікою,
що формується, посилення національно орієнтованих настроїв, які
поглиблюють поляризацію суспільства, зростання кількості людей, які
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страждають хронічними хворобами, збільшення залежності від цифрових
технологій, зростаюча географічна мобільність населення, збільшення різниці в
доходах між бідними і багатими, зміщення центрів сили, а також посилення
урбанізації.
Всесвітній економічний форум визначив п’ять ключових проблем, які
потребують більшої глобальної уваги та ефективних дій у напрямі:
– сприяння більшій солідарності та довгостроковому мисленню в
ринковому капіталізмі,
– відновлення глобального економічного зростання,
– визнання важливості самобутності і відкритості для всіх здорових
політичних спільнот,
– зниження ризиків і використання можливостей четвертої промислової
революції,
– зміцнення наявних систем глобального співробітництва.
Що стосується українських акцентів, то цього року Україна була
представлена лише в неофіційній частині форуму двома заходами для
інвесторів. «Ми можемо запропонувати світові свої можливості з точки зору
відкриття центрів розробок в Україні. Більше 100 міжнародних компаній їх
мають в Україні. Є також українські компанії, які працюють в світі. Це завдання
для того, щоб в Україну інвестували. Для цього ми робимо два заходи – 16 і
19 січня для світових лідерів усього світу», – сказав голова наглядової ради
Української асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій А. Колодюк в
ефірі Громадського. Як інформує видання Кореспондент.net, він також додав,
що є пропозиції з технологічного співробітництва, з інвестицій, у тому числі
венчурних.
Президент П. Порошенко прибув у Давос першого ж дня роботи форуму.
Він провів зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном (17 січня), новим Генсеком
ООН А. Гутеррешем і з прем’єром Грузії (19 січня), з прем’єром В’єтнама.
Главу ООН Президент запросив в Україну. Також П. Порошенко
попросив його звернути увагу на порушення прав людини на окупованому
Донбасі і в Криму.
Перебуваючи в Давосі, П. Порошенко привітав з інавгурацією, яка
відбулася 20 січня і збіглася, таким чином, з останнім днем роботи ВЕФ,
президента США Д. Трампа. Інавгурація Д. Трампа стала подією номер один
тижня, що минув, і основна увага була зосереджена саме на ній. Багато
політиків відбули з Давоса в США. Як відомо, Україну цього року на інавгурації
президента США представляла рекордна кількість політиків і бізнесменів –
близько 100 осіб.
Через кілька хвилин після інавгурації Президент П. Порошенко написав
пост у Twitter: «Україна вітає Дональда Трампа з інавгурацією на посаду 45-го
президента США. Бажаю успіху у виконанні благородної мети бути лідером
вільного світу».
На прохання іноземних журналістів у Давосі дати коментар стосовно
очікувань України від нової адміністрації США П. Порошенко, згадуючи
Донбас, зазначив, що сподівається на продовження співпраці з новою
адміністрацією Сполучених Штатів. «Підкреслив, що незаконною анексією
Криму та агресією на Сході України Росія порушила поствоєнну глобальну
систему безпеки, яка заснована на системі Ради безпеки ООН», – цитує
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П. Порошенка його прес-служба.
Раніше, 17 січня, П. Порошенко дав інтерв’ю каналу Bloomberg.
Оглядачі звернули увагу на те, що Президент П. Порошенко вирішив не
відвідувати традиційний Ukrainian lunch, організатором якого під час форуму в
Давосі традиційно виступає фонд В. Пінчука. Нагадаємо, що відомий
український бізнесмен В. Пінчук щорічно під час Всесвітнього економічного
форуму в Давосі проводить «український сніданок», у процесі якого зарубіжні й
вітчизняні бізнесмени, політики та експерти обговорюють тенденції розвитку
України.
За інформацією видання LB.ua з посиланням на джерело в МЗС, таке
рішення було ухвалене Президентом ще напередодні візиту в Давос.
Причиною стала публікація в кінці грудня 2016 р. у газеті The Wall Street
Journal скандальної статті В. Пінчука про врегулювання конфлікту між
Україною і Росією шляхом примирення, яке у викладі В. Пінчука, по суті, було
тотожне капітуляції України.
5 січня видання The Wall Street Journal опублікувало колонку заступника
глави Адміністрації Президента К. Єлісєєва під заголовком «Повага до України
вкрай важлива для досягнення тривалого миру». У ній він, презентуючи в такий
спосіб офіційну позицію України, відповів на статтю В. Пінчука, у якій той
пропонував Україні поступитися в кримському питанні, відмовитися від
прагнення до членства в ЄС і НАТО заради розв’язання конфлікту на Донбасі.
«Не можу погодитися з його (В. Пінчука. – Ред.) закликом до компромісу, який
базується на побоюваннях. Страх і слабкість – погані радники. Вони лише
розігрівають апетити Росії», – заявив К. Єлісєєв.
Отже, ігнорування П. Порошенком «українського ланчу» мало стати
сигналом авторам «мирних ініціатив» щодо незмінності позиції офіційного
Києва. «Президент матиме свою програму в Давосі, проте до Пінчука після
статті він точно не піде», – заявив напередодні початку роботи форуму
представник вітчизняного МЗС, пише LB.ua (ua.).
Разом з тим, на думку директора Центру досліджень проблем
громадянського суспільства (ЦДПГС) В. Кулика, оприлюднену на bigmir (URL:
http://news.bigmir.net/ukraine/1052281-Politolog-nazval-glavnogo-dlja-Ukrainygostja-Davosa-2017net),
ігнорувати
створений
ланчем
В. Пінчука
комунікативний майданчик було б не варто. Експерт звернув увагу на те, що
гостем «українського ланчу» Пінчука в Давосі мав стати колишній міністр
оборони США і колишній глава ЦРУ Р. Гейтс – людина, чиїм близьким
соратником є Р. Тіллерсон, майбутній глава Держдепу США.
«Сьогодні світ, включаючи і Україну, чекає приходу в крісло глави
Держдепартаменту США глави правління компанії Exxon Mobil Р. Тіллерсона.
Сам Тіллерсон начебто і робить всі необхідні для затвердження в Конгресі
США заяви, переконуючи американських сенаторів у відсутності щільних
взаємозв'язків з Москвою, але його справжні цілі і погляди на українське
питання досі не ясні. Сьогодні ми всі, включно з українськими чиновниками
вищого рівня, споживаємо вторинний продукт у вигляді публічних
висловлювань. Реальних же комунікацій з головними фігурами в оточенні
Трампа в української влади немає», – заявив В. Кулик.
«Що цікаво – Дональд Трамп заборонив будь-кому з членів своєї
команди, а також ближнього кола, відвідувати Економічний форум в Давосі.
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Саме з цієї причини ви не знайдете імені Роберта Гейтса в програмах жодного
заходу Давоського форуму, крім Українського ланчу. Як характеризують Гейтса
люди, які його знають, – він людина надвпливова, контактна, відкрита. Ідеальна
можливість якщо не отримати такого необхідного соратника в новій
американській владі, то як мінімум – новий корисний контакт, яких нам
сьогодні ой як не вистачає», – підкреслив аналітик.
«Хто в ході найближчого Давосу проведе переговори з тим же Гейтсом
від імені держави Україна? – Поки питання», – зазначив експерт.
Питання представлення офіційного Києва на заході В. Пінчука було
вирішено в дусі гібридної дипломатії. В «українському ланчі» 19 січня узяв
участь мер Києва В. Кличко, який і озвучив політичну позицію. Перед початком
ланчу мер столиці дав коментар журналістам стосовно можливості обміну
Донбасу на Крим. «Сьогодні лунають дискусії про те, щоб “обміняти” Донбас
на Крим або озвучуються інші “ідеї”. Але я переконаний: жодних торгів по
територіальній цілісності України бути не може! І це – ключова позиція», –
цитує В. Кличка його прес-служба.
В «українському ланчі» також взяли участь екс-прем’єр Великобританії
Д. Кемерон, екс-міністр оборони США Р. Гейтс, міністр закордонних справ
Данії К. Йенсен, колишній Генсек НАТО і прем’єр Данії А. Расмуссен, експрезидент Польщі О. Кваснєвський.
Учасники ланчу висловили основний посил Україні – необхідно посилити
боротьбу з корупцією і прискорити реформи. Тільки в разі реальних реформ
США і ЄС «краще почують» заклики України про допомогу.
Як інформує видання Кореспондент.net, 20 січня з’явилася неофіційна
інформація про те, що П. Порошенко все ж таки таємно зустрівся з В. Пінчуком
у Давосі. Як ідеться, зустріч немовби мала місце в готелі Morosani Schweizerhof
Hotel 19 січня. Участь у ній також взяли радник Президента Б. Ложкін і міністр
закордоних справ П. Клімкін. Спілкування тривало близько години і нібито
було присвячено обговоренню серед іншого майбутньої зустрічі П. Порошенка і
Д. Трампа.
Отже, для України цьогорічний Давос дав можливість ще раз нагадати
про себе світові, засвідчити незмінність позицій у питаннях Криму і Донбасу та
встановити неформальні контакти з новою адміністрацією у Білому домі.
Водночас форум засвідчив зміну пріоритетів на глобальному рівні і поступовий
відхід української проблематики на другий план. Це означає, що часу на те, щоб
скористатися своїми шансами для врегулювання проблеми українськоросійського конфлікту за активною допомогою західних партнерів і відповідно
до власних інтересів, в України залишається обмаль.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Звернення Голови Верховної Ради України А. Парубія з нагоди
Дня Соборності України.
«Дорогі українці!
Сьогодні святий день для кожного українця. Цей день окроплений потом
і кров’ю борців за волю України. Після сотні років життя у полоні різних
імперій наш народ знову об’єднався в одну державу. Відчуття єдності міцно
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закарбувалось у свідомості та серцях патріотів України й стало невід’ємною
частиною національної ідеї. Об’єднання УНР і ЗУНР – свідчення прагнення
українців вільно жити в єдиній суверенній державі.
День злуки – це фундаментальна подія в історії державотворення. Всі
покоління наших дідів та батьків боролись за Незалежність та Соборність її
земель. Адже існування у складі іншої держави – це рабство.
Соборність – вияв єднання та надзвичайної духовної сили українців. Це
усвідомлення того, що ми – самобутня нація.
У ці дні також згадуємо “Живий ланцюг” 1990 року – найбільшу вуличну
акцію у Центральній і Східній Європі. “Живий ланцюг” – символ єдності
східних та західних земель, справжній провісник проголошення незалежної
України. Він став свідченням того, що наша країна повинна бути самостійною
та соборною. Пишаюся тим, що сам був учасником цієї акції.
Сьогодні глибоке розуміння Соборності України є як ніколи близьким
кожному з нас. Нині, як і сто років тому, побратими-українці розділені
територіально через агресію ворога. Проте за духом ми лишаємось єдиними.
Ми повинні пам’ятати символічний акт єднання і докласти всіх зусиль,
щоб вигнати окупантів з нашої країни. Адже в єдності – сила.
Разом ми переможемо! Слава Україні!» (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 22.01).
***
Голова Верховної Ради України А. Парубій підбив підсумки роботи
парламенту під час п’ятої сесії.
Підсумовуючи п’яту сесію, А. Парубій подякував народним депутатам за
роботу під час цієї сесії. «Це був дуже важкий, але водночас, дуже
відповідальний час для України», – сказав він.
Голова Верховної Ради також подякував представникам уряду за
співпрацю і злагоджену роботу між парламентом і урядом.
«Під час цієї сесії протягом п’яти місяців роботи ми ухвалили 106 законів
в цілому, з них 16 з ратифікації, 60 законопроектів ухвалено у першому читанні.
Ми змогли пройти шляхом реформ в багатьох сферах. Були ухвалені
надзвичайно важливі закони щодо реформування сфери енергетики та
комунальних послуг. Ми продовжили судову реформу і Закон “Про Вищу раду
правосуддя” став символом того, що ми рішуче налаштовані на реформування
судової системи. Ми прийняли бюджет, бюджет воюючої країни», – зазначив
він. Голова Верховної Ради України також зазначив, що народні депутати «не
дозволили дестабілізувати український парламент і не дозволили
дестабілізувати українську державу».
А. Парубій закрив п’яту сесію Верховної Ради України восьмого
скликання (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 22.01).
***
Голова Верховної Ради А. Парубій: Ухвалення Постанови про
відзначення 14 березня Дня добровольця – це вшанування людей, які на
передовій захищають мир і спокій країни.
Зокрема А. Парубій повідомив, що цю постанову він зареєстрував ще в
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минулому році. «Для нас важливо, аби в Україні був День українського
добровольця на честь тих людей, які прямо з Майдану пішли на фронт і стали
ідеологічною основою української армії», – зазначив він.
Голова Верховної Ради пригадав, що мав честь 14 березня 2014 р. прямо з
Майдану проводжати першу сотню самооборони Майдану на «дальні
барикади» – на Дебальцеве, до Щастя, до Маріуполя. «І добровольчий рух, який
виникав по всій Україні, фактично переламав хід цієї війни, ми зупинили
агресора, а потім перейшли і в контрнаступ», – наголосив він.
«Добровольчий рух – це явище в українській історії, яке має
відобразитись в уроках для дітей», – сказав А. Парубій і уточнив, що ухвалена
Постанова передбачає доручення уряду організувати відповідні заходи в
навчальних закладах, щоб цей день відзначався, і усі українські добровольці
могли знати, що є їхній день (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 20.01).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради України І. Геращенко взяла
участь в урочистостях з нагоди Дня Соборності України.
