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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Звернення Президента України П. Порошенка до Українського
народу з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут
Дорогі співвітчизники!
Сьогодні ми вшановуємо подвиг молодих українців – старшин та юнкерів
Першої Київської юнацької школи ім. Б. Хмельницького, бійців Помічного
студентського куреня Січових стрільців – студентів київських вищих
навчальних закладів та гімназистів старших класів. 29 січня 1918 року, невдовзі
після проголошення незалежності Української Народної Республіки, вони на
кілька днів зупинили просування на Київ московсько- більшовицької орди.
Героїчний бій під Крутами назавжди вписаний на скрижалі національної
історії – передусім як приклад волелюбності та незламності українського
народу.
Саме жертовність та самовідданість Крутян дали змогу організовано
евакуювати зі столиці центральні органи влади та відвести війська – тобто,
зробити все можливе для швидкого повернення втрачених позицій. І головне –
уряд молодої української держави отримав змогу підписати мирний договір з
Німеччиною, що означало міжнародне визнання УНР і автоматично робило
більшовиків окупантами території суверенної держави.
Нині, як і майже 100 років тому, країна, яка марить імперськими
амбіціями, не може змиритися з існуванням незалежної України. Зараз, як і тоді,
Росія розв’язала війну і заперечує свою агресію, намагаючись поширити у світі
міф про внутрішній конфлікт в нашій державі.
Стало традицією у День пам’яті Героїв Крут вшановувати сучасних
героїв, які віддали своє життя за суверенітет і територіальну цілісність держави
уже в нинішній українсько-російській війні.
Вічна їм пам’ять.
Окремо хочу звернутися сьогодні до наших воїнів, які у складі Збройних
сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Державної прикордонної служби,
Національної поліції відстоюють наше право творити власну державу.
Прийміть щиру вдячність Українського народу за вашу чесну й героїчну
щоденну працю.
Ми обов’язково переможемо!
Слава Україні! Слава її Героям!
Петро ПОРОШЕНКО
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 29.01).
***

Звернення Голови Верховної Ради України А. Парубія з нагоди
Дня пам’яті Героїв Крут
Дорогі українці!Уже століття майже безперервно триває війна із
споконвічним ворогом України – Росією. Після проголошення незалежності
України 22 січня 1918 року більшовики почали агресію проти молодої
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української держави. Але ворог як століття тому, так і сьогодні не врахував
головного – духу наших воїнів. Крути та Бахмач – дві маленькі залізничні
станції – стали вічними символами незламності всіх захисників України.
Державність тоді, у 1918-му, як і у 2014-му, рятували добровольці. Так у
Києві кілька сотень українських хлопців-студентів, не вагаючись, зголосились
стати до лав української армії на захист країни. Вони ще не мали військового
досвіду, проте, сповнені віри, пішли у бій із шеститисячною вишколеною
армією загарбників.
З дитинства я захоплююся силою духу цих юнаків. Вони не боялись
смерті. Перед очима ворога в останні хвилини свого життя заспівали
український гімн – “Ще не вмерла Україна” – як символ незламності нашої
нації.
Своєю мужністю герої Армії УНР підняли на боротьбу наступні
покоління, зокрема і сучасних українських воїнів, які в зоні АТО стоять
сьогодні на смерть за українську державність, по всьому фронту зупиняючи
російського окупанта.
Пам’ятаймо і згадуймо в цей день не тільки Героїв Крут та Бахмача, а й
усіх воїнів, що віддали своє життя за Україну! Нехай їхній приклад надихає нас
на невтомну спільну боротьбу проти ворога за вільне та гідне життя нашого
народу у своїй незалежній державі! (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 28.01).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
О. Ворошилов, ст. науч. сотр. «СІАЗ» НБУВ, канд. ист. наук

Украинский вопрос: тенденции и оценки экспертов
Вопрос о том, как воспринимают Украину в мире, актуализировался после
победы Д. Трампа на президентских выборах в США. Сегодня много говорят о
том, что ныне наша страна становится разменной монетой в процессе
анонсируемой очередной «перезагрузки» в отношениях США – РФ.
Впрочем, как отмечают эксперты, предвыборный популизм Трампакандидата совсем не предопределяет его деятельность на посту президента, в
том числе и в вопросе поддержки Украины.
В данном контексте следует отметить, что предыдущая администрация
Б. Обамы, на словах поддерживавшая Украину в ее борьбе против агрессии РФ,
на практике могла бы сделать значительно больше (так, был принят
законопроект о выделении 350 млн долл. на поддержку ВСУ. Для сравнения –
эта сумма равна двухнедельной «субсидии» армии Ирака, сражающейся против
ИГИЛ...).
Как отмечает в этой связи координатор общественной кампании «Европатруль» Н. Воробьев, Б. Обама – единственный президент США, который ни
разу не приехал в Украину, и публично окрестил эту страну зоной интересов
России.
Поэтому неудивительно, по его словам, что сейчас в Вашингтоне тема
Украины ушла с передовиц, она даже не входит в топ-10 обсуждаемых тем.
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Главными международными темами на сегодняшний день там являются Сирия,
Ближний Восток, ракетные испытания Северной Кореи и т. д. «Поэтому
Украины сейчас нет в заглавиях передовых СМИ, как это было еще год назад.
Приоритетность спала», – констатирует Н. Воробьев.
Впрочем, как считает дипломат, директор Координационного бюро
европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабмина Украины
В. Трюхан, Вашингтон никогда не потеряет интерес к Украине. Он
прогнозирует, что разница в поведении Д. Трампа до и после инаугурации будет
значительной. Дипломат отмечает, что в статусе кандидата в президенты
республиканец слишком злоупотреблял популизмом и заявлениями, не
подкрепленными конкретикой и убедительными фактами. Напротив, сейчас,
когда Д. Трамп официально вступил в должность президента США, он будет
обязан опираться на экспертизы, которые ему будут предоставляться
соответствующими министерствами, специалистами, советниками.
Не стоит также думать, что с приходом Д. Трампа к власти Вашингтон
потеряет интерес к Украине, убежден В. Трюхан: «США – это глобальная
страна, которая имеет свои интересы по всему земному шару, а Украина – ключ
к стабильности на европейском континенте», – убежден дипломат. Он
прогнозирует, что новая администрация Белого дома даже больше будет
бороться за Украину, чем это делала предыдущая.
Со своей стороны, политолог А. Решмедилова также отмечает, что во
внешней политике президенту П. Порошенко удается добиться того, чтобы
Украина присутствовала в международной повестке дня, но интерес постепенно
угасает. Об этом, в частности, свидетельствуют результаты экспертного опроса,
проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива».
«Петру Алексеевичу удается, чтобы Украина присутствовала в международной
повестке дня, но не более того. К нам снижается интерес как к горячей точке,
интерес как к стране перспективной снижается, инвестиции так и не зашли. Все
это бьет по имиджу. И гарант Конституции должен всегда максимально
улучшать имидж. А у нас в этом направлении – и по имиджу страны, и по
личному имиджу – опять провалы», – считает А. Решмедилова.
О данной тенденции говорит и представитель группы Европейской
народной партии И. Штефанец, отмечающий, что Украина уже не занимает
приоритетное место для ЕС. Причиной этого является отвлеченность Европы на
свои внутренние проблемы.
«Два года назад Украина была приоритетом номер один, а сейчас она
номер четыре или пять, потому что появились другие проблемы – такие как
Сирия, миграция, Brexit. Сейчас в ЕС есть много внутренних проблем», – заявил
политик.
По его словам, поддерживающие Украину в ЕС силы на данный момент
проигрывают в популярности пророссийским течениям в Европе. И ситуация
здесь выглядит не очень позитивно. Пророссийское лобби сейчас угрожает даже
целостности ЕС, отметил И. Штефанец. И в данной ситуации эффективным
противодействием таким тенденциям будет предоставление информации о
действительном положении вещей, считает евродепутат.
Он подчеркнул, что главной ролью европейско-украинской делегации в
Европарламенте является продвижение Украины и всех сопутствующих
вопросов, связанных с поддержкой успешного взаимодействия в экономической
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и политической сферах с ЕС.
По мнению политолога, директора украинского филиала Института стран
СНГ Д. Денисова, «для Европы на данный момент ключевой является проблема
беженцев. Она актуализировалась в последнее время, причем достаточно
неожиданно и, таким образом, фактически прекратила действие Шенгенского
соглашения внутри Европы ... Разумеется, для ЕС это становится ключевой
проблемой, а Украина отходит на второй план». С другой стороны, по словам
эксперта, сосредоточенность Европы на проблемах беженцев вовсе не означает,
что Украине не будут помогать финансово.
И даже от самых сильных стран ЕС, таких как Германия и Франция,
исходили решения о финансовой поддержке Украины. Поэтому охлаждение к
проблемам Украины со стороны ЕС Киеву особо ничем не грозит, заверяет
политолог. «Может ли трудная ситуация в Европе повлиять на прекращение
финансовой помощи Украине? Это под большим вопросом. Франция и
Германия не являются основными государствами, от которых идет финансовая
помощь Украине. Основным игроком здесь являются США. А на них поток
беженцев в Европу никак не повлиял. В общей политической конъюнктуре для
США сложности ЕС влияют позитивно, ослабляя экономического конкурента –
Европейский Союз», – подводит итог Д. Денисов.
В данном контексте следует отметить, что на сайте Высокого
представителя ЕС по внешней политики и безопасности Ф. Могерини появился
перечень ее целей и приоритетов на этой должности на 2017 г. Среди них есть
также продолжение усилий ради проведения реформ в Украине.