22 січня в приміщенні Національного музею Тараса Шевченка з нагоди
Дня Соборності України відбулись урочистості за участі Президента України
П. Порошенка, народних депутатів України, урядовців, громадських діячів та
учасників АТО.
Присутні вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні та героїв війни за
незалежність у боротьбі з російськими агресорами хвилиною мовчання.
Перед початком урочистого заходу з нагоди Дня Соборності України
було вшановано пам’ять загиблих Героїв Небесної Сотні М. Жизневського та
С. Нігояна, а також відбулося покладання квітів до пам’ятників
Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському (Офіційний веб-портал Верховної
Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 22.01).
***
Першого заступника Голови Верховної Ради України, уповноваженого
Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та
Луганській областях І. Геращенко нагороджено орденом княгині Ольги
ІІІ ступеня.
На урочистостях з нагоди Дня Соборності України Президент України
П. Порошенко відзначив державними нагородами найкращих діячів культури,
представників освітньої та медичної сфери, волонтерів і військовослужбовців.
За значний особистий внесок у державне будівництво, соціальноекономічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української
держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну
працю Президент України нагородив першого заступника Голови Верховної
Ради України, уповноваженого Президента України з мирного врегулювання
ситуації в Донецькій та Луганській областях І. Геращенко орденом
княгині Ольги ІІІ ступеня.
За особисту мужність і героїзм, незламність духу, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане
служіння Українському народу Президент Указом № 9/2017 присвоїв звання
11

Героя України В. Жемчугову та вручив йому орден «Золота Зірка». «Сьогодні в
День Соборності, у день об’єднання України, я хочу сказати – та боротьба, яка
була раніше, і та боротьба, яка у нас ще попереду до переможного завершення
війни – це все не дарма. На моєму прикладі не лише патріоти, а й звичайні
жителі окупованих територій Донбасу та Криму побачили, що Україна ніколи і
нікого не покине», – сказав В. Жемчугов та подякував за високу нагороду.
Також Президент нагородив народного депутата України, голову
Меджлісу кримськотатарського народу Р. Чубарова «Орденом Свободи»
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 22.01).
***
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення заслухав інформацію Рахункової палати щодо результатів
аудиту проекту «Модернізація соціальної підтримки населення України».
Члени комітету розглянули та обговорили в рамках реалізації контрольної
функції інформацію Рахункової палати щодо результатів аудиту проекту
«Модернізація соціальної підтримки населення України», що підтримується
коштами МБРР.
За результатами обговорення питання, народні депутати дійшли
висновку, що реалізація проекту так і перебуває ще на початковій стадії
впровадження основної діяльності, незважаючи на те, що третина часу,
відведеного на його виконання, вже витрачена. Міністерство соціальної
політики не забезпечило створення ефективної системи управління його
коштами, не організувало своєчасного й повного запровадження запланованих
заходів, для реалізації яких державою залучено у Міжнародного банку
реконструкції та розвитку позику в обсязі 300 млн дол. США.
На думку Рахункової палати, основною причиною затримок у
впровадженні проекту і використанні коштів позики – його неякісна підготовка,
недоліки у створеній Міністерством соціальної політики системі управління та
контролю за виконанням проекту.
Натомість, Мінсоцполітики зауважило, що проблемним питанням
реалізації заходів проекту є відсутність коштів, передбачених у державному
бюджеті для виконання одного з компонентів проекту – надання безвідсоткової
поворотної фінансової допомоги учасникам пілотного проекту із залучення до
роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб. У
зв’язку з цим строк початку пілотного проекту у Львівській, Полтавській та
Харківській областях був перенесений з 1 липня 2016 р. на 1 грудня 2016 р.
У схваленому Держбюджеті на 2017 рік замість необхідних 60 млн грн
передбачено лише 20 млн грн для надання безвідсоткової поворотної фінансової
допомоги учасникам пілотного проекту.
Голова комітету Л. Денісова нагадала представникам Мінсоцполітики, що
під час опрацювання та внесення пропозицій і зауважень до проекту Закону
«Про Державний бюджет України на 2017 рік» комітет на свій запит отримав
відповідь від Мінсоцполітики про відсутність пропозицій до нього.
Водночас, згідно з наданою комітету інформацією Львівською,
Полтавською та Харківською обласними державними адміністраціями, лише у
Львівській області згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації
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створено відповідну комісію, затверджено положення про комісію, перелік
пріоритетних видів економічної діяльності та критерії відбору учасників
проекту.
Голова комітету Л. Денісова звернула увагу на те, що за умов дефіциту
коштів бюджету та проекту, Мінсоцполітики в серпні 2016 р. уклало договір з
Консорціумом у складі ISS GROUP s.r.o., ГО «Український центр соціальних
реформ», ПАТ «Статінформконсалтинг», ТОВ «Агентство стратегічних рішень
«Голуб і Шинкаренко» на консультаційні послуги «Проведення пілотного
проекту щодо виведення малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених
осіб із стану бідності».
Згаданий Консорціум із серпня минулого року працює в трьох областях,
які мають розгалужену структуру управлінь та відділень соціального захисту,
структурних підрозділів центрів зайнятості, отже, вони можуть надавати
зазначені послуги без залучення Консорціуму.
Члени комітету під час розгляду питання зазначили, що повноцінне
функціонування Міжвідомчої консультаційно-дорадчої групи з питань
реформування дитячих інтернатних закладів (установ) із залученням до неї
Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я, у
підпорядкуванні яких є ці заклади, фактично не було забезпечено.
Не забезпечено прозорості у відборі регіонів для участі в діяльності з
трансформації інтернатних установ, оскільки не встановлено відповідних
критеріїв.Стосовно заходів з розвитку сімейних форм опіки в регіонах, то вони
також виконуються з відставанням від передбачених термінів. Фактично єдиним
заходом, розпочатим більш як через рік після впровадження проекту, є
проведення досліджень з діяльності сімейних форм виховання дітей.
Лише із серпня 2016 р. нарешті розпочато реалізацію пілотного проекту в
м. Києві, завданням якого є розробка і впровадження регіонального плану
реформування інтернатних закладів, у яких виховуються діти з інвалідністю і
особливими освітніми потребами та збільшення обсягів соціальних послуг на
сімейній основі для дітей з інвалідністю та сімей, у яких виховуються такі діти.
Заслухавши інформацію Рахункової палати, пояснення міністерств
соціальної політики, фінансів, освіти і науки та економічного розвитку і
торгівлі, комітет вирішив інформацію Рахункової палати щодо результатів
аудиту проекту взяти до відома та схвалив низку рекомендацій Кабінету
Міністрів України, відповідним міністерствам, Київській міській та обласним
державним адміністраціям щодо вжиття відповідних заходів.
Комітет зі свого боку взяв на себе обов’язок здійснити контроль за
виконанням зазначених рекомендацій та заслухати інформацію щодо стану їх
виконання в грудні 2017 р. (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 23.01).
***
Робоча група Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України
з питань приватизації розглянула інформацію Фонду державного майна
України щодо управління часткою держави у статутному капіталі TOB
«Запорізький титано-магнієвий комбінат» (TOB «ЗТМК») та ситуації на
підприємстві.
Як зазначалося під час розгляду, TOB «ЗТМК» утворено на виконання
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постанов Кабінету Міністрів України від 23 січня 2012 р. № 243 «Деякі питання
титанової галузі» та від 3 жовтня 2012 р. № 955 «Деякі питання утворення
товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий
комбінат». Частка держави у TOB становить 51 % (передано цілісний майновий
комплекс державного підприємства Запорізький титано-магнієвий комбінат),
інші 49 % належать приватним структурам.
У 2016 р. НАБУ завершило досудове розслідування кримінального
провадження стосовно директора TOB «ЗТМК» В. Сивака, який звинувачується
у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Зокрема, ідеться про розтрату майна TOB «ЗТМК» у сумі понад 492 млн грн
через зловживання службовим становищем.
За висновками проведеного економічного аудиту Стратегічна програма
технічного переоснащення Запорізького титано-магнієвого комбінату виконана
всього лише на 5 %. Тому не вбачається жодної економічної доцільності
перетворення ДП Запорізький титано-магнієвий комбінат у TOB «ЗТМК» із
втратою державної частки.
Робоча група Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з
питань приватизації дійшла висновку, що дії Фонду державного майна України
щодо рекомендації представнику держави продовжити контракт із директором
TOB «ЗТМК» В. Сиваком (що було реалізовано під час загальних зборів TOB
«ЗТМК», які відбулися 26.12.2016 р.) суперечили інтересам держави. Визнано за
доцільне також ініціювання з боку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
відсторонення В. Сивака з посади директора TOB «ЗТМК» у рамках судового
провадження, що триває (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 20.01).
***
Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради
України провів чергове засідання, на якому було розглянуто сім питань
порядку денного.
Зокрема на засіданні комітету було розглянуто проект Постанови
Верховної Ради «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”», внесений
народними депутатами України Ю. Березою, І. Вінником та іншими (всього сім
підписів), ( № 5543).
Комітет ухвалив рішення рекомендувати парламенту визначитися
шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення цього проекту. Комітет
розглянув листи народних депутатів В. Івченка та О. Сотник до Голови
Верховної Ради України про порушення комітетами, визначеними головними з
підготовки до другого читання законопроекту «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого
самоврядування з управління земельними ресурсами та посилення державного
контролю за використанням і охороною земель» (№ 4355) та, відповідно,
законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
регульованих ринків та деривативів» (№ 3498). Комітет взяв до відома
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відповідні інформації та в порядку аналізу практики застосування положень
Регламенту Верховної Ради України та Закону України «Про комітети
Верховної Ради України» при підготовці законопроектів до другого читання
ухвалив рекомендації.
Крім того, на засіданні комітету розглянуто відповідність оформлення та
реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів проекту Закону України «Про
внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та
запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів» (№ 5495),
схвалено висновок та прийнято рішення направити його Голові Верховної Ради,
парламентським комітетам з питань промислової політики та підприємництва, з
питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та народному депутату України Ю. Дерев’янку.
Члени комітету підтримали пропозиції до порядку денного шостої сесії
Верховної Ради України восьмого скликання, а також затвердили Звіт про
роботу комітету за період п’ятої сесії (вересень 2016 – січень 2017) та План
роботи комітету на період шостої сесії Верховної Ради України (лютий – липень
2017)
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 20.01).
***
Розпочалася двадцять друга Програма стажування молоді у Верховній
Раді України
У парламенті розпочалася двадцять друга Програма стажування молоді,
яка виконується ГО «Ліга інтернів» за підтримки Програми USAID / РАДА.
Вона триватиме шысть місяців, протягом яких 59 інтернів стажуватимуться в
структурних підрозділах Верховної Ради України – 49 осіб навчатимуться в
секретаріатах комітетів та структурних підрозділах Апарату парламенту, а
10 осіб – у парламентському Європейському інформаційно-дослідному
центрі, парламентському Офісі з фінансового та економічного аналізу,
Секретаріаті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Програмі
USAID/ РАДА. Усі учасники – молоді фахівці в різних сферах з м. Києва та
21 областей України.
Під час стажування інтерни – учасники Програми – братимуть участь у
розробці законопроектів, організації роботи підрозділу стажування,
комітетських, громадських, парламентських слуханнях, різноманітних «круглих
столах» та фахових дискусіях. Окрім того, щотижня вони відвідуватимуть
зустрічі з провідними політичними та громадськими діячами, науковцями,
представниками культурного простору та лекції з профільних дисциплін. У
рамках Програми заплановано проведення навчальних курсів та екскурсій.
Мета Програми – надання можливості молоді долучитися до
законотворчого процесу, у такий спосіб створивши передумови для їх
професійного зростання, успішної суспільно-політичної діяльності, а також
сприяти кадровому оновленню державних органів влади. За час
функціонування Програми було випущено майже 1600 осіб, з яких четверо
стали народними депутатами України.
У вітальному слові перший заступник керівника Апарату Верховної Ради
України – керуючий справами П. Боднар зазначив, що інтерни матимуть змогу
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побачити не лише зовнішнє, а й внутрішнє обличчя парламенту, ознайомитися з
її основними напрямами діяльності, братимуть участь у дискусіях, робочих
групах, пленарних засіданнях, працюватимуть з законопроектами. Промовець
побажав інтернам стати лідерами змін, яких потребує Україна. Окрім того, він
звернув увагу, що випускники Програми – одні з тих, які поповнюють кадровий
склад парламенту та інших органів влади, а також формують нову політичну
еліту. «Програма стажування – чудовий приклад тристоронньої співпраці
законодавчого органу, інституції громадянського суспільства та міжнародної
організації», – сказав він.
С. Фріц, директор Регіональної Місії USAID, закликала інтернів
максимально продуктивно використати час навчання в парламенті за
Програмою стажування, бути відкритими та сповненими ентузіазму, адже
«інтерни – це майбутнє України, ті, кому обстоювати необхідність здійснення
демократичних реформ».
З привітаннями також виступили президент Фонду Східна Європа В. Лях,
директор Програми USAID/ РАДА І. Когут, виконавчий директор ГО «Ліга
інтернів» М. Савіна.
Народний депутат України, у минулому учасник Програми стажування у
Верховній Раді України 1999–2000 рр., В. Карпунцов поділився власним
досвідом участі в такому проекті, наголосив на тому, що це мало неабиякий
вплив на його професійний шлях.
Офіційний захід завершився врученням посвідчень інтернам Програми
стажування та офіційним фото біля будівлі українського парламенту
(Офіційний веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). –
2017. – 23.01).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент
П. Порошенко
привітав
український
народ
з
Днем Соборності.
«Соборне возз’єднання, або як тоді його назвали – злука, проросло з
національно-визвольної боротьби українського народу, історично тривалого
руху українців до творення власної держави. З мрій, прагнень та зусиль
багатьох поколінь борців за незалежність і соборність», – сказав Президент під
час урочистого заходу з нагоди Дня Соборності України.
Глава держави зауважив, що хоча державне об’єднання Української
Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 р.
відбулося лише символічно, воно мало вирішальне значення для утвердження
української соборної держави у теперішніх кордонах. Воно окреслило
географічні, політичні та ідентифікаційні контури єдиної України.
«Соборність залишилася сильною, животворною ідеєю, переданою
нащадкам. Тому сьогодні ми так урочисто відзначаємо цей день. Соборність, як
я вже раніше казав, це – неподільне ціле з усіх українських земель, які колись
належали до різних імперій, а тепер – об’єднані в незалежну європейську
українську державу», – зазначив глава держави.
Президент підкреслив: «Соборність не лише спільна територія. Це й
духовна єдність, спільні цінності, ідеали, устремління. Це велика міцна родина
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всіх громадян України».
За словами глави держави, у побуті та в родинах українці говорять
українською, російською, кримськотатарською та іншими мовами, але нас
консолідує єдина державна – українська. Ми ходимо до різних церков, але Бог у
нас у всіх один. І земля наша одна на всіх. У нас у всіх – спільне минуле, і
проблеми, до речі, у нас однакові. Ми гуртом радіємо, і гуртом сумуємо. У нас
спільний ворог, і спільна мета, і спільна соборність.
«Соборність – це унітарний устрій держави. Але ми поважали і будемо
поважати різноманітність України, специфіку місцевих громад. Децентралізація
зараз для цього дає унікальні можливості. Ця різноманітність не є нашим
недоліком. Вона, навпаки, робить нас багатшими, а спільне почуття соборності
– сильнішим», – сказав П. Порошенко.
Президент процитував Михайла Грушевського, який говорячи про
відмінності, «витворені на нашім національнім тілі чужими впливами та
зовнішніми обставинами», закликав не «роздмухувати різниці, а розвивати
почуття єдності, солідарності, близькості».
Глава держави зазначив, що 22 січня 1919 р. на Софійському майдані в
Києві було урочисто проголошено об’єднання у єдину соборну Україну двох
державних утворень, які постали на уламках різних імперій. Та, на жаль, це
тривало недовго. «Історичні документи, які ми тут сьогодні маємо можливість
оглянути, втілилися в життя, на жаль, лише через 72 роки. Тоді ж, у
дев’ятнадцятому соборна Україна не стала реальністю. Та й незалежність
держави на довгий тоді час було втрачено», – зазначив він.
«Нині, дорогі браття й сестри українці, ми зобов’язані замислитися, а чому
ж так трапилося. Чому в Гельсінкі, яке я післязавтра відвідаю з офіційним
візитом, цього року відзначатимуть століття незалежності, а в Києві минулого
року святкували лише 25-річчя? Чому ми і Україна втратили 75 літ і зим? Чому
Фінляндія є однією з найуспішніших країн Євросоюзу, а Україна лише зараз
розпочала шлях європейської модернізації? Чому фіни, попри те, що у них
існувала дуже сильна політична конкуренція, не перейшли тої червоної лінії до
самознищення і змогли захистити себе, а українську державність згубили
внутрішні чвари?» – зазначив Президент.
Глава держави зауважив, що відповідь на ці питання можна знайти у
спогадах Павла Скоропадського – настільки ці мемуари доречні саме до
поточного моменту, а паралелі промовисті. Президент повідомив, що читає
спогади гетьмана сам і наполегливо рекомендує їх усім політикам як роботу над
помилками – вивчити і бажано законспектувати. «Слід кожному з нас окремо і
всім разом взятим зарубати собі на носі, яких колосальних зусиль коштує
здобути та як буває легко втратити соборність і суверенітет», – підкреслив він.
Глава держави також процитував слова українського поета та політичного
діяча Олега Ольжича: «Вся історія України – це боротьба двох сил:
конструктивної, що скупчує українську потугу, і руїнної, що розпорошує її у
взаємному самопожиранні та несе розбиття і розклад. А вслід за цим – завжди
йшло панування чужинців над Україною».
«У період загроз та небезпеки ще більше, ніж у мирний і спокійний час,
слід поступитися власними амбіціями та інтересами на користь священної
справи збереження національної єдності й власне збереження України», –
підкреслив П. Порошенко.
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Президент підкреслив, що останнім часом у дні державних свят ми не
лише згадуємо видатних історичних діячів, а й вклоняємося пам’яті сучасних
українських звитяжців – Героїв Небесної Сотні та героїв війни за незалежність у
боротьбі з російськими агресорами.
«Наші герої воюють на Сході не за повернення окремих територій, а за всю
соборну українську землю. Від крайньої північної точки, села Грем’яч на
Чернігівщині до найпівденнішого Фороса, що в українському Криму. Від
найзахіднішого села Соломонова, що на Закарпатті – до найсхіднішої Ранньої
Зорі на Луганщині. Загиблі герої пожертвували найціннішим – своїми
життями», – сказав глава держави.
Присутні вшанували їх пам’ять хвилиною мовчання.
Перед початком урочистого заходу з нагоди Дня Соборності України
Президент
вшанував
пам’ять
загиблих
Героїв
Небесної
Сотні
Михайла Жизневського та Сергія Нігояна, а також взяв участь у церемонії
покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку і Михайлу Грушевському
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 22.01).
***
Україна та Фінляндія активізують співпрацю у сферах
енергоефективності, енергозбереження, використання відновлюваних
джерел енергії – Меморандум.
Під час офіційного візиту Президента П. Порошенка до Фінляндської
Республіки підписано Меморандум про взаєморозуміння у сферах
енергоефективності, відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива.
Документ у присутності президентів України та Фінляндії, за підсумками
двосторонніх переговорів, підписали віце-прем’єр-міністр – міністр
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України Г. Зубко і міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії
К. Мюккянен.
Метою укладення Меморандуму є посилення двостороннього
співробітництва у сферах енергоефективності, енергозбереження, використання
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
Відповідно до положень документа, сторони здійснюватимуть обмін
досвідом, інформацією та знаннями щодо державної підтримки, передових
практик виробництва електроенергії з використанням відновлюваних джерел
енергії та альтернативних видів палива, забезпечення сталої роботи
енергосистеми при збільшенні частки електроенергії, виробленої з
відновлювальних джерел.
Сторони також розроблятимуть та впроваджуватимуть спільні програми
й проекти, надаватимуть підтримку організаціям та компаніям обох країн з
проведення спільних семінарів, курсів та зустрічей з тематики
енергоефективності, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива.
Імплементація положень Меморандуму сприятиме вдосконаленню
українського законодавства, стандартів і бізнес-процесів у контексті реалізації
програм підтримки енергоефективності та використання відновлюваних джерел
енергії, зокрема, у системах централізованого теплопостачання, транспортній
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галузі та промисловості (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 24.01).
***
Президент відзначив державними нагородами військових-учасників
АТО.
Президент П. Порошенко підписав Указ, яким нагородив військовихучасників антитерористичної операції на Донбасі.
За особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені
під час бойових дій та при виконанні службових обов’язків, нагородами
відзначено 43 захисники – військовослужбовці Збройних сил України та
Національної гвардії України, а також двоє військових лікарів.
Орденом Богдана Хмельницького II ступеня нагороджені полковник
С. Барановський
та
підполковник
С.
Нестеренко.
Орденом
Богдана Хмельницького ІІІ ступеня – капітан С. Гриценко, майор С. Зубенко,
майор П. Котик, підполковник М. Марченко, старшина Р. Пекарський,
лейтенант М. Суліма, майор О. Ярославцев.
Зокрема, підполковник С. Нестеренко з травня 2014 р. бере участь у
проведенні АТО. Неодноразово брав участь у бойових діях проти ворога.
Офіцер керував військовим підрозділом, який виконував завдання на горі
Карачун, та поблизу Семенівки, Селезнівки та Красного Лиману Донецької
області.
Старшина Р. Пекарський неодноразово виконував завдання в зоні АТО,
зокрема зі звільнення села Логвинове Донецької області та прикриття флангів
під час відходу військ з Дебальцевого. Під час боїв проявив мужність,
знищивши сили ворога та спільно з іншими українськими захисниками
затримав групу противника.
Орден «За мужність» III ступеня отримали старший сержант С. Бодяк,
солдат А. Галат, старший прапорщик А. Грималюк, сержант І. Губа, молодший
сержант І. Дарануца, старший сержант А. Драганов, старшина А. Калита,
молодший сержант О. Курганський, солдат Т. Лукач, сержант Ю. Піддубецький,
прапорщик Р. Пустовойт, молодший сержант В. Ружинський, солдат
А. Рябошапко, старший лейтенант В. Соловейко та старший сержант С. Швець.
Старший сержант А. Драганов та молодший сержант В. Ружинський з
березня 2014 р. виконують завдання в зоні АТО, у тому числі в Донецькому
міжнародному аеропорту та Краматорському аеродромі забезпечували
підтримку військових ЗСУ. Були серед військових, які звільнили місто
Слов’янськ, успішно штурмували Савур-Могилу, брали участь у забезпеченні
виходу українських військових з Дебальцевого.
Солдат Т. Лукач із червня по вересень 2014 р. мужньо виконував бойові
завдання, зокрема у складі зведеного підрозділу в аеропорту «Луганськ». Так,
під час відходу з аеропорту солдат до останнього залишався на бойовій позиції
та стримував атаки незаконних збройних формувань.
У підрозділах Національної гвардії України орденом «За мужність»
ІІІ ступеня відзначені сержант Ю. Антонов, полковник В. Кольцов, солдат
О. Корольов та молодший сержант В. Маринець.
Солдат О. Корольов із січня 2015 р. виконує службово-бойові завдання в
зоні проведення АТО. Неодноразово брав участь у бойових діях, зокрема в
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районі міста Вуглегірськ, сіл Нікішине, Новогригорівка, Логвинове, селища
Чорнухине, міста Дебальцеве Донецької області. Завдяки проявленій
винахідливості та мужності зумів евакуювати військову техніку з ворожої
позиції та з території, контрольованої терористами.
Сержант Ю. Антонов протягом січня – лютого 2015 р. у складі
батальйону «Донбас» брав участь у бойових діях у районі Вуглегірська,
Нікішиного, Чорнухиного, Новогригорівка, Дебальцевого та Логвинового
Донецької області. Пізніше брав безпосередню участь у захисті Широкиного.
Неодноразово під вогнем проросійських терористичних угруповань прикривав
підрозділи та військову техніку, виявляв диверсійно-розвідувальної групи
ворога.
Орденом Данила Галицького Президент нагородив полковника
Ю. Колоса та майора А. Швеця.
Ще 13 військових та нацгвардійців отримали медалі «За бездоганну
службу» III ступеня, «Захиснику Вітчизни» та «За військову службу Україні»
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 23.01).
***
Президент П. Порошенко провів зустріч зі Спікером Рійгікогу
(парламенту) Естонської Республіки Е. Нестором, у рамках офіційного
візиту до цієї країни.
Глава держави подякував Спікеру Рійгікогу за активну позицію
парламенту Естонії щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності
України та засудження агресії Росії, незаконної російської окупації Криму.
Президент підкреслив важливу роль міжпарламентських зв’язків з
підтримання плідного українсько-естонського політичного діалогу і висловив
сподівання на подальший розвиток двосторонніх міжпарламентських контактів.
П. Порошенко окремо подякував Е. Нестору за його особисту послідовну
і активну позицію підтримки України. Він також відзначив міцну солідарність з
нашою державою депутатів естонського парламенту в різних європейських
міжпарламентських інституціях.
Глава держави підкреслив надзвичайну важливість якнайшвидшого
запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для громадян
України та подякував естонській стороні за чітку позицію у цьому питанні.
Президент також поінформував Спікера естонського парламенту про хід
реформ в Україні. Він зазначив, що наша держава дуже зацікавлена у
використанні успішного досвіду Естонії у впровадженні внутрішніх
трансформацій відповідно до кращих європейських стандартів.
Співрозмовники також скоординували позиції щодо головування Естонії
в ЄС у другій половині 2017 р. (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 23.01).
***
Президент України П. Порошенко зустрівся з Генеральним секретарем
ООН А. Гутеррешем.
Глава Української держави привітав А. Гутерреша з обранням на посаду
Генерального секретаря ООН.
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П. Порошенко висловив сподівання, що на цій посаді А. Гуттереш буде
твердо відстоювати базові цілі і принципи Статуту ООН, передусім повагу до
територіальної цілісності та суверенітету незалежних держав.
П. Порошенко подякував А. Гутеррешу за особисту увагу, яку він виявляв
до питання внутрішньо переміщених осіб в Україні, перебуваючи на посаді
Верховного комісара ООН з питань біженців.
Співрозмовники обговорили перспективи подальшої взаємодії у рамках
ООН, у тому числі з урахуванням членства України в Раді безпеки, а також
скоординували позиції напередодні головування України в Раді безпеки ООН у
лютому 2017 р.