С чем связано стремление Ф. Могерини помочь Украине рассказал
политолог-международник А. Кучухидзе: «Откуда такой интерес у
Европейского Союза к реформированию Украины? ЕС считает, что если вокруг
ЕС будет кольцо стабильных государств, соответственно и безопасность ЕС
будет более сильной. То есть, условия безопасности будут более стабильными и
уменьшается вероятность каких-либо кризисных моментов или роста
транснациональных угроз. Поэтому и в этом году, и в последующих, пока
Украина не покажет эффективный результат создания государственных
институций, системы государственного управления, Европейский Союз не
будет снимать требования по внутреннему реформированию», – считает
эксперт.
Несмотря на это, интерес к Украине уменьшается даже в Польше,
традиционно считающейся ее адвокатом в ЕС. Как отмечает Е. Хащинский на
страницах Rzeczpospolita, страна страдает от агрессии своего большого соседа, а
тем временем в Польше интерес к ее судьбе уменьшается. «Стоит вспомнить,
как после падения ПНР польские политики, дипломаты, эксперты и публицисты
повторяли, что главной целью нашей политики на постсоветском Востоке будет
поддержка ориентированного на запад украинского государства. Какой бы не
была цена (и отношения с Россией) и какими бы несовершенными не были
лидеры, которые руководят в Киеве. Мы должны и дальше поддерживать
Украину. Вместе с тем, надо учитывать, что больше эта страна не может ни на
кого опереться», – пишет он.
Обозреватель считает, что двери ЕС и НАТО для Украины сейчас закрыты.
И в ближайшем будущем их вряд ли снова откроют. Поэтому остается только
поддерживать ее суверенитет всеми возможными способами. И польскую
5

политику в этом деле должны определять три фактора. Во-первых, поддержка
Украины для Польши – это вопрос собственной безопасности. «Проще это
можно выразить утверждением: когда Кремль оккупирует Киев, он там не
остановится», – говорится в статье. Во-вторых, Польша должна быть
ответственной. В частности, стоит помнить, что именно она, ее политики и
интеллектуалы годами работали над проектом «Восточного партнерства», из-за
успеха которого В. Путин пошел войной против Украины. Партнерство
показалось ему способом для Киева вырваться из российской империи.
В-третьих, польскую политику в отношении поддержки Украины, по мнению
автора, должна определять историческая правда. Он убежден, что Варшава не
должна забывать о Волынской трагедии, «за которую ответственны герои
нынешней Украины, которая борется одновременно с российской агрессией и
советским прошлым».
Если же затрагивать экономический аспект данного вопроса, то, как
отмечает 22-й министр обороны США (2006–2011 гг.) Р. Гейтс, который в 1991–
1993 гг. также возглавлял ЦРУ, очень важно, чтобы Украина «свой дом привела
в порядок».
«Думаю, что тот месседж от Украины, который должен исходить в адрес и
новой администрации США, и Европы, и бизнес-сообществ, что серьезные шаги
предпринимаются в отношении внутренних реформ, условия для иностранных
инвестиций улучшаются, и что есть новые возможности в Украине», –
подчеркнул экс-министр обороны США.
По его мнению, только когда европейский и американский бизнес и лидеры
будут больше уверены в том, что в стране идет борьба с коррупцией, и что здесь
можно вести бизнес, тогда можно будет начать говорить о каких-то будущих
отношениях.
По его мнению, у Украины есть шанс, даже пока конфликт с РФ остается
неразрешенным, привлечь в страну крупный западный бизнес, что
подтверждает рост агросектора и успех на нем западных компаний.
«Но у иностранного бизнеса должна быть уверенность, что они не будут
иметь дело с коррупцией, иначе они не придут», – подчеркивает Р. Гейтс.
Именно поэтому западные кредиторы продолжают требовать от
украинского правительства проведения пенсионной реформы для снижения
дефицита ПФ, свободной продажи земли и, самое главное, – решительной
борьбы с коррупцией, по поводу которой высказываются довольно скептически,
говоря даже о ее имитации.
«Украина продемонстрировала прогресс и создала новые институции, в
частности Национальное антикоррупционное бюро, а также обязала чиновников
декларировать доходы и имущество в электронном виде. Но ощутимых
результатов по преследованию и осуждению коррумпированных чиновников
высокого уровня и возврату доходов от коррупции до сих пор не достигнуто», –
так подытожили в МВФ промежуточные результаты программы своей помощи
Украине после ноябрьского визита в Киев.
Неудовлетворительно оцениваются и попытки власти привлечь в страну
иностранных инвесторов. В частности отмечается, что за последние три года в
страну так и не пришла ни одна мощная западная корпорация с проектами по
строительству производственных мощностей. За редким исключением
(например, открытие японской
Fujikura завода по производству
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автокомпонентов во Львове) инвестиции в Украину продолжают заходить либо
из оффшорных компаний украинских крупных бизнесменов, либо на
расширение и поддержку уже работающих здесь предприятий с иностранным
капиталом. К примеру, в 2016 г. основными инвесторами в Украину стали
международные банковские группы, выполнившие требования Нацбанка по
докапитализации своих дочерних учреждений. При этом живые деньги в
большинстве случаев в страну даже не заходили – материнские компании
просто переоформляли ранее выданные украинским дочкам «кредиты» как
вливания в капитал.
Как отмечали участники Киевского международного экономического
форума, прошедшего в октябре 2016 г., инвестиционный интерес к Украине
сдерживается неблагоприятными условиями ведения бизнеса в стране.
Так, по словам посла Канады в Украине Р. Ващука, канадские инвесторы
изъявляют большой интерес к приходу или расширению деятельности в
Украине. В то же время их интересуют и определенные гарантии защиты
инвестиций.
«Не должно быть разделения на крупные и мелкие инвестиции, которые
можно проигнорировать. То, что в настоящее время происходит с попытками
санации агрохолдинга”Мрия”, – события в судах и других инстанциях, –
является примером того, как это не должно происходить», – отметил посол.
Со своей стороны, основатель инвестиционной консалтинговой компании
«ВС Капитал» В. Струков считает, что создание в Украине офисов для
инвесторов – хороший сигнал, но этого очень мало. Необходимо также
воссоздать то, что было прежде, а именно отсутствие налоговых сборов на
инвестиции в закупку основных средств.
«Если покупается оборудование, которое завозится в Украину, то не
должны взиматься никакой НДС, никакие таможенные сборы. Это повышает
стоимость проектов на 30 % и, таким образом, ухудшает их инвестиционную
привлекательность: вместо трех-четырех лет они окупаются за семь-восемь», –
пояснил он.
Кроме того, добавил В.Струков, желательно минимум на 10 лет установить
нулевую ставку налога на прибыль для инвесторов.
«Многие говорят, что в Украину придут оффшорные деньги украинцев. Ну
и пускай приходят. Важно создать четкие условия регулирования таких
инвестиций со стороны государства. Сейчас инвестиций вообще нет, а так они
придут, создадут новые рабочие места, конкуренцию и прочее», – сказал он.
В данном контексте следует отметить, что основной инвестиционный
интерес к Украине проявляют страны Ближнего Востока, а не Европа и
Америка. Об этом, в частности, сообщил глава Офиса сопровождения
инвестиций Д. Билак в Киеве на семинаре по экономическому развитию
регионов, состоявшемуся в январе 2017 г. «Когда меня назначили в начале
ноября, я думал, что буду (инвестиции. – Ред.) в Америке и Европе искать. А
стучат в двери страны с Ближнего Востока. Их интересует, во-первых,
продовольственная безопасность, а также долгосрочные инвестиции», – сказал
он.
В целом же отмечается, что зачастую частные интересы в Украине
превышают интересы национальные. Фактически, внутриукраинские
«разборки» тормозят внешнюю поддержку США и вообще Запада, и, в том
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числе, снижают интерес к Украине.
А для создания позитивного имиджа Украины в мире эксперты
рекомендуют в первую очередь решить внутренние задачи, то есть начать
действительно бороться с коррупцией, в том числе в высших эшелонах власти,
переформатировать Генпрокуратуру и пр.
Кроме того, Украина должна предлагать свои услуги на международном
рынке, а не только просить у Запада помощи. Например, Украина –
единственная европейская страна, которая непосредственно сталкивалась с
армией Российской Федерации; этот опыт можно использовать, его нужно
предлагать, поскольку, на сегодняшний день, мы можем считаться щитом
безопасности Европы.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Голова Верховної Ради України А. Парубій взяв участь у вшануванні
пам’яті Героїв Крут.
Голова Верховної Ради України А. Парубій у неділю взяв участь у
вшануванні пам’яті відважних студентів, оборонців української державності, які
загинули у бою поблизу селища Крути.
У заходах взяли участь Президент України П. Порошенко разом із
дружиною, члени Кабінету Міністрів України, мер міста Києва В. Кличко,
народні депутати України, громадські діячі.
Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання (Офіційний
веб-портал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 29.01).
***
Перший заступник Голови Верховної Ради, представник України в
гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи І. Геращенко
вважає, що РФ та «маріонеточні керівники республік» заблокували
виконання Мінських угод.
Як заявила у своєму дописі у Facebook І. Геращенко, «виконання
Мінських угод було заблоковано РФ і маріонеточними “руководителями
республік” тому, що РФ не збирається поки що виходити з Донбасу (але мета
Москви – це не підкорення шахтарського краю, а вся Україна), крім того,
Кремль відверто чекає, що нова адміністрація в США може бути більш
лояльною».