Глава Української держави закликав Генсека ООН звернути більшу увагу
на порушення прав людини в окупованих Криму та Донбасі. Президент також
поінформував Генсека А. Гутерреша щодо позову проти Росії, який Україна
подала до Міжнародного суду ООН.
Президент запросив Генерального секретаря ООН здійснити візит в
Україну (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 19.01).
***
Президент П. Порошенко під час офіційного візиту до Естонської
Республіки провів зустріч із Президентом Естонії К. Кальюлайд. Під
головуванням президентів також відбулися двосторонні переговори із широкого
кола питань українсько-естонських відносин.
Президент України подякував Президенту Естонії за тверду і принципову
позицію підтримки України її країною та за особисту позицію пані Президента з
підтримки української незалежності та української європейської та
євроатлантичної перспективи, під час спільної заяви для представників ЗМІ.
Глава Української держави наголосив на важливості візиту у перші місяці
початку каденції К. Кальюлайд на посаді Президента та зазначив, що це
символізує ту увагу, той пріоритет, який Естонія сьогодні надає відносинам з
Україною.
«Ми дуже цінуємо цю увагу та поділяємо цей підхід», – сказав
П. Порошенко та наголосив, що Естонія сьогодні є тою країною, яка найбільше
допомагає нашій державі із розрахунку на душу населення.
Глава Української держави високо відзначив послідовну підтримку
суверенітету та територіальної цілісності України та подякував естонській
стороні за підтримку нашої країни у протидії триваючій російській агресії.
«Тверда позиція Естонії, разом з Європейським Союзом, у підтримці
суверенітету, територіальної цілісності та незалежності нашої держави, позиція
про невизнання незаконної анексії Криму з боку Російської федерації, позиція
рішучого засудження агресії Російської Федерації проти України, яка
відбувається на Сході нашої держави. Це ті позиції, за які ми дуже вдячні, і які
зміцнюють наш стратегічний альянс», – підкреслив П. Порошенко.
Президент також підкреслив внесок Естонії у роботу Спеціальної
моніторингової місії ОБСЄ.
Він подякував естонській стороні за проведення реабілітації
40 українських військовослужбовців в найкращих медичних установах Естонії.
Це також та форма підтримки, яку Україна дуже цінує, зауважив Президент.
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П. Порошенко особливо наголосив на важливості співпраці України та
Естонії у безпековій сфері, у тому числі і у форматі НАТО, та подякував за
участь Естонії у Трастовому фонді НАТО. Він також підкреслив важливість
двосторонньої співпраці в питаннях кібербезпеки.
Відповідаючи на питання журналістів: як зміниться політика санкцій США
у зв’язку з обранням нового Президента, глава Української держави зазначив:
«Наша позиція: перше, Україна нічого не боїться. Друге, ми готові захищати
суверенітет та територіальну цілісність нашої держави проти вторгнення
агресора, у тому числі російського. Третє – солідарність міжнародна,
європейська та трансатлантична базується не на позиціях зони впливу, а на
цінностях».
«І в цих умовах, коли Україна є об’єктом агресії з боку РФ, ми твердо
переконані у світовій, європейській та трансатлантичній солідарності наших
партнерів з Україною аж до звільнення української території від російських
агресорів, повного виведення російських військ, озброєння та передачі під
український контроль неконтрольованої ділянки українсько-російського
кордону», – підкреслив П. Порошенко.
Відповідаючи на питання щодо заручників, що незаконно утримуються
російською стороною, Президент України наголосив, що «тільки солідарні і
консолідовані дії всього світу» щодо визволення українських, естонських і
інших заручників, які сьогодні незаконно утримуються в російських тюрмах,
здатні змінити ситуацію і допомогти їм повернутися додому. «Ми готові до
рішучих і скоординованих дій як до українських громадян, так і громадян
Естонії і інших країн», – сказав Президент.
П. Порошенко також нагадав, що кілька тижнів тому Україна звільнила в
односторонньому порядку 15 затриманих. «На жаль, відповідного кроку ми так і
не дочекалися», – зауважив Президент.
Президент Естонії К. Кальюлайд зазначили, що під час зустрічі
обговорювалася ситуація на Сході України та необхідність дотримання
Мінських домовленостей, а також важливість збереження санкцій проти Росії
доти, поки не будуть виконанні повністю Мінські угоди і Росія не буде
виконувати всі свої міжнародні зобов’язання. «Ми обговорили, що цілісність
України повинна дотримуватись і політика невизнання анексії Криму з нашого
боку буде продовжуватись», – повідомила Президент Естонії.
«Україна залишиться пріоритетною державою в подальшому. Ми
наполягаємо, що кожна країна та нація мають право самим вирішувати свій
вектор руху. І не може бути, щоб світ був поділений на сфери впливу», –
зазначила Президент Естонії.
К. Кальюлайд привітала українську делегацію, нагадавши про відзначення
25-річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Естонією.
«Маємо хорошу співпрацю в багатьох сферах. І ми маємо спільне розуміння
щодо політики в цьому регіоні», – зазначила вона (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
23.01).
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***
Президент П. Порошенко в Давосі провів переговори з директоромрозпорядником Міжнародного валютного фонду К. Лагард.
Президент П. Порошенко висловив задоволення, що Україна виконала і
відповідає всім вимогам третього Меморандуму МВФ. «Співавтором значної
частини наших реформ і нашого успіху є МВФ. Пишаюся, що в цей складний
час економічної та фінансової стабілізації ми маємо відмінну співпрацю з усією
командою МВФ і здобуваємо багатообіцяючі результати», – зазначив
П. Порошенко, коментуючи результати переговорів представникам ЗМІ.
Глава держави наголосив, що Україна виконує всі критерії. За його
словами, було опрацьовано наступний етап співпраці між Україною та МВФ.
«Ця співпраця є дуже продуктивною. Хочу подякувати К. Лагард та її команді
за чудову співпрацю», – зазначив П. Порошенко.
У свою чергу директор-розпорядник МВФ К. Лагард зазначила, що
сьогодні відбулась ефективна й продуктивна зустріч, протягом якої було
обговорено прогрес українських реформ.
«Ми обговорили реформи та прогрес, який був досягнутий під
керівництвом Президента П. Порошенка і його команди», – наголосила
директор-розпорядник МВФ.
«Маю всі підстави вірити, що останні декілька технічних питань, які
потрібно допрацювати, будуть успішно вирішенні у наступні декілька днів.
Сподіваюсь до цього часу ми виконаємо всі вимоги», – зазначила К. Лагард.
Вона побажала українцям успіхів, зростання економіки та покращення ситуації
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 19.01).
***
У рамках участі у 47-му засіданні Всесвітнього економічного форуму в
Давосі Президент України П. Порошенко провів зустріч із Прем’єрміністром В’єтнаму Нгуєн Суан Фуком.
Співрозмовники відзначили обопільну зацікавленість в активізації
політичного діалогу між Україною та В’єтнамом та обговорили питання
проведення у 2017 р. українсько-в’єтнамського саміту.
П. Порошенко і Нгуєн Суан Фук домовилися також активізувати
торговельно-економічні відносини.
Було домовлено провести в першій половині поточного року чергове
засідання українсько-в’єтнамської Міжурядової комісії з питань торговельноекономічного та науково-технічного співробітництва. Зокрема, у сфері
авіабудування, сільського господарства і туризму. Також ішлося про
активізацію співпраці в галузі освіти.
Україна та В’єтнам вирішили посилити координацію в рамках
міжнародних організацій, включаючи ООН.
Нгуєн Суан Фук наголосив, що його країна підтримує територіальну
цілісність та суверенітет України.
Глава держави запросив Прем’єр-міністра В’єтнаму відвідати Україну з
офіційним візитом у зручний час (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 20.01).

23

***
У рамках участі у 47-му засіданні Всесвітнього економічного форуму в
Давосі Президент П. Порошенко провів зустріч із Прем’єр-міністром Грузії
Г. Квірікашвілі.
Співрозмовники обговорили широкий спектр актуальних питань
двостороннього порядку денного. Особливу увагу було приділено спільним
крокам з активізації політичного діалогу, а також поглиблення торговельноекономічної та культурної співпраці.
Під час зустрічі був узгоджений попередній графік двосторонніх заходів
високого рівня у 2017 р., зокрема у контексті відзначення 25-ї річниці
встановлення дипломатичних відносин між Україною та Грузією.
Сторони відзначили важливість продовження успішної практики взаємодії
у рамках міжнародних організацій, а також підтвердили незмінність позицій
щодо обопільної підтримки суверенітету та територіальної цілісності обох
країн.
Співрозмовники також скоординували позиції щодо безвізового режиму,
на який у 2017 р. розраховують громадяни України та Грузії (Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 19.01).
***
Президент П. Порошенко зазначив, що Україна сподівається на
продовження ефективної співпраці з новою Адміністрацією президента
Сполучених Штатів Америки Д. Трампа.
«Ми сподіваємось на продовження ефективної кооперації між Україною та
США, підтримку трансатлантичної єдності», – сказав глава держави,
відповідаючи на запитання іноземних ЗМІ щодо очікувань від нової
Адміністрації США.
Президент ще раз наголосив, що незаконною анексією Криму та агресією
на Сході України Росія порушила поствоєнну глобальну систему безпеки, яка
базувалася на системі Ради безпеки ООН.
Глава держави підкреслив, що в нинішній ситуації НАТО є єдиним
механізмом з підтримання безпеки. «Продуктивна співпраця, включаючи
співробітництво в безпековій та оборонній сфері, є надзвичайно важливими для
України та глобальної безпеки», – зазначив П. Порошенко (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
20.01).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман закликає місцеву владу
використовувати отримані від децентралізації можливості на розвиток
місцевої економіки та залучення інвестиційних проектів. Про це глава уряду
сказав під час семінару, присвяченого розвиткові інвестиційного та експортного
потенціалу регіонів, на тему: «Економічний розвиток регіонів: стратегія та
інструменти залучення інвестицій та підвищення експортного потенціалу».
«Економічний розвиток відбувається на місцях. Немає віртуальних
інвестицій, віртуального експорту. Все це відбувається в реальному селі, місті,
області, районі, де створюються нові робочі місця, національний український
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продукт», – зауважив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр наголосив, що в результаті ініційованої ним реформи з
децентралізації у країні було змінено систему фінансування та створено
інструменти, які дають можливість місцевій владі ефективно вирішувати
проблеми на місцях і не допускати їх виникнення.
Сьогодні місцеві бюджети зросли у декілька разів. Так, лише за
результатами минулого року місцеві бюджети зросли на більше ніж
45 млрд грн.
Глава уряду навів приклади бюджетів розвитку міста Запоріжжя, що
становить 1 млрд 600 млн грн, та міста Львова – у розмірі 1 млрд 800 млн грн.
«Запевняю вас, з моменту незалежності нашої держави ніколи
еквівалентного ресурсу у такому розмірі не було на місцях, – зауважив
В. Гройсман. – Це колосальний ресурс для того, щоб інвестувати в розвиток
економіки, розвиток нових робочих місць, виробництво інноваційних
продуктів». «Це ресурси, які ми можемо направляти у тому числі на створення
належних умов розвитку економіки», – підкреслив він.
«Фінансова децентралізація – теж інвестиція у створення локальних
робочих місць, розвиток локальної економіки. Сьогодні у вас є умови у тому
числі, щоб створювати індустріальні парки, забезпечувати їх усім необхідним,
усією інфраструктурою для того, щоб саме в ваших регіонах, містах, областях
розміщувалися нові сучасні підприємства», – зазначив В. Гройсман.
«Все, що необхідно, щоб самостійно приймати рішення, вже на місцях. Це
означає, що є інструменти у вас, і ресурси, фінанси, якими ви можете
розпоряджатися і бути успішними. Сьогодні все для вас доступно», – зауважив
В. Гройсман.
Прем’єр-міністр наголосив, що головне завдання на сьогодні –
забезпечення економічного зростання у країні. «Переді мною як Прем’єрміністром країни і нашою командою стоїть одне завдання – маємо забезпечити
економічне зростання, економічний прорив, але не лозунгами і гарними
назвами, а реальними конкретними справами», – зазначив він.
Також, за його словами, потрібно перейти від сировинного типу економіки
і створювати додану вартість у країні.
Україна має серйозні можливості як щодо розвитку внутрішнього ринку,
так і можливостей збільшення експортного потенціалу, переконаний
В. Гройсман. У цьому контексті Прем’єр-міністр нагадав, що уряд створив Офіс
із просування експорту та Офіс залучення та підтримки інвестицій, що у
взаємодії з місцевою владою буде працювати над пошуком інвестиційних
проектів та їх супроводженням.
«Настав час, коли ви на місцях будете створювати структури, які будуть
поєднані з нашими структурами», – зауважив глава уряду та закликав місцеву
владу до подальшого діалогу та якісної взаємодії між структурами державної
влади (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 23.01).
***
Прем’єр-міністр провів нараду щодо розвитку машинобудування: Нам
треба створювати додану вартість і робочі місця в Україні.
Прем’єр-міністр України В. Гройсман у понеділок провів нараду з питань
підтримки виробництва спеціальної вантажно-автомобільної техніки в Україні.
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Учасники наради обговорили потреби держави в автотехніці, головні
проблеми, що виникають під час її експлуатації, а також можливості збільшення
виробництва необхідної техніки в Україні та її локалізації.
«Нам треба створювати додану вартість і робочі місця в Україні.
Виходячи з того, що держава має величезні потреби в техніці, я думаю, що наше
машинобудування має не стояти осторонь цього процесу. Маємо надати
серйозну підтримку машинобудуванню. Я не збираюся лобіювати конкретного
виробника, я хочу лобіювати локалізацію. Все те, що ми сьогодні закуповуємо
як держава для розвитку нашої країни, маємо закуповувати максимально те, що
виробляється в Україні, і продукцію, що забезпечує українців робочими
місцями», – наголосив глава уряду на початку наради.
Прем’єр-міністр підкреслив необхідність забезпечення високої
локалізації на закупівлю усієї продукції, необхідної для України. Також має
бути забезпечена належна якість, конкурентна ціна, гарантійне обслуговування,
стабільність постачання та інший сервіс, зауважив В. Гройсман.
«Я не збираюся лобіювати будь-якого виробника в Україні, я збираюся
лобіювати українського виробника. Це для мене є принципово важливим. Якщо
ми вимиваємо валюту з України, підриваємо стабільність національної валюти,
починаємо годувати економіки інших країн – це не мій шлях», – наголосив
Прем’єр-міністр.
За його словами, треба змінити модель, коли Україна закуповує
продукцію з-за кордону, а сама залишається сировинним придатком.
В. Гройсман зауважив, що в країні зокрема є потреба у комунальній,
військовій техніці, локомотивах та вагонах для «Укрзалізниці».
Він зазначив, що на закупівлю техніки Укравтодором для прибирання
магістральних доріг у 2017 р. виділено 250 млн, 600 млн грн передбачено на
закупівлю пожежно-рятувальної техніки для ДСНС. Також 500 млн грн
заплановано для придбання сільськогосподарської техніки. При цьому він
зауважив, що в рамках фінансової децентралізації у місцевих бюджетах є
ресурси для закупівлі необхідної техніки.
Прем’єр-міністр також нагадав, що уряд створив Національний комітет з
промислового розвитку. «Для нас масштабно важливо, щоб ми зробили такий
пул, яким ми можемо завантажувати наші підприємства. Для мене важлива
локалізація», – зазначив він.
За результатами обговорення Прем’єр-міністр поставив завдання
розробити технологічну карту щодо потреб державних структур у закупівлі
техніки, потужностей виробників та з визначенням економічних вигід щодо
економії Державного бюджету і створення нових робочих місць.
«Інвестуючи в нашу техніку, повертаємо в бюджет і реінвестуємо в якість
життя людей, – наголосив В. Гройсман. – Моя позиція – державницька. Мені
потрібно, щоб люди мали роботу, отримували заробітну плату, а економіка
розвивалася».
У нараді взяли участь перший віце-прем’єр-міністр – міністр
економічного розвитку і торгівлі України С. Кубів, віце-прем’єр-міністр
України В. Кістіон, керівництво Міністерства оборони України, Міністерства
внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, ПАТ «ДАК
“Автомобільні дороги України”», представники Національного комітету з
промислового розвитку, Міністерства економічного розвитку та торгівлі,
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представники компаній з виробництва
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 23.01).

техніки

(Урядовий

портал

***
Серед пріоритетів уряду на 2017 р. – модернізація митної служби, що
дасть змогу збільшити надходження від митних платежів за рахунок
ліквідації корупційних схем. Про це Прем’єр-міністр України В. Гройсман
сказав під час семінару, присвяченого розвиткові інвестиційного та експортного
потенціалу регіонів, на тему: «Економічний розвиток регіонів: стратегія та
інструменти залучення інвестицій та підвищення експортного потенціалу».
«Наше завдання – модернізувати митну службу у 2017 році, збільшити ці
надходження. Ці кошти належать українському народу», – зазначив глава уряду.
Прем’єр-міністр зазначив, що уряду вже вдалося ліквідувати низку
корупційних схем на митниці. З початку реформування митної служби у травні
2016 р., вже у серпні відбулося стійке зростання надходжень до Державного
бюджету.
У грудні перевиконання планів надходжень митних платежів становило
20 %. «Це 4 млрд грн, які розходилися по кишенях, які раніше були продуктом
корупційних схем. Сьогодні ці кошти працюють на державу», – зазначив він.
В. Гройсман зауважив, що заходи щодо подолання сірого імпорту також
служать
захисту
внутрішнього
виробника
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 23.01).
***
20 січня міністр оборони України та Державний секретар з питань
оборони Великої Британії за підсумками зустрічі в Києві підписали Спільну
заяву з питань розвитку співробітництва в оборонній сфері.
Спільною заявою глави оборонних відомств засвідчили готовність до
подальшої взаємодії за низкою напрямів, зокрема щодо підготовки
військовослужбовців Збройних сил України, співробітництва у сфері навчання,
мовної та фахової підготовки, підтримки діяльності з реформування оборонного
сектору.
Міністр оборони України та Державний секретар з питань оборони Великої
Британії досягли домовленості щодо продовження діалогу стосовно оборонного
співробітництва у двосторонньому форматі впродовж 2017 р. (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 20.01).
***
Міністерство освіти і науки України зацікавлено у відновленні
співпраці зі Світовим банком і сподівається на підтримку установи в
проведенні реформ. Про це зазначила міністр освіти і науки України
Л. Гриневич під час зустрічі з директором Світового банку в справах України,
Білорусі та Молдови С. Кахконен.
«Світовий банк має дуже широку активність у пострадянських країнах. На
жаль, Міністерство освіти і науки має не досить хорошу історію стосунків з
вашою установою в попередні періоди. Але зараз Міністерство змінилося, і ми
переконані, що робота Світового банку в Україні в напрямку освіти буде дуже
продуктивною та допоможе нашій країні», – зазначила Л. Гриневич.
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На фінальній стадій перемовин знаходиться проект «Зміцнення
формування політики на основі доказових даних із використанням освітньої
статистики й аналізу», що реалізовуватиметься у співпраці зі Світовим банком.
Проект складається з трьох компонентів. По-перше, розвиток інтегрованої
Інформаційної системи освіти, яка об’єднуватиме освітні бази даних,
включатиме створення порталу відкритих даних. По-друге, підготовка до участі
в Програмі міжнародного оцінювання учнів (PISA). І по-третє, зміцнення
Інституту освітньої аналітики, що має стати провідною установою в сфері
освітньої статистики й аналітики в Україні.
Термін реалізації проекту – два роки, загальна вартість – 400 тис. дол.
США. Для його впровадження Світовий банк надасть 340 тис. дол. гранту, а
решту забезпечить Інститут освітньої аналітики шляхом покриття
адміністративних витрат установи.
Міністр також розповіла представникам Світового банку про пріоритети
МОН на середньострокову перспективу. Серед них – забезпечення якості вищої
освіти, модернізація професійно-технічної освіти та реалізація реформи
середньої освіти «Нова українська школа».
«Ми розуміємо важливість запланованих вами реформ, особливо, що
стосується середньої освіти, що має безпосередній вплив на життя усього
суспільства. Ті люди, з якими в мене є можливість спілкуватися, вкрай
стурбовані тим, що якість освіти в українських школах падає», – наголосила
директор Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови С. Кахконен.
Вона додала, що Світовий банк готовий підтримати МОН у проведенні
реформ, зокрема наданням рекомендацій та аналітикою. Подальше поглиблення
співпраці, на думку С. Кахконен, можливе після того, як МОН продемонструє
рішучість у проведенні реформ.
У 2010 р. співпраця Міністерства освіти і науки України із Світовим
банком була призупинена у зв’язку з невиконанням тодішньою владою своїх
зобов’язань у рамках масштабного проекту «Рівний доступ до якісної освіти».
Світовий банк має досвід розробки та впровадження масштабних
структурних проектів, що стосуються покращення якості освіти, удосконалення
мережі навчальних закладів та посилення ефективності управління освітою.
Для України найкращими прикладами країн з подібними проблемами є
Молдова та Білорусь. У Молдові Світовий банк здійснював проект під назвою
«Якісна освіта в сільській місцевості в Молдові», метою якого було зміцнити
якість освіти в сільській місцевості, зокрема шляхом реорганізації мережі
навчальних закладів. Білорусь у 2015 р. погодила зі Світовим банком початок
проекту «Модернізація системи освіти в Республіці Білорусь» (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 20.01).
***
Під головуванням заступника міністра екології та природних ресурсів з питань
євроінтеграції М. Кузя за участі керівників структурних підрозділів Мінприроди,
представників Громадської ради при Мінприроди, екологічних громадських організацій,
експертів та науковців відбулося обговорення екологічної складової проекту
середньострокового Плану пріоритетних дій уряду до 2020 року.
Основні положення екологічної складової проекту Плану пріоритетних дій
уряду презентувала директор Департаменту стратегічної екологічної політики
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Л. Карнаух. Вона зазначила, що запропоновані Мінприроди сім головних
пріоритетів у сфері охорони довкілля внесено до цього проекту документа.
Нагадаємо, що Мінприроди раніше запропонувало внести до проекту
Плану пріоритетних дій уряду такі пріоритети: розвиток мінерально-сировинної
бази України, підвищення рівня екологічної безпеки в зоні відчуження,
збереження природної спадщини, ефективне та безпечне поводження з
відходами, нова кліматична політика та реформування системи екологічного
урядування, включаючи реформування системи державного природоохоронного
контролю.
М. Кузьо зазначив, що вказані пріоритети повністю відповідають сучасним
викликам охорони довкілля та сприятимуть виконанню Україною Угоди про
асоціацію з ЄС та інших міжнародних договорів і зобов’язань у галузі охорони
навколишнього природного середовища.
За підсумками засідання було прийнято рішення взяти до відома всі
ухвалені пропозиції та опрацювати їх спільно з фахівцями профільних
структурних
підрозділів
Мінприроди
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 23.01).
***
20 січня під головуванням заступника міністра культури України
Т. Мазур відбулася міжвідомча нарада з питань взаємодії зацікавлених
сторін з метою вироблення єдиного алгоритму дій у питанні розшуку
культурних цінностей в Україні та за її межами, повернення культурних
цінностей в Україну та оперативного обміну інформацією щодо культурних
цінностей, оголошених у національний та міжнародний розшук.
У роботі наради взяли участь представники правоохоронних органів,
Державної фіскальної служби України, Державної прикордонної служби
України, Київської міської державної адміністрації, співробітники музейних
закладів, фахівці та експерти з пам’яткоохоронних питань.
Відкриваючи нараду, заступник міністра культури Т. Мазур зазначила, що
розшук втрачених або викрадених культурних цінностей в Україні та за її
межами, а також повернення культурних цінностей в Україну та упередження
можливих випадків на сьогодні є нагальним питанням, яке в існуючих умовах
потребує скоординованих дій усіх зацікавлених сторін.
«До Мінкультури неодноразово звертались особи, уповноважені на видачу
дозволів на вивезення культурних цінностей за межі України, та експерти, які
здійснюють експертизу культурних цінностей, з питанням про порядок дій у
випадку, якщо на експертизу чи для оформлення Свідоцтва надходить предмет,
який можливо (за певними ознаками) може бути таким, що викрадений,
оголошений в розшук, або має позначки музеїв, бібліотек тощо. Для вирішення
подібних ситуацій пропоную розглянути можливі варіанти та виробити єдиний
алгоритм дій у зазначених випадках, долучивши всі зацікавлені сторони», –
сказала Т. Мазур.
Під час наради розглядалися питання напрацювання узгодженого порядку
дій зацікавлених органів при виявленні випадків, коли культурні цінності, у
тому числі оголошені в розшук, виявлені за межами України, ведення Реєстрів
культурних цінностей, що оголошені в національний та міжнародний розшук,
законодавче врегулювання питання розшуку правоохоронними органами
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викрадених культурних цінностей, у тому числі внесення необхідних змін до
діючих законодавчих актів.
За результатами наради було прийнято рішення сформувати на базі
Міністерства культури міжвідомчу робочу групу із зазначених питань та
проведення її регулярних засідань, не рідше ніж один раз на квартал, з метою
пошуку спільних шляхів розв’язання означених проблем, а саме питань
повернення культурних цінностей незаконно вивезених або викрадених з
території України (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –20.01).

ПОЛІТИКА
Изменения в Конституцию относительно особенностей местного
самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут
вноситься только после прогресса в вопросах безопасности, заявил
Президент Украины П. Порошенко
«…Мы убедили наших западных союзников в том, что любым шагам по
политическому урегулированию должен предшествовать… прогресс в вопросах
безопасности: устойчивое прекращение огня, вывод российских оккупационных
войск и техники, разоружение боевиков, контроль над отдельными участками
украинско-российской границы…», – сказал глава государства.
«До момента решения этих проблем на повестке дня не стоят и не будут
стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в
Конституцию», – подчеркнул П. Порошенко (ForUm (www.for-ua.com/). –
2017. – 22.01).
***
Постоянная делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее
Совета Европы готовит поправки к докладу по Украине в той части,
которая касается вопросов имплементации Минских соглашений и
конституционных изменений относительно децентрализации, заявила
член украинской делегации, народный депутат от фракции «Самопомощь»
Е. Сотник.
«Наибольшие предостережения у нас вызывает пункт 4, подпункт 4.1, в
котором есть ссылка на децентрализацию, в частности ... ожидания от Украины
имплементации специального статуса Донбасса», – сказала она.
«Сегодня мы готовим соответствующие поправки. Думаю, что наши
поправки будут жесткими – изъять память о какой-либо имплементации
Минских соглашений в части децентрализации. Поправки делегации могут быть
мягче и отбросят формулировку о необходимости окончательно
имплементировать специальный статус», – заявила Е. Сотник (Слово и Дело
(http://ru.slovoidilo.ua/). – 2017. – 23.01).