Крім того, І. Геращенко заявила: «Кремль чекає, що 2017 принесе більш
лояльні уряди в низці європейських країн. Саме тому з вересня фактично
заблоковано питання звільнення заручників. Для Москви це козир у торгах за
зняття санкцій. Мова йде й про політв’язнів у РФ і про заручників на
окупованих територіях».
І. Геращенко висловила своє негативне ставлення до того: «Світова
громадськість дозволяє РФ, що більше двох років незаконно утримує українців,
використовувати заручників як елемент політичного торгу». Тому, як
резюмувала перший заступник Голови Верховної Ради, «у цьому контексті дуже
важлива солідарна позиція країн ЄС, вже висловлена лідерами Німеччини,
Франції, Великої Британії, що санкції мають тривати до повного виконання
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Мінських угод, тобто, до повернення Україною контролю над кордоном. А
безпекові і гуманітарні питання мають бути першочерговими» (Портал новин
«Канал 24» (http://24tv.ua) ). – 2017. – 28.01).
***
Голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах
Г. Гопко провела зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом
Республіки Білорусь в Україні І. Соколом.
Сторони під час зустрічі, яка відбулася 26 січня, акцентували увагу на
пріоритетних на сьогодні напрямах українсько-білоруських двосторонніх
відносин, підкреслили важливість їх подальшого поглиблення на основі
взаємовигідного співробітництва.
Учасники зустрічі також наголосили на обопільній зацікавленості
розвитку парламентської складової міждержавної співпраці з огляду на
діяльність груп парламентського співробітництва законодавчих органів обох
країн та діяльність Міжпарламентської комісії зі співробітництва Верховної
Ради України та Національних зборів Республіки Білорусь.
Голова комітету вважає за необхідне поглиблювати зв’язки між Україною
та Республікою Білорусь.
Г. Гопко приділила увагу питанням розвитку співпраці у сфері торгівлі,
розвитку торгово-економічних відносин, науково-технічного співробітництва та
підкреслила важливість відзначення події – 345-річчя від народження
Пилипа Орлика
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 27.01).
***
Роль Комітету з питань європейської інтеграції в рамках виконання
Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.
Внесок Комітету з питань європейської інтеграції щодо ухвалення
Європейської комісії позитивної Шостої Доповіді про хід виконання Україною
Плану дій можна розділити на складові, які безпосередньо випливають з
функцій та предметів відання комітету:
1) Адаптація законодавства. У цьому контексті всі законопроекти,
необхідні для виконання Плану дій на різних етапах його виконання, були
розглянуті комітетом, оскільки він був головним з опрацювання ряду
необхідних документів, зокрема, щодо ратифікації угод, конвенцій та
меморандумів.
2) Контрольна функція комітету. Комітетом з питань європейської
інтеграції проведено ряд спеціальних засідань, комітетських та парламентських
слухань за участі урядовців, депутатів, представників дипломатичного корпусу,
неурядових організацій, органів місцевого самоврядування тощо. Зокрема, під
час останніх парламентських слуханнях у травні 2016 р. було здійснено
комплексний аудит стану справ стосовно візової лібералізації, результатом
якого стало напрацювання спільних рекомендації для зацікавлених органів
державної влади з метою вжиття необхідних заходів для успішного завершення
виконання Плану дій.
3) Парламентська дипломатія. Питання візової лібералізації за
наполягання української сторони було незмінним питанням порядку денного
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всіх засідань, передусім Комітету парламентського співробітництва Україна –
ЄС (КПС), потім Парламентського комітету асоціації (ПКА) з моменту
схвалення Україною Плану дій у 2010 р. Це питання було одним із ключових
під час двосторонніх зустрічей членів комітету з депутатами Європейського
парламенту та національних парламентів країн-членів ЄС. Для просування
цього питання активно використовувався такий інструмент, як особисті
контакти членів комітету у Європейському парламенті та зустрічі в рамках
неформальної групи підтримки європейської України, створеної в
ньому (Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 30.01).
***
Комітет з питань економічної політики за період 4 і 5 сесії
підготував вісім проектів законодавчих актів, прийнятих Верховною Радою
України в цілому. А саме:
– Закон України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і
послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони» від 12.05.2016 р.
№ 1356 (реєстр. № 4288)
Закон спрямований на створення конкурентної переговорної процедури
закупівлі в максимально стислі строки в особливий період.
Відбір учасників закупівель здійснюється через електронний аукціон на
конкурсних засадах. З цією метою учасники подають визначений перелік
документів та цінову пропозицію і електронна система автоматично
визначатиме переможця конкурсу, а не сам замовник. Після цього укладається
договір з переможцем на поставку товарів, робіт, послуг і подальша поставка
товарів буде здійснюватися без проведення процедур закупівель.
Таку переговорну процедуру в особливий період, у період проведення
антитерористичної операції та в період запровадження надзвичайного стану
будуть застосовувати Міністерство оборони України та його розвідувальних
органів, Міністерство внутрішніх справ України, Служби безпеки України,
Національна гвардія України, Національна поліція України, Державна
прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна
служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна
спеціальна служба транспорту, Державна служба України з надзвичайних
ситуацій, Управління державної охорони України та інші військові формування
та/або частини.
Закон передбачає, що при плануванні закупівель замовниками, які
застосовуватимуть цей Закон, вони будуть у річному плані закупівель
відображати окремими позиціями інформацію про оборонні закупівлі і такий
річний план знаходиться в електронній системі закупівель.
Запроваджено відповідальність за неодноразове порушення учасниками
процедури закупівлі або умов договору учасників, так званої фіктивної участі.
Скорочено терміни розгляду судами спорів щодо порушень у сфері закупівель.
– Закон України «Про внесення змін до Закону України “Про публічні
закупівлі” щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення
підготовки і проведення в Україні пісенного конкурсу “Євробачення”» від
17.11.2016 р. № 1761 (реєстр. № 5319).
Законом надано право замовнику, визначеного Кабінетом Міністрів
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України, здійснити за переговорною процедурою закупівлю товарів, робіт і
послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення в Україні у
2017 р. пісенного конкурсу «Євро бачення», перелік яких затвердить Кабінет
Міністрів України.
– Закон України «Про внесення зміни до Закону України “Про перелік
об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації”» від
02.06.2016 р. № 1409-VIII, (реєстр. № 4594).
До переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають
приватизації, але можуть бути корпоратизовані, включено ПАТ «Українська
залізниця» (Додаток № 2 до Закону України «Про перелік об’єктів права
державної власності, що не підлягають приватизації»).
– Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
уточнення деяких положень» від 16.02.2016 р. № 1005, (реєстр. № 2319а-д)
Законом удосконалено приватизаційні процеси, посилено захист
національних інтересів у процесі реформування відносин власності, сформовано
чітку, ефективну правову базу у сфері приватизації.
– Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо управління об’єктами державної власності» від 02.06. 2016 р.
№14-5-VIII, (реєстр. № 3062)
Законом створено сприятливі умови для оптимізації структури
державного сектору економіки та запроваджено ринкові методи управління
суб’єктами господарювання державного сектору економіки. Змінами до
Господарського кодексу України встановлено, зокрема, що у державному
унітарному підприємстві за рішенням суб’єкта управління об’єктами державної
власності створюється наглядова рада. Змінами до Закону України «Про
управління об’єктами державної власності» створено правові підстави для
включення до складу органів управління суб’єктів господарювання державного
сектору економіки незалежних членів наглядових рад, що забезпечить
підвищення ефективності управління об’єктами державної власності.
– Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо управління державними підприємствами, що виготовляють
бланки цінних паперів, документи та бланки, які потребують використання
спеціальних елементів захисту» від 06.10.2016 р. № 1670-VIII (реєстр. № 4630).
Законом закріплено повноваження з управління державними
підприємствами, що виготовляють бланки цінних паперів, документи та бланки,
які потребують використання спеціальних елементів захисту, за Кабінетом
Міністрів України через підпорядкований йому центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері організації та контролю за
виготовленням бланків цінних паперів, документів суворої звітності. Також
внесено зміни до Закону України «Про Національний банк України», де
передбачаються правові підстави для уникнення покладення на Національний
банк України невластивих йому функцій з контролю за виготовленням
зазначених документів та, частково, обігом документів, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус тощо.
Перехідними положеннями
передбачено право використання бланків,
придбаних до набрання чинності цим Законом, без обмеження терміну.
– Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та
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захисту прав власності» від 06.10.2016 р. № 1666-VIII (реєстр. № 5067).
Законом передбачено забезпечення захисту прав власності, економічних
інтересів громадян та інвесторів, а також зменшення ризиків незаконного
заволодіння майном.
З цією метою передбачено, що при зміні будь-яких реєстраційних дій
невідкладно державним реєстратором повідомляється власник об’єкта
нерухомого майна, щодо якого подано заяву про проведення відповідних
реєстраційних дій. Заява власника об’єкта нерухомого майна про заборону
вчинення реєстраційних дій реєструється в Державному реєстрі прав.
Відновлення реєстраційних дій можливе лише за рішенням суду, що набрало
законної сили або заяви власника.
Крім того, передбачено посилити кримінальну відповідальність за
підроблення документів, що подаються для проведення державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, за незаконне захоплення
будівель та споруд, а також удосконалити норми щодо виходу з керівного
складу членів творчих спілок, політичних партій, громадських об’єднань,
організацій роботодавців, їх об’єднань.
Законом передбачено також:
нотаріальне посвідчення справжності підписів засновника (учасника),
уповноваженої ними особи, на установчому документі, на передавальному акті
та на розподільчому балансі юридичної особи, на заяві про вихід з товариства,
що подаються для державної реєстрації змін про юридичну особу;
здійснення Міністерством юстиції України моніторингу реєстраційних
дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань;
подання міністерством до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при
Міністерстві юстиції України про анулювання свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю;
– Постанову Верховної Ради України «Про Програму діяльності Кабінету
Міністрів України» від 14.04.2016 р. № 1099-VIII (реєстр. № 4426 від
14.04.2016 р., КМУ).
Програмою визначено основні напрями діяльності уряду, зокрема в
системі національної безпеки та оборони; проведенні конституційної реформи,
оновленні влади та антикорупційна реформа, судова реформа, реформа системи
органів правопорядку, децентралізації та реформа публічної адміністрації,
забезпечення прискореного економічного розвитку, реформа фінансового
сектору, регуляторна політика, розвиток підприємництва та забезпечення умов
конкуренції,
реформа
сільського
господарства,
енергетики
та
енергонезалежності, забезпечення громадян комунальними послугами та
реформування житлової політики та інші напрями (Офіційний веб-портал
Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 30.01).
***
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування впродовж п’ятої сесії Верховної Ради України VIII
скликання надавав увагу розгляду звернень громадян, юридичних осіб, органів
державної влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, депутатів
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місцевих рад.
Звернень (заяв, скарг, повідомлень, пропозицій, запитів, електронних
петицій) від усіх категорій заявників (юридичні особи, органи державної влади
і місцевого самоврядування, їх посадові особи, громадяни) надійшло понад
1000, з яких від юридичних осіб – майже 900. Вони стосувалися практично
всіх сторін суспільного життя і в багатьох випадках виходили за межі
предмета відання комітету. Звернення бралися до уваги, ретельно вивчалися,
заявникам надавалися відповіді, роз’яснення, рекомендації, про зміст окремих
звернень інформувалися уповноважені на їх розгляд органи державної влади
та органи місцевого самоврядування.
Так, понад 100 звернень стосувалося питань перейменування
адміністративно-територіальних одиниць, у тому числі у зв’язку з
необхідністю приведення їх назв у відповідність із вимогами Закону України
від 09.04.2015 р. № 317-VIII «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки» та перейменуванню місцевих рад;
близько 100 – проблематики призначення позачергових виборів до
органів місцевого самоврядування;
близько 60 – питань місцевих фінансів, недостатності коштів на оплату
праці державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
понад 50 – окремих питань здійснення повноважень органами місцевого
самоврядування, їх посадовими особами та депутатами місцевих рад;
близько 50 – щодо статусу та об’єднання територіальних громад;
понад 40 – скарги на неналежне виконання чи перевищення своїх
повноважень органами місцевого самоврядування, сільськими, селищними,
міськими головами;
понад 20 – державних символів і нагород України (Офіційний вебпортал Верховної Ради України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 30.01).
***
Протягом 2016 р. Комітет з питань сім’ї, молодіжної політики,
спорту та туризму провів 27 засідань, під час яких розглянуто 115 питань.
Зокрема, запропоновано розглянути в другому читанні та прийняти в
цілому три законопроекти, прийняти за основу та в цілому два законопроекти,
прийняти за основу 11 законопроектів, врахувати один законопроект при
розгляді в другому читанні іншого законопроекту або внесенні комітетом
доопрацьованого законопроекту, повернути на доопрацювання суб’єкту
законодавчої ініціативи три законопроекти, відхилити дев’ять законопроектів.
Запропоновано також прийняти за основу та в цілому дев’ять постанов
Верховної Ради України.
Надіслано 23 попередні висновки на законопроекти до головних
комітетів.
Прийнято в цілому Верховною Радою України і підписано Президентом
України три закони України:
1. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми» (№ 963-VIIІ
від 26 січня 2016 р.).
Закон суттєво посилює обов’язки держави щодо захисту дітей, які
13

перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, які постраждали
внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, зокрема щодо догляду за цими
дітьми та возз’єднання їх із членами сім’ї, включаючи розшук, звільнення з
полону, повернення в Україну дітей, незаконно вивезених за кордон,
першочергового відселення дітей, які опинилися чи можуть опинитися в зоні
воєнних дій чи збройних конфліктів, до безпечних районів, створення умови для
медичної, психологічної, педагогічної реабілітації та соціальної реінтеграції
дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
До Закону України «Про охорону дитинства» додане визначення терміна
«забезпечення найкращих інтересів дитини» як дій та рішень, що спрямовані на
задоволення індивідуальних потреб дитини відповідно до її віку, статі, стану
здоров’я, особливостей розвитку, життєвого досвіду, родинної, культурної та
етнічної належності та враховують думку дитини, якщо вона досягла такого
віку і рівня розвитку, що може її висловити.
Закон визначає обов’язки місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування щодо захисту прав переміщених дітей, запроваджує
нову форму влаштування дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, у сім’ю патронатного вихователя, що відповідає кращому
європейському досвіду.
Закон істотно спрощує
питання реєстрації дітей як внутрішньо
переміщених осіб. Неповнолітнім дітям надається право самостійної реєстрації,
а малолітні діти, які прибули без супроводження законних представників,
можуть бути зареєстровані за заявою родичів (баби, діда, прабаби, прадіда,
повнолітніх брата або сестри, тітки, дядька) або вітчима, мачухи, у яких вони
проживають (перебувають). Від імені малолітньої дитини, яка прибула без
супроводження законних представників або родичів, таку заяву подає
представник органу опіки та піклування за місцем перебування такої дитини, а у
разі влаштування до дитячого закладу, закладу охорони здоров’я або закладу
соціального захисту дітей на повне державне забезпечення – керівник
відповідного закладу.
2. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми» (№ 1370-VIII
від 17 травня 2016 р.).
Закон зобов’язує суд приймати рішення про стягнення аліментів
одночасно з процедурою позбавлення батьківських прав. Водночас Законом
передбачено, що у разі відмови законних представників дитини від отримання
аліментів, суд приймає рішення про перерахування аліментів на особистий
рахунок дитини у відділенні Державного ощадного банку України та зобов’язує
матір, батька або інших законних представників дитини відкрити зазначений
особистий рахунок у місячний строк з дня набрання законної сили рішення
суду.
3. «Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування” щодо наставництва» (1504-VIII від
8 вересня 2016 р.).
Закон запроваджує новий інститут підтримки дітей, які проживають у
закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, інших
закладах для дітей – наставництво. При цьому наставництво визначається як
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добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині, яка проживає в
закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому
закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у
підготовці до самостійного життя.
Наставництво здійснюється за договором про наставництво, що
укладається між центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем
проживання дитини, наставником та адміністрацією закладу, у якому проживає
дитина, в інтересах якої укладається такий договір. Для укладення договору про
наставництво потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня
розвитку, що може її висловити, а також письмова згода її батьків, інших
законних представників (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 27.01).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент України П. Порошенко привітав З. Габріеля з
призначенням на посаду глави зовнішньополітичного відомства Німеччини.
Співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та стан виконання
Мінських домовленостей, передусім у безпековому вимірі.
П. Порошенко висловив занепокоєння значними порушеннями режиму
припинення вогню з боку російських бойовиків, зокрема в районі Авдіївки.
Глава держави наголосив на важливості збереження санкцій щодо РФ
доти, доки Москва в повному обсязі не виконає своїх зобов’язань у рамках
Мінських домовленостей, та допоки не буде відновлений суверенітет і
територіальна цілісність України, включно з Кримом.
Глава держави запросив німецького міністра здійснити візит в Україну
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 30.01).
***
Президент П. Порошенко висловив задоволення тим, що динаміка
українсько-німецьких відносин на вищому рівні є дуже високою. «Сьогодні це
десятий візит і наша десята зустріч з пані Канцлером. Символічно, що наша
зустріч відбувається під час 25-річчя встановлення дипломатичних відносин
між Україною та Німеччиною. Наголошую на тому, що за цей період наше
партнерство досягло безпрецедентного рівня довіри», – сказав П. Порошенко
під час спільної з Федеральним канцлером Німеччини зустрічі з
представниками ЗМІ.
Глава Української держави наголосив, що у зв’язку з цим як ніколи
потрібне лідерство Німеччини: «Лідерство, яке здатне об’єднати Європу. Бо
Європа має протистояти тим викликам, які зараз існують. Європа має
залишатись єдиною».
Президент зауважив, що коли у нього запитують чого, у першу чергу,
потребує Україна від Європейського Союзу, він дає дуже просту відповідь – нам
потрібна єдність Європейського Союзу і солідарність з Україною.
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«На сьогоднішній день ключове питання чи зможе Європейський Союз
консолідувати свою єдність на основі примату міжнародного права та
демократичних цінностей», – зазначив він.
Президент повідомив, що перед переговорами з Канцлером Німеччини
мав зустріч із представниками німецьких компаній, велика кількість яких
працюють нині в Україні.
«Мені було приємно почути їх оцінку суттєвого покращення
інвестиційного клімату в Україні, задоволення тим, що різко зростає обсяг
нашої співпраці, обсяг прямих німецьких інвестицій в українську економіку», –
зазначив П. Порошенко та додав, що нині обсяг німецького експорту та
українського імпорту збільшився майже на 20 %. «Мені приємно констатувати,
що німецькі підприємці відчувають себе як вдома в Україні», – зазначив
Президент.