***
Создание новой политической партии было бы логичным ходом со
стороны секретаря СНБО А. Турчинова, так как будущего у «Народного
фронта», как у политического проекта, нет, считает политолог
Р. Бортник (http://ru.golos.ua/politika/u_narodnogo_fronta_kak_u_politicheskogo_
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proekta_net_buduschego___politolog_0447).
По его мнению, А. Турчинов способен построить партию, опираясь,
прежде всего, на старые кадры «Батькивщины» и ориентируясь на
националистический или социал-демократический сектор политикума.
«Часть “Народного фронта”, которая раньше входила в “Батькивщину” и
ушла оттуда вместе с А. Турчиновым, вполне может стать ядром нового
проекта. Не думаю, что А. Турчинов заинтересован сегодня в А. Яценюке, так
как его фигура слишком токсична для нового проекта А. Турчинова. Но между
ними возможно сотрудничество», – полагает Р. Бортник.
По словам эксперта, такая политическая сила может рассчитывать на 1–
2 % поддержки избирателей.
«Потенциально этот проект мог бы бороться за парламентские места, хотя
конечно у него шансы пройти в парламент ниже, чем у Свободы, партии
Гриценко или партии Мураева. Потенциально создание рейтинга у такой
политической силы 1–2 %, но при грамотной компании и работе, она будет
способна набрать более высшие проценты и даже иметь шансы пройти в
парламент», – резюмировал Р. Бортник (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2017. –
23.01).
***
От нарушения порядка финансирования политических партий могут
пострадать только оппозиционные силы, считает руководитель Центра
«Третий
сектор»
А.
Золотарев
(http://ru.golos.ua/uncategory/ekspert_ot_narusheniya_poryadka_finansirovaniya_pol
iticheskih_partiy_mogut_postradat).
«Если исходить из того, что украинская власть живет по формуле:
«Друзьям – все, врагам – закон», то с последствиями от нарушения порядка
финансирования
политических
партий,
могут
столкнуться
только
оппозиционные партии. “БПП” и “Народный фронт” не пострадают, пока они
находятся во властном картеле, однако, если начнется выяснение отношений, то
этот отчет может быть использован, как рычаг давления» – отметил эксперт.
По словам А. Золотарева, закон о финансировании партий это не что иное,
как еще один налог на граждан Украины, принятый с целью облегчить
финансовое бремя олигархов.
«По сути, в Украине по-прежнему нет политических партий, а есть
политические проекты. Такие себе политотделы в олигархических структурах в
Верховной Раде. И, соответственно, поскольку 70 % украинской экономики
находится в тени, то и финансирование этих партий тоже не всегда является
законным и чистым», – подчеркнул он (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2017. –
23.01).
***
Дезинтеграция
украинского
политикума
может
сыграть
положительную роль, если в результате у избирателя появится «реальный
выбор», уверен политический эксперт А. Фомин.
«Нынешние парламентские расклады во многом обусловлены тем, что явка
на выборы в регионах востока была беспрецедентно низкой, ибо люди не
увидели политической силы, которой захотели бы доверить свои голоса», –
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считает А. Фомин.
А. Фомин убежден, что в политической нише, пока еще занятой
Оппозиционным блоком, практически некому соревноваться за голоса
потенциальных избирателей.
«Коммунисты запрещены, у остальных левых очень большие проблемы с
рейтингом. Вышла из блока партия “Центр”. Других новых проектов,
оппозиционных не только к партии власти и “партии войны”, но и не связанных
генетически с Майданом (а это условие для такого избирателя можно назвать
обязательным), не просматривается», – констатирует он.
В случае раскола «Оппоблока», полагает эксперт, вместо одной партии мы
получим две с одинаковым отсутствием четкой идеологии и программы
преобразования страны, с одинаково невнятными лидерами – то есть опять
избирателю вместо нового качества предлагается количество.
По мнению эксперта, эта ситуация выгодна, прежде всего, власти и
«партии войны».
«Изменить положение вещей может появление в оппозиционном спектре
новой политической силы, способной опереться не только на разочарованных в
“Оппозиционном блоке”, но и на тех, кто… не пошел на выборы в октябре
2014 г.», – считает А. Фомин (ForUm (www.for-ua.com/). – 2017. – 21.01).
***
У Києві представники «Організації українських націоналістів»,
«Правого сектору» і «Білого молота», які в столиці влаштували марш у
пам’ять про події Революції гідності, влаштували сутичку зі
співробітниками правоохоронних органів.
«Ця акція була запланована. Чотири організації звернулися до КМДА, що
вони будуть проводити акцію. КМДА відповідно поінформувало про це нас.
Поліція вийшла на охорону громадського порядку. Коли учасники почали
застосовувати піротехніку, поліція на таку провокацію не зреагувала, щоб вони
все-таки могли провести свої заходи. Коли ж вони хотіли підпалити шити, це ми
не могли дозволити, бо це адміністративне правопорушення. Ясно, що вони нам
протидіяли. Відповідно почалася штовханина, але конфлікт швидко закінчився,
так як і почався», – розповіла речник ГУ НП у Києві О. Блищик.
Затриманих і потерпілих під час акції немає, кримінального провадження
не буде, представники поліції Києва проведуть бесіду з організаторами маршу,
повідомила О. Блищик.
«Ми будемо спілкуватися з організаторами акції. Відповідно, їм будемо
роз’яснювати чинне законодавство щодо проведення мирних зібрань», –
зауважила вона (УНН (http://www.unn.com.ua/). – 2017. –20.01).
***
СБУ предотвратила попытку покушения на жизнь народного
депутата Украины. По данным ведомства, операция по физической
ликвидации депутата планировалась, готовилась и контролировалась с
территории РФ.
Политиком, на которого готовилось покушение, является народный
депутат от фракции «Народный фронт» А. Геращенко, сообщил советник
министра внутренних дел Украины З. Шкиряк.
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«Сегодня можем сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и
соратника, народного депутата Украины А. Геращенко. Заказчики убийства –
российские спецслужбы. Главные мотивы покушения – контртеррористическая
деятельность сайта “Миротворец” и жесткая открытая публичная
антироссийская деятельность Антона», – отметил он.
З. Шкиряк подчеркнул, что почерк заказчиков схож с планированием и
осуществлением теракта с убийством журналиста П. Шеремета (ForUm
(www.for-ua.com/). – 2017. – 22.01).
***
Заявления о предотвращенном покушении на А. Геращенко это, скорее
всего, попытка народного депутата предстать в образе жертвы, чтобы
защититься от критики в свой адрес и защитить, таким образом,
политическую группу, которую он представляет, считает политолог
А. Якубин
(http://ru.golos.ua/politika/ekspert_geraschenko_pyitaetsya_napered_sozdat_obraz_je
rtvyi_dlya_togo_chtobyi_zaschi).
«Более того, подобные заявления, скорее всего, сделаны с целью
отвлечения внимания населения от насущных проблем, а также от
неквалифицированной и некачественной работы Министерства внутренних дел
и, фактически, проваленной полицейской реформы», – отметил эксперт.
По словам А. Якубина, на данный момент «Народный фронт» практически
выпал из медийного поля. Подобные информационные поводы могут помочь
партии вернуться в СМИ и повысить собственную значимость.
«Если перевыборы в Верховную Раду в ближайшее время все-таки
состоятся, то данная ситуация будет очень активно использоваться для того, что
бы повысить рейтинги “Народного фронта”», – подчеркнул политолог
(ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2017. – 23.01).
***
В исполкоме общественного движения «Украинский выбор – Право
народа» прокомментировали заявление народного депутата от «Народного
фронта» Д. Тымчука, который потребовал политического преследования
В. Медведчука.
«Украинский выбор – Право народа» считает недопустимыми призывы к
политическому преследованию участников минских переговоров за
распространение достоверной информации о ходе реализации Минских
соглашений.
«Напомним, что и другие представители “Народного фронта” стараются
помешать деятельности нашего Движения, используя для этого все средства и
методы, в том числе и преступные. В настоящий момент депутаты от этой
партии – Левус, Княжицкий и Высоцкий – являются фигурантами уголовного
производства о подготовке убийства В. Медведчука, а один из них – Левус –
обвиняется также в распространении клеветнической информации о лидере
нашего Движения. Мы обвиняем партию “Народный фронт” и ее
представителей в Верховной Раде Украины в систематическом саботаже
реализации Минских соглашений, выражающемся в противодействии принятию
предусмотренных Минскими соглашениями законодательных инициатив, в
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фальсификации информации, в призывах к политическим преследованиям и в
клевете в адрес сторонников мирного урегулирования противостояния на
Донбассе», – говорится в заявлении (ForUm (www.for-ua.com/). – 2017. – 21.01).

ЕКОНОМІКА
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в
2016 г. – 3,8 млрд долл. Это почти вдвое превысило показатель 2015 г. Об
этом рассказал первый вице-премьер-министр С. Кубив.
Увеличение инвестиций стало возможно благодаря дерегуляции и
сокращению контактов представителей бизнеса с чиновниками. Важным
достижением стало то, что Украина поднялась в мировых рейтингах.
Сокращение разрешений, сокращение видов деятельности, подлежащих
лицензированию,
сокращение
документов
типа
«карантинных
сертификатов» сэкономило бизнесу порядка 2 млрд грн.
По словам С. Кубива, в планах 2017 г. дальнейшее сокращение
разрешительных документов, таможенных и валютных ограничений, а также
перевод порядка 70 % существующих разрешений в электронную форму.
По итогам девяти месяцев 2016 г. объем прямых иностранных инвестиций
в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) – 2,6 млрд долл.
Объем вложений на 1 октября 2016 г. – 45,15 млрд долл. Инвестиции поступали
из 125 стран мира. Основными инвесторами Украины оставались Кипр,
Нидерланды, Германия, Российская Федерация, Австрия, Великобритания,
Британские Виргинские Острова, Франция, Швейцария и Италия (Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/01/23/25811984/). – 2017. – 23.01).
***
Волатильность гривни в 2017 г. составит 0,6 %, что делает
национальную валюту Украины самой стабильной в мире по этому
показателю. Об этом сообщается в исследовании Global Risk Briefing, которое
провело агентство Bloomberg.
По данным экспертов, уровень безработицы в Украине в 2017 г. составит
8,8 %, инфляция будет в пределах 10 %, валютные резервы – 10,4 %, а
коэффициент риска страны – 21,5 %.
Из этого следует, что Украина находится в зоне риска по трем
показателям – по прогнозу инфляции, уровню безработицы и коэффициенту
риска страны. Коэффициент риска страны отражает финансовые,
экономические и политические риски, с которыми сталкиваются инвесторы
(Минфин (http://minfin.com.ua/2017/01/19/25748362/). – 2017. – 19.01).
***
Середня ставка за гривневими депозитами на 12 місяців станом на
19 січня становить 17,57 %. Про це передає УНН із посиланням на оперативні
дані Національного банку України (http://www.unn.com.ua/uk/news/1637050serednya-stavka-za-grivnevimi-depozitami-na-12-misyatsiv-stanovit-17-57).
Ставки за депозитами у гривні на шість місяців становлять у середньому
16,87 %, у доларах – 4,85 %, євро – 3,73 %.
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За депозитами строком на дев’ять місяців у гривні банки пропонують
ставку 16,50 %, у доларах – 4,13 %, євро – 2,66 %.
За депозитами строком на 12 місяців у гривні клієнти банків зможуть
отримати в середньому 17,57 %, у доларах – 5,50 %, євро – 4,55 %.
Індекс обчислюється Національним банком України спільно з агентством
Thomson
Reuters
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1637050-serednya-stavka-za-grivnevimidepozitami-na-12-misyatsiv-stanovit-17-57). – 2017. – 19.01).
***
Національний банк України посилив вимоги до юридичних осіб, що
здійснюють надання банкам послуг з інкасації. Про це УНН повідомили в
прес-службі Нацбанку (http://www.unn.com.ua/uk/news/1637142-nbu-posilivvimogi-do-inkasatorskikh-firm).
Правління Національного банку України 16 січня 2017 р. прийняло
Постанову № 4 «Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі
юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації».
У відомстві пояснили, що прийняття відповідної постанови зумовлено
необхідністю уточнення вимог до порядку видачі юридичним особам ліцензії на
надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 24 грудня 2015 р. № 926.
«Цей документ було ухвалено з метою посилення вимог до юридичних
осіб, що здійснюють надання банкам послуг з інкасації, та сприяння
максимально прозорому здійсненню такої діяльності», – сказано в повідомленні.
Зокрема, Постановою № 4 передбачено надання документів для оцінки
ділової репутації керівника підрозділу інкасації, надання документів, аналіз
яких дасть змогу зробити висновки щодо прозорої структури власності
юридичної особи, надання документів, що характеризують фінансовий стан
юридичної особи та засвідчують легальність походження коштів, залучених для
створення матеріально-технічного забезпечення діяльності щодо надання
банкам послуг з інкасації.
Також Постановою № 4 визначено порядок видачі ліцензії на основі
прийняття рішення Правління Національного банку України, а також отримання
копії, у разі її втрати або пошкодження тощо. Постанова № 4 чинна з
20 січня 2017
р.
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1637142-nbu-posiliv-vimogi-do-inkasatorskikhfirm). – 2017. – 19.01).
***
Независимая ассоциация банков (НАБУ) отмечает, что Национальный
банк не менял график докапитализации банков.