Глава держави повідомив також, що під час переговорів поінформує
Канцлера Німеччини про позитивні тенденції макрофінансової стабілізації та
позитивні процеси економічного зростання в Україні
«Ми обговоримо якнайшвидшу реалізацію тих домовленостей, які є в
України з ЄС. Це і завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію
Україна-ЄС, і завершення процесу надання українцям безвізового режиму, і
завершення надання Україні макрофінансової допомоги, і інших проектів, які є
між ЄС, Німеччиною та Україною», – зазначив він.
Президент також висловив сподівання «на зміцнення енергетичної
солідарності, енергетичної співпраці між Україною та Німеччиною» та
обговорення спільних підходів щодо таких проектів, як «Північний потік-2» і
Opal.
«Впевнений у тому, що наше партнерство на сьогоднішній день є
багатообіцяючим. Німеччина є одним із ключових торгівельних партнерів для
України в світі, тому ми маємо надати нового імпульсу низці проектів в
економічній та інвестиційній сферах. Ми чекаємо німецьких інвесторів під час
процесу приватизації, яка розгорнута цього року в Україні», – наголосив
Президент.
Глава держави запросив Федерального канцлера Німеччини відвідати
Україну з офіційним візитом у зручний час.
Канцлер Німеччини А. Меркель зазначила, що між двома країнами
сформувалися тісні взаємини. «За останні 2,5 роки ця дружба стала ще
міцнішою. Ми хочемо продовжувати цю співпрацю в атмосфері довіри. Ми
хочемо допомагати Україні словом та ділом», – наголосила вона.
А. Меркель також привітала проведення реформ в Україні. «Вітаю
реформи, які зараз проводяться в Україні. Непроста програма з МВФ, Україна
виконала всі вимоги. Ми підтримуємо і вітаємо кроки з реформування
Української держави», – зазначила Федеральний канцлер Німеччини. Вона
запевнила в подальшій допомозі Україні з боку Німеччини.
А. Меркель також наголосила, що незважаючи на непрості часи та
реформи, Україна демонструє економічне зростання. Зокрема, за її словами,
нині в Україні функціонує 1200 підприємств із німецьким капіталом. Вона
нагадала, що восени минулого року була заснована спільна торгово-промислова
палата, і німецький експорт до України за перші три квартали 2016 р. зріс
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майже на 17 % (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 30.01).
***
На спільній з Федеральним канцлером зустрічі з представниками ЗМІ
Президент П. Порошенко поінформував, що за 29 січня під час загострення
ситуації на Сході України загинуло п’ять українських військових, а 12 –
зазнали поранення. При цьому він наголосив, що обстріл вівся з
артилерійських систем, які були встановлені російськими бойовиками в
житлових районах Донецька і Ясинуватої для того, щоб українські військові не
мали можливості здійснити вогонь у відповідь.
«Це варварські методи ведення вогню. Ми негайно поінформували та
залучили ОБСЄ», – сказав П. Порошенко. Він також зазначив, що російська
сторона відмовилася реагувати і на запити української сторони, і на запити
ОБСЄ.
Президент висловив переконання в необхідності спільних об’єднаних дій
задля мотивування російської сторони «бути за столом переговорів та
виконувати Мінські домовленості в повному обсязі, у першу чергу їх
безпековий компонент, і припинити вбивства, у тому числі і мирного населення
на Донбасі».
У свою чергу Федеральний канцлер Німеччини підкреслила, що сьогодні
під час переговорів із Президентом України буде приділена значна увага
загостренню ситуації на лінії розмежування на Сході України та необхідності
виконання Мінських домовленостей.
«За останні години, ми знову дізналися, що режиму припинення вогню
фактично не існує, що знову гинуть солдати. Ситуація на лінії розмежування
викликає занепокоєння. За даними ООН, до цього моменту у цьому конфлікті
загинуло близько 10 тис. людей. Ми повинні зробити все, на основі того, що
маємо, а саме на основі Мінських домовленостей, щоб втілювати їх», – сказала
А. Меркель (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 30.01).
***
Президент України П. Порошенко провів зустріч із Президентом
Бундестагу Норбертом Ламмертом.
Глава держави поінформував про загострення ситуації на Донбасі, а також
триваючу гібридну агресію з боку Росії.
У цьому контексті співрозмовники відзначили важливість збереження
єдності та солідарності для ефективної відповіді на існуючі загрози для миру та
безпеки.
П. Порошенко висловив вдячність за тверду позицію Н. Ламмерта на
підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та рішучого
невизнання анексії Росією Криму.
Сторони погодились із важливістю підтримки політики санкцій щодо Росії
до повного виконання Мінських домовленостей.
Співрозмовники також обговорили прогрес України на шляху реформ та
відповідні можливості Бундестагу підтримати зусилля української влади в
цьому напрямі.
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Глава Української держави та Президент Бундестагу підкреслили
важливість пришвидшення надання українцям безвізового режиму та
ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Президент звернувся з проханням до парламенту Німеччини визнати
Голодомор актом геноциду проти Українського народу.
П. Порошенко та Н. Ламмерт також відзначили важливість проведення
«Дня реформ в Україні» навесні цього року в Бундестазі, що стане нагодою для
демонстрації успіхів України у впровадженні реформ та бізнес- і інвестиційних
можливостей в Україні (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –30.01).
***
У рамках робочого візиту до Берліна Президент П. Порошенко провів
зустріч із представниками німецьких ділових кіл.
Глава держави докладно поінформував про прогрес України на шляху
реформ.
Окремий акцент було зроблено на стабілізації макроекономічної ситуації в
державі, прогресі в очищенні банківської системи та дерегуляції, важливих
зусиллях у рамках реформування сфери енергетики, а також протидії корупції.
За словами Президента, надзвичайно важливим завданням, над яким
працює українська влада, є створення умов для безпечного інвестування в
Україну.
Президент підкреслив, що разом із запуском поглибленої та
всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом
відкрито нові перспективні можливості для нарощування взаємодії між Києвом і
Берліном.
Глава держави окремо наголосив на наявності твердої політичної волі для
зміцнення двостороннього торговельного та інвестиційного співробітництва
між Україною і Німеччиною.
П. Порошенко запросив німецькі компанії активніше інвестувати в Україну
та відзначив потенціал розвитку і зміцнення українсько-німецької ділової
співпраці.
У зустрічі взяли участь представники провідних компаній банківської
сфери, телекомунікаційної галузі, а також представники будівельних і
агропромислових компаній (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –30.01).
***
Президент України П. Порошенко під час телефонної розмови привітав
Прем’єр-міністра Мальти Д. Муската з головуванням Мальти в Раді ЄС у
першій половині 2017 р.
Лідери обговорили ключові питання порядку денного відносин між
Україною та ЄС на піврічну перспективу та скоординували підходи до
зміцнення відносин між Києвом та Брюсселем.
Під час розмови було висловлено впевненість у тому, що Україна і надалі
залишатиметься серед ключових пріоритетів Європейського Союзу.
Лідери обговорили кроки, необхідні для завершення стороною ЄС всіх
процедур для запровадження безвізового режиму для громадян України, та
18

підкреслили важливість якнайшвидшого набуття чинності Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС.
П. Порошенко висловив вдячність за тверду позицію та рішучу підтримку
ЄС у справі відновлення суверенітету й територіальної цілісності України,
включно з Кримом.
Лідери обох держав також обговорили кроки для активізації економічної
співпраці, зокрема в галузі сільського господарства, транспорту.
Д. Мускат запросив П. Порошенка відвідати Мальту з візитом у зручний
час
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. –26.01).
***
Президент України П. Порошенко направив вітання Прем’єр-міністру
Канади Д. Трюдо з 25-річчям встановлення дипломатичних відносин між
державами.
«Канада є справжнім другом України, з яким єднають не лише відносини
Особливого партнерства, але й, насамперед, давні історичні зв’язки. Канада
стала першою західною країною, яка визнала незалежність України, і відтоді
завжди підтримувала наш народ на шляху державотворення», – ідеться у
вітанні.
«Особливо цінуємо незмінну підтримку Канадою суверенітету та
територіальної цілісності України у складні часи російської агресії, а також
вагоме сприяння Вашого Уряду у здійсненні системних і амбітних реформ», –
також підкреслив П. Порошенко.
На переконання Президента, українсько-канадське партнерство і надалі
активно розвиватиметься. «Розраховую на успішну реалізацію Угоди про вільну
торгівлю між Україною та Канадою, а також на продовження та поглиблення
плідної співпраці у політичній, безпековій та правоохоронній сферах», –
зазначив він.
Глава Української держави побажав Прем’єр-міністру невичерпної енергії
та успіхів у державотворчій діяльності, а дружньому народу Канади – злагоди й
процвітання (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. –27.01).
***
Президент П. Порошенко направив привітання Прем’єр-міністру
Японії з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між
нашими державами. Глава Української держави зазначив, що протягом цих
років Японія була для України щирим другом і надійним партнером на
міжнародній арені та у двосторонніх взаєминах.
«Сьогодні наші країни переживають етап найактивнішого діалогу за всю
історію відносин. Уряди України та Японії здійснюють плідне співробітництво
як на двосторонньому рівні, так і на міжнародній арені, зокрема щодо
забезпечення миру та безпеки у глобальному вимірі», – ідеться у привітанні
глави держави.
П. Порошенко підкреслив, що українська сторона високо цінує
принципову позицію Токіо щодо підтримки суверенітету й територіальної
цілісності України та глибоко вдячна за сприяння здійсненню всеосяжних
19

реформ у нашій державі.
Президент висловив упевненість, що українсько-японські відносини
наповнюватимуться новим змістом на благо народів обох країн. «Реалізація
заходів у рамках проголошеного Року Японії в Україні у 2017 році – гарна
нагода для українців краще пізнати Вашу прекрасну країну, її культуру та
історію, а також додатковий імпульс для поглиблення культурних обмінів та
міжлюдських контактів між нашими державами», – переконаний П. Порошенко.
У свою чергу Прем’єр-міністр Японії С. Абе також привітав Україну з
річницею встановлення дипломатичних відносин з Японією.
«Від моменту набуття Україною незалежності, між нашими країнами
будувались особливо хороші відносини», – зазначив Прем’єр-міністр Японії та
додав, що у 2015 р. вперше відвідав Україну і мав можливість провести плідний
діалог з главою Української держави, у результаті якого було погоджено
продовжувати різносторонню співпрацю.
С. Абе зазначив, що минулого року у квітні Президент України відвідав
Японію: «Наші взаємні візити додали розквіту у відносини між Японією та
Україною, а після них відбувається активізація співпраці у широкому спектрі
галузей, чим я дуже задоволений. Я також дуже радий, що в результаті нашої
розмови, цей рік ми можемо святкувати як Рік Японії в Україні».
«Японія, як друг України та партнер, що поділяє основні цінності, такі як
верховенство права і територіальна цілісність, продовжуватиме й надалі тісну
співпрацю, а також підтримку зусиль України у її реформаторському процесі і у
збереженні миру та стабільності в державі», – наголосив Прем’єр-міністр Японії
та підкреслив, що незважаючи на складну ситуацію, у якій опинилась Україна,
дружні відносини, що традиційно склалися між нашими державами, є
незмінними (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. –26.01).
***
Президент П. Порошенко разом із дружиною М. Порошенко взяли
участь в панахиді-прощанні з українським письменником та поетом
О. Олесем.
На початку молебня у Володимирському соборі в Києві Святійший
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зазначив, що хоч
Олександр Олесь жив і помер за межами України, він любив Батьківщину і
свою любов втілював у поезії. Присутні помолилися за упокій душі
українського поета і його дружини Віри.
Перепоховання в Україні Олександра Олеся стало дуже символічним, адже
поет за життя мріяв про повернення на Батьківщину. «У своїх творах великий
поет не раз різними художніми засобами доносив, що саме внутрішні чвари та
розбрат, невміння об’єднатися заради великої мети, не раз призводили в історії
України до трагічних наслідків», – вважає П. Порошенко.
На думку Президента, не лише перепоховання в Україні, але, у першу
чергу, вивчення та популяризація творів Олександра Олеся стане даниною
пам’яті поета. «Олександр Олесь, можливо, як ніхто інший, глибоко розкрив
біль душі людини, яка втратила Батьківщину та опинилася в еміграції. Його
поезія показує, як треба любити Україну», – зазначив Президент.
Український письменник, поет, драматург Олександр Олесь, справжнє
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прізвище – Кандиба (1878 –1944), тривалий час жив і працював за кордоном.
Він помер у Празі, де і був похований. 3 січня 2017 р. останки письменника та
його дружини були ексгумовані, оскільки закони Чехії передбачають плату
ренти за місце на кладовищі. До цього часу ренту сплачував виходець з України
В. Михайлишин, однак нещодавно він помер, і його син вирішив поховати
батька на могилі Олександра Олеся.
Українського поета перепоховали на Лук’янівському кладовищі в Києві
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. –29.01).
***
Президент П. Порошенко разом із дружиною М. Порошенко вшанували
пам’ять оборонців української державності, які загинули в бою поблизу
селища Крути.
Президентське подружжя поклало квіти до пам’ятного хреста на
Аскольдовій могилі в Києві, де були поховані відважні студенти.
Присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання.
У заходах також взяли участь Голова Верховної Ради А. Парубій, члени
Кабінету Міністрів, мер Києва В. Кличко.
У зверненні до Українського народу в День пам’яті Героїв Крут
П. Порошенко відзначив, що героїчний бій під Крутами назавжди вписаний на
скрижалі національної історії – передусім як приклад волелюбності та
незламності українського народу.
«Зараз, як і тоді, Росія розв’язала війну і заперечує свою агресію,
намагаючись поширити у світі міф про внутрішній конфлікт в нашій державі.
Стало традицією у День пам’яті Героїв Крут вшановувати сучасних героїв, які
віддали своє життя за суверенітет і територіальну цілісність держави уже в
нинішній українсько-російській війні. Вічна їм пам’ять», – зазначається у
зверненні (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. –29.01).
***
Президент П. Порошенко наголошує, що оборонний комплекс країни у
2016 р. показав свою ефективність, незважаючи на складнощі з
фінансуванням.
«Видатки загального фонду Держбюджету, які складали близько 58 % від
загального обсягу фінансування, були профінансовані на 100 %, а видатки
спеціального фонду були профінансовані менш ніж на 1%. Та незважаючи на
це, протягом 2016-го оборонний комплекс України спрацював на тверду
“четвірку”, на тверде “добре”», – сказав глава держави на засіданні Ради
національної безпеки і оборони.
П. Порошенко нагадав, що минулого року на озброєння Збройних сил було
прийнято 17 нових або глибоко модернізованих зразків зброї та військової
техніки. Серед них новий санітарний бронетранспортер БТР 4-С, новий
ремонтний БТР 4-РМ, спеціальна апаратна СА-10У, новий кулемет і багато
іншого. Президент констатував: «У військах уже добре оцінили перший
дослідницький досвід експлуатації новітнього озброєння».
За його словами, у зоні бойових дій також була проведена дослідницька
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експлуатація БТР-3. Крім того, що цей бронетранспортер дуже добре
продемонстрував себе під час бойових дій, він має величезний експортний
потенціал. Проходить також дослідницьку експлуатацію і тактично-бойова
колісна машина «Дозор-Б».
Глава держави нагадав, що лише 2,5 роки тому Україна не мала на
озброєнні жодного ефективного безпілотного літального апарату. Нині ситуація
змінилася, зазначив він.
Окрему увагу П. Порошенко звернув на те, що державний концерн
«Укроборонпром» в ініціативному порядку за рахунок власного ресурсу
минулого року створив низку інноваційних зразків нових ракет, зокрема РС-80,
безпілотний авіаційний комплекс «Горлиця», «Фантом». Також були розроблені
бойові модулі для бронетехніки, які дуже добре себе показали в бою, додав
Президент.
Глава держави підкреслив, що підприємства оборонного комплексу будуть
забезпечені державним замовленням на виробництво продукції військовопромислового комплексу.
Президент наголосив на важливості забезпечення розвитку промислового
потенціалу оборонного комплексу, а також розвитку та модернізації
виробничих потужностей оборонних підприємств (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
27.01).
***
Президент П. Порошенко підписав Указ, яким затвердив план
проведення багатонаціональних навчань за участі підрозділів Збройних сил
України на території нашої держави та їх участі у багатонаціональних
навчаннях поза межами України на 2017 р. Документом також визначається
порядок допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України
в поточному році для участі у зазначених навчаннях.
Згідно із затвердженим главою держави Планом, у січні – грудні 2017 р. на
територію України для участі в багатонаціональних навчаннях у рамках
військового співробітництва буде допущено до 3000 військовослужбовців з
озброєнням і військовою технікою, до шести літаків і вертольотів Сполучених
Штатів Америки, інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми
«Партнерство заради миру» на строк до 365 діб.
До 2500 військовослужбовців Сполучених Штатів Америки, інших державчленів НАТО та держав-учасниць програми «Партнерство заради миру» з
озброєнням і військовою технікою, до 10 кораблів, до п’яти підводних човнів,
до 10 літаків і вертольотів, до 60 одиниць колісної техніки допускатимуться на
строк до 25 діб у липні – вересні 2017 р. у рамках українсько-американського
навчання «Сі Бриз-2017».
Крім того, для участі в українсько-американському навчанні «Репід
Трайдент – 2017» будуть допущені до 2000 військовослужбовців Сполучених
Штатів Америки, інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми
«Партнерство заради миру» з озброєнням і військовою технікою, до шести
літаків, до 10 вертольотів на строк до 25 діб у червні – листопаді.
Президент доручив Кабінету Міністрів України забезпечити своєчасний
допуск і виведення з території України підрозділів збройних сил інших держав,
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зазначених у цьому Указі, а також безпеку громадян нашої та інших держав під
час проведення зазначених навчань.
На міністра оборони України покладається відповідальність за підготовку і
проведення у 2017 р. багатонаціональних військових навчань на території
України, забезпечення участі підрозділів ЗСУ у багатонаціональних навчаннях
поза межами нашої держави в поточному році.
Глава держави також підписав Закон України № 1826-VIII «Про схвалення
рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших
держав на територію України у 2017 році для участі в багатонаціональних
навчаннях» від 19 січня цього року, яким Верховна Рада погодила відповідне
рішення Президента.
Проведення багатонаціональних військових навчань заплановано задля
підтримки на належному рівні обороноздатності держави, боєздатності
Збройних сил України, інших військових формувань. Такі навчання проводяться
з урахуванням зобов’язань України відповідно до міжнародних угод у
військовій сфері (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. –26.01).
***
Президент П. Порошенко під час засідання Ради національної безпеки
та оборони наголосив на необхідності збільшення експорту української зброї
власного виробництва та розробки програми оновлення виробничого фонду
оборонних підприємств.