Об этом говорится в заявлении ассоциации.
11 января НБУ принял постановление № 2, которым подтвердил
смягченный график докапитализации.
Этот график был утвержден регулятором еще в апреле 2016 г.
Соответственно, как уже было определено раньше, минимальный размер
уставного капитала действующих в Украине банков к июлю 2017 г. должен
быть не менее 200 млн грн.
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«С принятием январского постановления, фактически для банков ничего не
изменилось. Данное постановление является техническим, поскольку устраняет
существующую нормативную коллизию в графике докапитализации, но
абсолютно не изменяет ранее установленные минимальные размеры
капитала», – подчеркивает исполнительный директор НАБУ Е. Коробкова.
7 апреля 2016 г. НБУ утвердил постановление № 242, которым установил
более мягкий и плавный график увеличения минимального размера уставного
капитала, в том числе 200 млн грн до 11 июля 2017 г.
Как сообщалось, банки должны до 17 июня 2016 г. иметь уставной
капитал – 120 млн грн; до 11 июля 2017 г. – 200 млн грн; до 11 июля 2018 г. –
300 млн грн; до 11 июля 2019 г. – 400 млн грн; до 11 июля 2024 г. – 500 млн грн
(Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/393081/nabu-otmechaet-otsutstvieizmenenij-v-grafike-dokapitalizatsii-bankov). – 2017. – 19.01).
***
«Укроборонпром» и Великобритания расширят сотрудничество в
рамках программы импортозамещения.
Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».
Как сообщается, возможность оснащения украинской авиации техникой от
британских компаний и углубление военно-технического сотрудничества
обсудили руководители ГК «Укроборонпром» и министр обороны
Великобритании М. Фэллон.
«Я имел возможность воочию убедиться в прочных экономических и
торговых связях между ГП «Антонов» и британскими компаниями. Это особые
отношения, которые мы надеемся углубить в то время, когда наша страна
выходит на новый уровень. Мы решительно поддерживаем наших украинских
друзей», – отметил министр обороны Великобритании, после ознакомления с
новейшим самолетом Ан-132, который создавался при участии британских
компаний.
По словам президента «Антонов» А. Коцюбы, «Антонов» сотрудничает с
британскими компаниями почти 30 лет. «Именно британские коммерсанты из
компании “Эйр Фойл” стали учителями “Антонов” по организации работы на
мировом рынке воздушных перевозок грузов самолетами “Руслан” и “Мрия”», –
отметил он.
«Мы также высоко ценим участие партнеров из Великобритании, которые
поставляют комплектующие для производства современных самолетов от
“Антонова”», – отметил А. Коцюба.
Он добавил, что с января 2017 г. в пригороде Лондона работает
представительство «Авиалиний Антонова» – Dreamlifts Ltd (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/393266/antonov-mozhet-poluchit-britanskuyutehniku-po-programme-importozameshheniya). – 2017. – 23.01).
***
За умови формування достатніх для підтримки продовольчої безпеки
країни перехідних залишків (5,6 млн т) та враховуючи попередні дані щодо
валового збору зерна, експортні можливості підвищено до 43,7 млн т.
Про це повідомляє Економічний дискусійний клуб (ЕДК).
Відповідно до попередніх даних, у 2016 р. в Україні було зібрано
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рекордний врожай зернових культур – майже 66 млн т, що на 9,7 % вище
попереднього року та на 1,8 млн т перевищує оцінку листопада.
Із загального обсягу виробництва пшениці зібрано 26 млн т (на 1,8 %
менше, ніж у 2015 р.), ячменю – 9,4 млн т (на 13,8 % більше), кукурудзи –
28 млн т (на 19,9 % більше).
Крім того, попит внутрішнього ринку на зерно оцінено у 24,4 млн т, із
нього на продовольчі потреби спрямовуватиметься майже 6 млн т.
За умови формування достатніх для підтримки продовольчої безпеки
країни перехідних залишків (5,6 млн т) та враховуючи попередні дані щодо
валового збору зерна, експортні можливості підвищено до 43,7 млн т, із них
16,5 млн т пшениці, 5,3 млн т ячменю та 20,9 млн т кукурудзи.
Згідно з оперативними даними митної статистики, у липні – грудні
поточного маркетингового сезону Україна експортувала 23,3 млн т зерна та
продуктів його переробки, що на 6,4 % більше, ніж за аналогічний період
минулого року.
Із загального обсягу експорту пшениці вивезено 11,9 млн т (на 10,5 %
більше), ячменю – 4,4 млн т (на 10,4 % більше), кукурудзи – 6,9 млн т (на 1,7 %
менше).
Зазначається, що основними споживачами українського зерна залишаються
країни Африки та Азії: пшениці – Єгипет, Індонезія; ячменю – Саудівська
Аравія;
кукурудзи
–
Китай,
Єгипет
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/edk-pidvisiv-prognoz-eksportu-zerna-z-ukrainido-437-mln-tonn). – 2017. – 19.01).
***
Еврокомитет по зерновым на 2017 г. увеличил квоты на импорт
украинского зерна в рамках тарифного соглашения. Так, квота на импорт
пшеницы возросла до 960 тыс. т (950 тыс. т в 2016 г.); на импорт ячменя до
270 тыс. т (250 тыс. т); импорт кукурузы до 450 тыс. т (400 тыс. т).
На сегодняшний день квота по пшенице уже выбрана на 570,296 тыс. т
(59,4 %); квота по ячменю на 6 тыс. т (2,2 %); квота по кукурузе на 450 тыс. т
(100 %). Для сравнения: квота на импорт пшеницы из США на 2017 г.
составляет 572 тыс. т; из Канады 38,853 тыс. т; других третьих стран
594,597 тыс. т. Квоты на импорт ячменя из третьих стран (помимо Украины) –
307,105 тыс. т. Квоты на импорт кукурузы из третьих стран (помимо
Украины) – 138,994 тыс. т (Инфоиндустрия (http://infoindustria.com.ua/kvotyina-eksport-ukrainskogo-zerna-v-es-uvelichenyi-no-neznachitelno/). – 2017. –
19.01).
***
За 11 місяців 2016 р. експорт продукції агропромислового комплексу та
харчової промисловості зріс на 537,4 млн дол. або на 4,1 %.
Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр – міністр економрозвитку
С. Кубів, передає прес-служба Мінагрополітики.
Відомство нагадує, що в січні – листопаді 2016 р. український аграрний
експорт становив 13,6 млн дол.
Частка аграрної продукції у загальнонаціональному експорті сягнула
41,5 %. Традиційно, найбільшу долю у аграрному експорті мають постачання
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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. до
попереднього періоду).
Крім того, експорт жирів та олій тваринного або рослинного походження
становив 3,5 млрд дол. (+633 млн дол. до попереднього періоду), готових
харчових продуктів – 2,1 млрд дол. (-57,7 млн дол. до попереднього періоду);
живих тварин, продуктів тваринного походження – 0,7 млрд дол. (-48 млн дол.
до попереднього періоду) (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/eksportprodukcii-apk-ta-harcovoi-promislovosti-zris-na-41). – 2017. – 20.01).
***
За попередніми даними, у 2016 р. виробництво яєць всіма категоріями
господарств становило 15,1 млрд штук, що на 9,9 % менше, ніж роком
раніше.
Про це повідомляє Економічний дискусійний клуб.
Експорт яєць і яйцепродуктів становив 1,9 млрд штук (на 3,6 % менше, ніж
у 2015 р.), імпорт – 109 млн штук (на 41,8 % менше). Ресурсне наповнення
внутрішнього ринку дало змогу забезпечити середньорічне споживання яєць
населенням на рівні 258 штук на особу проти 280 штук роком раніше
(раціональна норма – 290 штук).
За експертними оцінками, у 2017 р. можна очікувати на нарощування
виробництва яєць від птиці всіх видів до 16 млрд штук (+6 % до 2016 р.).
Також очікується зростання експорту в межах 8–9 %. Імпорт очікується на
рівні попереднього року.
За оцінками, споживання яєць та яйцепродуктів населенням у 2017 р. може
зрости
до
273
штук
на
особу
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/virobnictvo-aec-v-ukraini-zroste-na-6).
–
2017. – 20.01).
***
З огляду на високий врожай насіння олійних культур у поточному
маркетинговому сезоні, приріст виробництва демонструє також
олієжирова галузь.
Про це повідомляє прес-служба Економічного дискусійного клубу.
У вересні − грудні 2016/2017 маркетингового року вітчизняними
підприємствами вироблено 2080 тис. т олій рослинних, що на 24 % більше, ніж
у відповідному періоді минулого сезону (у тому числі соняшникової олії
вироблено 2 млн т).
Із загального обсягу виробництва на внутрішнє продовольче споживання
спрямовано 201 тис. т, або 4,7 кг у розрахунку на одну особу. Експорт становив
1903 тис. т, що на 17 % перевищує показник вересня – грудня 2015/2016 років.
Більше половини українського експорту олії надійшло на ринки Індії,
Китаю та Нідерландів. Імпорт олій становив 82 тис. т (+19 % до відповідного
періоду минулого сезону), із нього майже 90 % – це пальмова олія, яка
імпортується, переважно, з Індонезії.
Загалом, за грудневими оцінками, у 2016/2017 маркетинговому сезоні
виробництво олій рослинних становитиме 5,8 млн т, у тому числі олії
соняшникової – 5,5 млн т.
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Експорт очікується в обсязі 5,4 млн т, із нього олії соняшникової – 5 млн т,
імпорт – 0,2 млн т.
Споживання олій рослинних очікується на рівні 13,4 кг на одну особу на
рік,
або
в
межах
раціональної
норми
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/eksport-sonasnikovoi-olii-z-ukrainiprognozuetsa-na-rivni-5-mln-tonn). – 2017. – 23.01).
***
Льонарство в Україні має великий потенціал, і при незначній підтримці
уряду та держави льонарі зможуть збільшувати посіви льону та займатися
подальшою переробкою льону в Україні.
Про це заявила власник агрокомпанії «Зоря», депутат Житомирської
обласної ради І. Костюшко.
Вона зазначила, що новий 2017 р. для аграріїв несе багато змін: у першу
чергу, це запровадження механізму дотацій з державного бюджету.
«Значна частина із 4 млрд грн дотацій повинна спрямовуватися на
підтримку тих господарств і секторів, які мають труднощі та потребують
допомоги. Однак, як виявилося, окремі галузі агропромисловості не отримають
взагалі ніяких дотацій. Наприклад, на підтримку олійних культур коштів взагалі
не передбачено. У 2017 р. льонарям не виділять жодної копійки з державного
бюджету», – сказала І. Костюшко.
Вона додала, що багато країн, крім дотацій, запроваджують й інші
механізми підтримки агровиробників.
«Льон є тією культурою, яка потребує особливої уваги держави», – сказала
експерт.
І, на її думку, для того, щоб допомогти льонарям, не потрібні мільярди.
«Для прикладу, у Житомирській області лише за три роки вдалося
збільшити посіви олійного льону у десять разів: з 320 га до близько 3 тис. га. Це
вдалося завдяки підтримці з облбюджету господарств, які вирощують льон.
Розмір цієї підтримки у 2017 р. становить 1,5 тис. грн за 1 га землі», – розповіла
І. Костюшко.
За її словами, олійний льон є альтернативою соняшнику, він не виснажує
ґрунт і має вищу рентабельність у порівнянні з іншими культурами. Льонарі
орієнтуються на високу якість своєї продукції для постачання як на вітчизняний
ринок, так і для експорту.
«Якщо уряд зверне увагу на цю культуру, найближчим часом у державі
може відновитися виготовлення льоноволокна і тканини. Україна була одним зі
світових лідерів по виробництву льоноволокна – 15,7 % у структурі світового
виробництва. У державі діяло 46 льонозаводів», – зауважила І. Костюшко.
«Якщо держава не зверне увагу на льонарство, ціла галузь може припинити
розвиватися та знову занепасти. При достатній увазі та підтримці льонарства,
Україну можливо зробити лідером та одним з найбільших виробників льону в
Європі»,
–
підсумувала
вона
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-moze-stati-odnim-iz-najbilsihvirobnikiv-lonu-v-evropi). – 2017. – 20.01).
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***
Україна і Литва зацікавлені у взаємовигідному розвитку своїх відносин у
сфері агропромислового комплексу та продовженні Плану дій щодо
зміцнення співробітництва, який реалізовувався впродовж 2014–2016 рр.
Про це стало відомо під час зустрічі міністра аграрної політики та
продовольства України Т. Кутового з міністром сільського господарства
Литовської Республіки Б. Маркаускасом у рамках глобального форуму з
продовольства і сільського господарства, який цими днями проходить у Берліні
(ФРН), повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
«Ми сподіваємося продовжити співпрацю між нашими країнами в
контексті багатьох питань. Насамперед, це питання стандартів якості та безпеки
харчової продукції, питання у сфері органічного виробництва. Саме ці теми є
одними з тих, які уряд визначив для нас пріоритетними на 2017 рік. Й наразі ми
активно над ними працюємо, залучаючи європейський досвід», – повідомив
Т. Кутовий.
У свою чергу литовський міністр зазначив, що готовий іти назустріч в
обміні інформацією та передачі литовського досвіду, проведенні круглих столів
та навчальних семінарів для українських фахівців з питань гармонізації
національного законодавства та імплементації норм права ЄС у сфері безпеки
продуктів харчування.
Також під час спілкування сторони дійшли згоди, що актуальними
залишаються такі напрями співпраці, як питання євроінтеграції, підтримки
сімейних фермерських господарств, ветеринарної медицини і фітосанітарії,
рибної галузі, науки та освіти. Тому керівники аграрних міністерств домовилися
поновити міждержавні робочі візити, які стануть платформою для обговорення
та напрацювання даних питань.
Очільник українського відомства додав, що Україна зацікавлена
збільшувати обсяги зовнішньоторговельної діяльності, і з Литвою зокрема.
«Для обох наших країн має велике значення планомірний взаємовигідний
розвиток торговельно-економічних відносин у сфері АПК», – відмітив
Т. Кутовий
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-i-litvazacikavleni-u-pogliblenni-spivpraci-u-sferi-apk). – 2017. – 22.01).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Национальный
банк
отнес банк «Народный
капитал» к
неплатежеспособным. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В июле 2016 г. НБУ признал банк «Народный капитал» проблемным из-за
несоответствия его структуры собственности требованиям по прозрачности. За
этот проблемный период банк не привел свою деятельность в соответствие с
требованиями законодательства. НБУ обращал внимание банка и его
акционеров на эту проблему еще с декабря 2014 г.
На сегодня более 85 % акций банка принадлежит лицам, которые не
владеют существенным участием в банке. Единственный владелец 14,24 %
банка В. Макаренко получил такую долю с нарушением закона без
согласования Нацбанка. Из-за этого В. Макаренко длительное время был лишен
права голоса.
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В 2016 г. в НБУ подали несколько пакетов документов для согласования
существенного участия как его акционерам, так и третьим лицам. По этим
пакетам документов Нацбанк запретил покупку существенного участия из-за
неудовлетворительности финансового состояния заявителей и невозможности
подтверждения источников происхождения их денег.
16 января 2017 г. банк «Народный капитал» решил самоликвидироваться и
подал документы в Нацбанк для получения согласия на ликвидацию.
Регулятор же отметил, что согласно ст. 78 Закона Украины «О банках и
банковской деятельности» такое согласие может быть предоставлено только
при отсутствии признаков, по которым банк можно признать проблемным или
неплатежеспособным.
Банк «Народный капитал» на момент подачи документов уже был отнесен
к категории проблемных. Поэтому НБУ не может удовлетворить ходатайство
банка (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/01/19/25746922/). – 2017. – 19.01).
***
Кредиторы ПриватБанка, которые лишились порядка 600 млн долл. в
период работы временной администрации, подали иски в суд. Об этом пишет
FinClub.
Как
сообщается,
сразу
после
покупки
правительством
неплатежеспособного ПриватБанка издание сообщало о начале создания
комитета кредиторов – держателей еврооблигаций банка, которые планировали
пойти в суд и защитить свои списанные инвестиции. Это произошло.
«Иски поданы, в Привате об этом знают, но пока они эту информацию не
хотят подтверждать публично в целях сохранения лояльности клиентов.
Начался новый раунд переговоров», – рассказал представитель нескольких
кредиторов, управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex
В. Мороз.
ФГВФЛ в период 19–20 декабря 2016 г. конвертировал обязательства
ПриватБанка перед связанными лицами и рядом необеспеченных кредитов на
29,4 млрд грн в его капитал, в том числе внешнюю задолженность банка на
595 млн долл.
Были конвертированы два выпуска еврооблигаций с погашением в январефеврале 2018 г. на 375 млн долл., субдолг на 220 млн долл. сроком до февраля
2021 г.
Как пишет издание, иски иностранных кредиторов ПриватБанка,
потерявших деньги в ходе его национализации, чреваты блокированием
возможности банка и его клиентов осуществлять расчеты через зарубежные
счета. Эта угроза уже напугала клиентов банка, поэтому ПриватБанку пришлось
выпустить специальное заявление о том, что в балансе ПриватБанка нет
обязательств перед владельцами еврооблигаций.
«Претензии держателей евробондов касаются восстановления прав
собственников таких бумаг и не означают автоматического наложения
ограничений на какие-либо счета или активы ПриватБанка», – заявил первый
зампред правления ПриватБанка А. Дубровин.
Топ-менеджер банка считает, что «практика применения международного
права по отношению к банкам не предполагает такой формы обеспечения исков,
как наложение ареста на корреспондентские или любые другие счета
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коммерческого банка и тем более его клиентов».
Общепринятой практикой международных судов являются обязательства
по депонированию на специальном счете средств под будущее решение суда по
сути иска, заявили в банке. Хотя в сообщении учреждения ничего не говорится
о том, будет ли ПриватБанк преддепонировать 600 млн долл. (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/393263/kreditory-privatbanka-hotyat-vernut-svoidengi). – 2017. – 23.01).
***
Фонд гарантирования вкладов с 20 января продолжит выплаты денег
вкладчикам банка «Михайловский». Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.
Выплачивать деньги вкладчикам с 20 января до 2 марта 2017 г. будут
банки-агенты Фонда – Альфа Банк, ПУМБ, Таскомбанк.
Фонд подчеркнул, что реестр компенсаций вкладчикам «Михайловского»
содержит информацию о физлицах, приравненных к вкладчикам банка
«Михайловский», заявления которых подали 30 декабря 2016 г. включительно в
пункты приема документов «Михайловского» или по почте.
Заявления, поданные после указанных дат, будут включены в следующий
реестр на выплату. Прием заявлений продолжается и будет продолжаться до
завершения процедуры ликвидации банка «Михайловский» (Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/01/20/25753337/). – 2017. – 20.01).
***
Европейская комиссия (ЕК) считает, что проект энергетической
стратегии Украины до 2035 года содержит концептуальные недочеты,
которые снижают ее ценность.
Об этом Еврокомиссия пишет Министерству энергетики и угольной
промышленности Украины, которое занималось разработкой новой стратегии.
ЕК обращает внимание, что в проекте стратегии детально проработан
только оптимистический план.
«В проекте проработан только один очень оптимистический сценарий
экономического развития с годовым ростом ВВП на уровне 4,3 % в
последующие 19 лет. Другие сценарии детально не проанализированы… К
сожалению, это не соответствует лучшим мировым практикам. Слишком
оптимистические допущения могут привести к завышенным прогнозам в части
спроса на энергию», – говорится в письме.
Минэнергоуглепром не учел ряд рисков и неопределенностей. Например,
не учитываются риски, связанные с транзитом российского газа после 2019 г.
(контракт между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» действует только до
конца 2019 г.), реинтеграцией временно неподконтрольных властям Украины
территорий; не берет во внимание важные вопросы, например,
кибербезопасность (в Украине уже произошло минимум два сторонних
вмешательства в работу электросетей).
Документ не отображает проблемы, связанные с переходом на рыночное
ценообразование и отходом от перекрестного субсидирования.
Также в проекте энергостратегии нет информации, каким образом Украина
достигнет 11 % доли возобновляемых источников к 2020 г., как это
предусмотрено принятыми ею международными обязательствами. Также
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документ не содержит данных по достижению целей снижения выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу.
В ЕК также обращают внимание на то, что при подготовке стратегии
использованы цифры и данные, по которым не предоставлено надлежащее
обоснование.
«Проект энергетической стратегии, к сожалению, в значительной степени
игнорирует важнейший элемент энергетического рынка – потребителя, хотя
именно потребитель находится в центре внимания Третьего энергетического
пакета», – добавляют в ЕК (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news//393253/energostrategiya-ukrainy-do-2035-goda-slishkom-optimistichnaevrokomissiya). – 2017. – 23.01).
***
Сбербанк просит Хозяйственный суд Киева взыскать с публичного
акционерного общества «Укрзализныця» 58,695 млн долл. по кредитным
соглашениям.
Об этом свидетельствуют материалы суда.
В конце декабря 2016 г. Сбербанк обратился в суд с двумя исками к ПАО
«Укразализныця».
Банк требует взыскать с компании 54,945 млн долл. и 3,75 млн долл.
(1,543 млрд грн в эквиваленте) в связи с ненадлежащим выполнением
кредитных договоров.
Суд вернул Сбербанку исковые заявления в связи с тем, что они не
содержали надлежащих доказательств передачи ответчику этих заявлений.
В то же время суд обратил внимание Сбербанка, после устранения
допущенного нарушения он вправе повторно обратиться с иском в суд.
В конце декабря ПАО «Укрзализныця» заключило с Укргазбанком
соглашение о привлечении кредитных ресурсов в размере 4 млрд грн
(Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/393120/sberbank-prosit-sud-vzyskats-ukrzaliznytsi-58-7-mln). – 2017. – 19.01).
***
Задолженность предприятий-должников перед НАК «Нафтогаз
Украины» за использованный природный газ в течение недели возросла на
7,843 млрд грн (31,5 %) и составила 32,7 млрд грн.
Об этом информирует пресс-служба компании.
«По состоянию на 17 января 2017 г. суммарная просроченная
задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей
перед НАК “Нафтогаз Украины” составляет около 32,7 млрд грн. По сравнению
с прошлой неделей задолженность увеличилась на 7 843 млн грн (31,5 %)», –
говорится в сообщении.
Как пояснили в «Нафтогазе», рост задолженности ТКЭ и ТЭЦ в течение
третьей недели месяца является типичным и объясняется оформлением актов
приема-передачи объемов газа, использованного в декабре 2016 г., а расчеты
населения за услуги по поставкам тепловой энергии в предыдущем месяце
осуществляются до 25 числа текущего месяца.
Долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для
производства тепловой энергии, составляет около 84 % от общей суммы
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задолженности, долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве
электроэнергии – около 7 %, долг прямых промышленных потребителей – около
9 %.
Задолженность ПАО «Киевэнерго» за газ, использованный для
производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю
увеличилась на 1,504 млрд грн (73 %). Суммарная задолженность «Киевэнерго»
достигает около 3,565 млрд грн (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news//393073/naftogaz-zhaluetsya-na-ogromnyj-dolg-potrebitelej). – 2017. – 19.01).
***
В 2016 г. правительство направило 5,7 млрд грн на субсидии,
компенсирующие затраты семей на оплату жилищно-коммунальных услуг
в Украине. По сравнению с 2015 г. объем субсидий возрос в 2,4 раза –
3,358 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики
(Госстат).
Субсидию получают 7,677 млн украинских семей. В Госстате отмечают,
что число субсидиантов увеличилось на 42,4 % по сравнению с 2015 г.
Субсидию могут получить потребители, чьи затраты на «коммуналку»
превышают 15 % месячного дохода. Также, чтобы снизить давление на бюджет,
украинцы могут оплачивать счета за отопление в рассрочку.
Средний размер субсидии одной семьи на оплату «коммуналки» в декабре
2016 г. возрос на 25,1 % по сравнению с декабрем 2015 г. и составил
1,365 тыс. грн.
При этом самый высокий средний размер субсидий в декабре-2016
зафиксирован в Тернопольской и Волынской областях – 2,037 тыс. грн и
1,702 тыс. грн. А самый низкий – в Днепропетровской и Одесской областях –
1,103 тыс. грн и 609,5 грн (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news//393251/skolko-ukraina-potratila-na-subsidii-v-2016-godu). – 2017. – 23.01).
***
Експорт української свинини в 2016 р. скоротився в 10 разів. Україна
втратила багато ринків збуту, і в цьому році виробникам доведеться
шукати нові виходи, щоб зберегти рентабельність.
Про це пише Аgronews.org.
Як повідомив глава Асоціації «Свинарі України» А. Лоза, вітчизняний
ринок свинини працює за ринковими правилами, тому цінова політика у 2017 р.
буде залежати від загального ринку. Це стосується як великих виробників
свинини, так і приватних виробників.
У свою чергу аналітик «Фенікс Агро» В. Шаймухаметова зазначила, що в
порівнянні з минулим роком ситуація на ринку свинини значно змінилася. Це
пов’язано з тим, що експорт свинини скоротився в 10 разів, плюс у цьому році в
країні зафіксовано величезну кількість спалахів африканської чуми свиней
(АЧС).
За словами В. Шаймухаметової, є невеликий плюс – підвищення
мінімальної зарплати до 3,2 тис. грн.
«Є шанс, що люди почнуть більше купувати м’яса. Але реально судити про
те, наскільки це вплине на ціни та ринок, можна буде пізніше. До того ж
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питання девальвації – не останній в цій схемі», – зазначила експерт.
Але, за її словами, головною складовою у формуванні ринку свинини і цін
на м’ясо у 2017 р. стане наявність експорту.
У той же час, за словами В. Шаймухаметової, дрібні підсобні господарства
зменшують виробництво. «Дорожчають корми і енерговитрати, конкурувати за
продуктивністю з великими свинарськими фермами населення не може. Тому
дрібні підсобні господарства скорочують свою роботу. Якщо в цьому році
Україні вдасться повернути експортні ринки, то дрібні приватні господарства
знову будуть нарощувати виробництво», – зазначила експерт.
Разом з тим А. Лоза зазначив, що знайти вихід для великих виробників і
для приватних господарств можна. Адже фіксованої ціни на свинину немає і
бути не може в умовах ринку.
«Щоб виправити ситуацію і захистити себе виробникам треба
об'єднуватися. Є різні шляхи цього досягти: створення кооперативів, розробка
схем вирощування поголів’я, інтеграція», – сказав А. Лоза.
Але обидва експерти сходяться на думці, що цінова політика на ринку
свинини України у 2017 р. залежатиме від експорту і від АЧС (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/cini-na-rinku-svinini-v-2017-roci-zalezatimutvid-eksportu-i-acs). – 2017. – 20.01).
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