«Ми маємо підтримати зростаючий попит на українську зброю власного
виробництва. Наголошую, що ми не розпродаємо, на відміну від деяких
(попередніх. – Ред.) горе-міністрів оборони і тих, хто приймав відповідні
рішення. Ми на сьогоднішній день твердо і переконливо завойовуємо ринок
видами озброєння, які виробляються в Україні», – зазначив глава держави.
При цьому Президент нагадав, що вітчизняне оборонне замовлення
виконується на виробничих фондах, рівень зношення яких становить 67%, а на
деяких підприємствах – 80%. «Прохання розробити, як я доручав, програму
оновлення виробничих фондів. Без сучасних виробничих потужностей, ми не
будемо мати можливості ефективно конкурувати на світовому ринку і
забезпечувати, за рахунок зовнішніх замовлень, модернізацію та розробку
новітніх систем озброєння. Так, як ми зараз робимо на передових підприємствах
оборонпрому, у наших відомих конструкторських бюро щодо ракетної галузі,
літакобудування, бронетанкової техніки», – зазначив глава держави.
Президент підкреслив: «Лише завдяки експортним контрактам передові
українські розробки не закінчують життя у шухлядах, а приносять 2% від усього
експорту України. І завдання ми ставимо: цей показник підвищувати, як
джерело валютних надходжень». Глава держави наголосив, що експорт дає
змогу масштабувати виробництво, вкладати в нові технології та верстати,
навчати людей і забезпечувати армію необхідною зброєю (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
27.01).
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***
Україна має розвивати експорт електроенергії та продавати вироблену
електроенергію за кордон, що сприятиме розвитку економіки і забезпеченню
енергетичної незалежності. Про це Прем’єр-міністр України В. Гройсман
заявив, спілкуючись із журналістами, під час відвідин відокремленого
підрозділу «Хмельницька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом».
«Наше завдання як країни бути експортером електроенергії. Ми маємо
продавати вироблену в Україні електроенергію і отримувати за це в Україну
більше валюти, що буде позитивно впливати на економіку нашої держави», –
наголосив він.
У цьому контексті розвиток атомної енергетики має ключове значення,
зауважив В. Гройсман.
Протягом восьми місяців уряд здійснив правильні кроки щодо стабілізації
роботи атомної енергетики країни, зауважив Прем’єр-міністр. Сьогодні ДП
НАЕК «Енергоатом» вийшов на високі потужності вироблення електроенергії.
Також було забезпечені планові ремонти необхідних блоків у визначені часові
терміни.
Атомну енергетику країни треба розвивати за умови підтримки абсолютної
безпеки, зауважив Прем’єр-міністр.
«Українська атомна енергетика є абсолютно безпечною, і немає жодних
сьогодні ризиків щодо роботи системи, – наголосив В. Гройсман. – Ми
наростили вагу вироблення електроенергії “Енергоатомом” і будемо все робити
для того, щоб далі система працювала прогресивно».
В. Гройсман зауважив, що потрібно переглянути програму розвитку
атомної електроенергетики до 2040 р. Разом з тим є завдання на
середньострокову перспективу щодо розвитку галузі, що мають бути вирішені
протягом п’яти років.
Так, говорячи про закінчення будівництва третього та четвертого
енергоблоків електростанції, глава уряду підкреслив, що необхідно визначати
джерела фінансування їх добудови, незважаючи на надзвичайну вартість такої
інвестиції.
Протягом часу роботи уряд предметно вживає кроки, спрямовані на
забезпечення енергетичної незалежності держави, зауважив Прем’єр-міністр.
Так, було сформовано стратегію газовидобування, яка полягає у тому, що
«до 2020 року увесь газ, який потрібно споживати Україні і українцям, має
вироблятися на території України. Ми не маємо закуповувати імпортований
газ». Це позитивно впливатиме на досягнення енергетичної незалежності та
розвиту національної економіки.
«Ми хочемо стати енергонезалежною країною», – наголосив Прем’єрміністр. До кінця 2016 р. уряду вдалося зупинити падіння видобутку газу і
наростити до 100 млн кубів його зростання, зауважив В. Гройсман.
Також Кабінет Міністрів сформував Стратегію розвитку гідроенергетики,
що передбачає збільшення вдвічі питомої ваги електроенергії від
гідроенергетики в загальному балансі протягом 10 років – з 8 до 16 %.
Раніше глава уряду ознайомився з потужностями та роботою
відокремленого
підрозділу
«Хмельницька
атомна
електростанція»
ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».
Зокрема В. Гройсман оглянув блочний щит енергоблока № 1
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електростанції, а також тренувальний центр, де оператори продемонстрували
готовність діяти у разі виникнення аварійної ситуації. Також поспілкувався з
представниками трудового колективу та керівництвом підприємства щодо
перспектив
розвитку
Хмельницької
АЕС
(Урядовий
портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 26.01).
***
За результатами проведеного під головуванням Прем’єр-міністра
України В. Гройсмана у Львові засідання обласної комісії з надзвичайних
ситуацій за участі представників міської влади та керівництва області
прийнято рішення про передачу Львівській міській раді земельної ділянки
для проектування і будівництва нового полігону для твердих побутових
відходів. Про це заявив Прем’єр-міністр під час спілкування з журналістами у
Львівській обласній державній адміністрації.
«Сьогодні ми прийняли рішення на засіданні комісії, яку я проводив, що
одну з ділянок, які виставлені на конкурс, буде знято з конкурсу і передано
Львівській міській раді швидко, щоб вони почали проектування і будівництво
такого полігону і комплексу по сміттєпереробці, – заявив В. Гройсман. –
Завдання сьогодні, щоб Львів швидко почав цим питанням займатися».
Мова йде про ділянку для нового полігону у Яворівському районі.
У термін до шести місяців міський голова здатен побудувати новий
полігон, сортувальну станцію для того, щоб не було ніяких загроз і через шість
місяців спокійно вивозити туди залишки відсортованого сміття, переконаний
В. Гройсман.
«Ми маємо рухатися на тижні, не на місяці», – сказав глава уряду щодо
термінів здійснення такого рішення.
Говорячи про проблему вивезення сміття та забезпечення чистоти у
Львові, глава уряду зауважив, що найпершим завданням потрібно оперативно
навести лад і чистоту в місті, щоб люди не відчували дискомфорт.
Також треба створити новий сучасний сміттєпереробний комплекс для
Львова, для чого потрібна нова ділянка.
У цьому контексті він подякував голові обласної державної адміністрації
О. Синюткою за вжиті після зустрічі з Прем’єр-міністром заходи для
розв’язання проблеми та пошуку нової території.
Говорячи про будівництво сміттєпереробного заводу, глава уряду
зауважив, що у вересні Міністерство фінансів України підтвердило, що Львів
спроможний брати участь у цьому проекті в співпраці з Європейським
інвестиційним банком (ЄІБ). Сьогодні місту треба працювати з ЄІБ, щоб
фіналізувати проект.
Разом з тим навіть без запозичень міський бюджет може впоратися з цим
питанням, переконаний В. Гройсман.
Так, сьогодні в м. Львів є усі можливості для того, щоб профінансувати ці
роботи, наголосив Прем’єр-міністр. Зокрема, бюджет розвитку міста у 2017 р.
має 1 млрд 800 млн грн.
«Це зона відповідальності міської влади, яка багато років експлуатувала
цей полігон і, на превеликий жаль, не було зроблено необхідних заходів, щоб
він став по-справжньому економічно безпечним, технологічно якісним і дав
можливість підтримати в чистоті всю Львівську область, яка вивозила туди свої
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побутові відходи», – наголосив Прем’єр-міністр.
Прем’єр-міністр запевнив у своїй підтримці розв’язанню проблеми твердих
побутових відходів у Львові.
«Як голова уряду я все готовий робити, щоб прийняти усі необхідні
рішення, щоб пришвидшити цей процес», – запевнив він (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –27.01).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман виступає за формування плану
дій щодо рекультивації Грибовицького сміттєзвалища. Про це глава уряду
заявив під час спілкування з журналістами у Львівській обласній державній
адміністрації.
«Маємо створити план дій щодо рекультивації полігону на 6 місяців. І не
тільки на 6 місяців, а треба далі буде встановити дегазацію полігону, добувати
газ, виробляти електроенергію. Треба створити такий сталий план управління
цим екологічно небезпечним зараз об’єктом. Це буде вже зобов’язання на
десятиріччя львівської міської ради, управління цим об’єктом, який має бути
закритим. Немає інших варіантів», – заявив В. Гройсман.
Водночас із будівництвом нового полігону у Львові, треба розв’язати
проблеми соціального характеру та здійснити всі протиаварійні роботи в селі
Великі Грибовичі поблизу сміттєзвалища, переконаний В. Гройсман.
«Треба навести лад у Грибовичах на сміттєзвалищі. Треба провести його
рекультивацію, дегазацію, забрати звідти фільтрат, очистити його, дати людям
можливість нормально жити навколо цього полігону», – зазначив він.
Глава уряду висловив переконання, що за місяць-півтора міській владі
можливо підготувати план дій, погодження, резервування коштів, процедури
для того, щоб розв’язати проблему Грибовицького сміттєзвалища.
«Дуже чіткі юридичні гарантії Львівської міської ради мають бути планом
дій міського голови, міської ради, щоб знайти спільну мову з мешканцями
прилеглих сіл і навести там порядок, щоб люди відчували, що ситуація
нормалізувалася, немає ніякої загрози життю і здоров’ю», – зазначив
В. Гройсман (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –27.01).
***
У рамках поїздки до Львівської області Прем’єр-міністр України
В. Гройсман оглянув стан реконструкції Львівського обласного клінічного
перинатального центру.
Глава уряду нагадав, що раніше в листопаді у відповідь на звернення
народних депутатів пообіцяв знайти можливості у рамках ресурсів Державного
фонду регіонального розвитку та спільно з місцевою владою для добудови
Перинатального центру у Львові.
Сьогодні для завершення будівництва центру у Львові потрібно
111,4 млн грн. Заплановане завершення реконструкції – грудень 2017 р.
«Потрібно кошти від квітня до кінця року, близько 10 млн на місяць? Я це
забезпечу. Ми закінчимо будівництво. У Львові постане гарний, сучасний
перинатальний центр», – підкреслив В. Гройсман (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –27.01).
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***
27 січня в Міністерстві оборони України відбулася робоча нарада за
участі представників відділу запобігання та виявлення корупції,
Департаменту кадрової політики, Управління комунікації та преси
Міноборони, Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗС України
та Наукового центру проблем запобігання корупції в секторі безпеки і
оборони
України
Національного
університету
оборони
України
ім. І. Черняховського. Крім того, у заході взяли участь керівники урядовогромадської ініціативи «Разом проти корупції» Реанімаційного пакета реформ
при Кабінеті Міністрів України О. Величко та Є. Бердніков.
Враховуючи принципову важливість державного завдання протидії
корупції, обговорювався стан виконання Плану здійснення антикорупційних
заходів у Міністерстві оборони України та Збройних силах України.
Учасники наради головну увагу приділили розгляду питання щодо
забезпечення внесення до Державного земельного кадастру відомостей про
земельні ділянки, що належать Мінобороні, їх кількісні, якісні характеристики
та грошову оцінку.
Під час обговорення визначалися шляхи вирішення цього питання та
проблеми, що можуть виникати, особливо на рівні співпраці з органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування. Зокрема, тривалості процедур
державної реєстрації земельних ділянок, прийняття рішень на місцях з надання
дозволів на виготовлення землевпорядної документації тощо (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 27.01).
***
Міністр аграрної політики та продовольства України Т. Кутовий
розповів про плани розвитку аграрного відомства на три–п’ять років під час
інтерв’ю ІА «Укрінформ».
«У нас є стратегія та ключові пріоритети, які ми озвучили. Перше – це
питання земельної реформи. Друге – питання приватизації, і третє питання –
держпідтримка», – сказав міністр Т. Кутовий.
Міністр зазначив, що вдалося досягти суттєвого процесу за третім
питанням. Тепер 1% від валового виробництва сільгосппродукції наступні п’ять
років буде спрямовуватися на підтримку сільськогосподарського виробника.
Т. Кутовий пояснив, що на цей рік маємо 5,5 млрд грн. За прогнозом на
наступний рік, це буде вже майже на мільярд більше. «Зростає виробництво,
збільшується і підтримка. У цьому році порівняно з попереднім ми маємо майже
у 20 разів більшу пряму підтримку сільського господарства», – зазначив
очільник відомства.
Відповідаючи на запитання про зміни спецрежиму оподаткування, міністр
висловив думку, що це знижує ліквідність галузі, але в рамках тієї допомоги,
яку вдалося реалізувати, фактично закрито питання спецрежиму щодо
тваринників, ягідників і садівництва.
«Фактично сплачений ПДВ, за рахунок прямої держпідтримки, буде
компенсуватися для тих категорій, які ми хочемо розвивати. Мова йде, у першу
чергу, про тваринництво», – сказав Т. Кутовий.
Також голова Мінагрополітики розповів про програму держпідтримки
українського машинобудування, яка передбачає фінансування в розмірі 10 % від
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загальної підтримки аграрної галузі (550 млн грн цьоріч).
«Наступного року це буде 15 % і ще за рік – 20 %. У нас є інженерний
потенціал, виробничі майданчики. Треба просто підхопити технології, що
існують у світі. Модернізувати їх, у тому числі з міжнародними виробниками. І
робити в Україні. Створювати робочі місця та платити податки», – додав
міністр.
На думку Т. Кутового, галузь сільгоспмашинобудування необхідно
підтримувати не через підтримку конкретних машинобудівників, а через
створення ліквідності та можливостей купувати техніку малими й середніми
фермерами (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 27.01).
***
У Міністерстві охорони здоров’я відбулося засідання координаційної
робочої групи з реалізації заходів щодо протидії туберкульозу в Україні.
Час реалізації проекту ВООЗ «TB-REP» збігся з початком справжніх змін у
системі охорони здоров’я – реформою первинної ланки медичної допомоги.
Це відкриває додаткові можливості, оскільки зміна підходу лікування
хворих на туберкульоз неможлива без зміни підходів до фінансування такого
лікування.
«Ми маємо можливість від початку налагодити надання послуг для
пацієнтів, хворих на туберкульоз. І дуже важливо налагодити її одразу
правильно», – зазначила О. Сивак, заступник міністра охорони здоров’я з
питань європейської інтеграції.
Лікарі первинної ланки, середній медичний персонал повинні вміти і знати
як працювати з пацієнтами з туберкульозом. Одна із серйозних проблем та
причин низької мотивації медпрацівників – це низька заробітна плата лікарів.
Зміни у підходах до фінансування послуги на первинному рівні можуть змінити
ситуацію.
За словами І. Перегінця, технічного радника Європейського регіонального
бюро ВООЗ із систем охорони здоров’я та громадського здоров’я, варто
використати можливості реформування усієї системи охорони здоров’я в
Україні для досягнення кращих результатів лікування туберкульозу у
Європейському регіоні ВООЗ.
Застарілий принцип, коли оплачується кількість ліжок у закладі,
призводить до того, що пацієнтів з туберкульозом надмірно госпіталізують і
утримують у лікарні довше, ніж це потрібно. Це не йде на користь ні пацієнту,
ні державі.
Основні витрати стаціонарного догляду орієнтовані на виплати заробітної
платні персоналу близько 59 %, харчування пацієнтів – близько 14 % і технічне
обслуговування лікарень – близько 18 %.
В Україні у середньому близько 70 днів триває лікування туберкульозу в
стаціонарі, і близько 70 % нових виявлених хворих підлягає госпіталізації.
Щоб змінити систему передбачено створити національну політику, де буде
забезпечено фінансування й моніторинг цих процесів. Нині вже розроблено
концепцію Загальнодержавної соціальної цільової програми протидії
туберкульозу на 2017–2021 рр, яка проходить погодження в центральних
органах виконавчої влади.
В Україні у 2015 р. було проведено Місію з комплексної оцінки заходів
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програми протидії туберкульозу. Країна отримала низку рекомендацій, які
покликані змінити медичну допомогу відповідно до світових стандартів. Ці
рекомендації враховані при розробці проекту концепції нової національної
програми.
У центрі уваги – стоїть пацієнт. Саме тому пріоритет моделі надання
допомоги хворим на туберкульоз належить орієнтації на амбулаторних
послугах. На основі результатів діяльності будуть впроваджені нові моделі
фінансування. Ресурси, отримані в результаті, реінвестуватимуться в заходи
протидії туберкульозу на амбулаторному етапі. Як частина нової моделі
медичної допомоги хворим на ТБ будуть розроблені необхідні механізми для
соціального замовлення для постачання послуг щодо боротьби з ТБ, особливо
при роботі з ключовими вразливими групами населення (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 30.01).

ПОЛІТИКА
Представник гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи
І. Геращенко пояснює загострення на Донбасі проведенням важливих
міжнародних переговорів.
«Росія не виконує не лише пункт Мінських угод про негайне звільнення
заручників, але і ключовий, перший, безпековий – про негайне припинення
вогню, встановлення режиму тиші», – написала І. Геращенко на своїй сторінці у
Facebook.
«Загострення ситуації на фронті, як правило, відбувається напередодні
важливих міжнародних зустрічей чи переговорів. Така ФСБшна тактика –
підняти ставки в торгах, лякати світ загостренням конфлікту, наступом,
брязкати зброєю, погрожувати силою», – написала вона.
І. Геращенко також зазначила, що РФ поставляє бойовикам зброю через
кордон у так званих гумконвоях чи залізницею до окупованого Дебальцева
(Українська правда (http://www.pravda.com.ua/). – 2017. – 30.01).
***
Екс-президент України В. Янукович заявляє про готовність давати
свідчення за місцем його проживання на території Російської Федерації,
ідеться в заяві, яку його адвокат В. Сердюк доправив до Генеральної
прокуратури України.
«У будь-який зручний для вас час ви можете особисто прибути за місцем
мого проживання, яке вам відомо, для отримання від мене показів, вручення
необхідних документів та проведення інших процесуальних дій», –
наголошується в заяві В. Януковича.
«При цьому прошу вас врахувати наявність у мене бажання співпрацювати
зі слідством та повідомити про всі дійсні обставини справи для проведення
всебічного і неупередженого розслідування», – сказано в заяві.
Адвокат стверджує при цьому, що В. Януковичу досі не вручено підозру,
попри заяви Генпрокурора України Ю. Луценка. За його словами, запит у
частині вручення йому повідомлення про підозру досі в роботі компетентних
органів РФ (Українська правда (http://www.pravda.com.ua/). – 2017. – 30.01).
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***
Лідер партії «Батьківщина» Ю. Тимошенко перебуває з робочим
візитом у США, де проведе низку зустрічей з конгресменами, сенаторами,
майбутніми урядовцями та експертами з питань політики, економіки та
безпеки.
За словами лідера «Батьківщини», вона намагатиметься донести до
істеблішменту США позицію щодо «неможливості зняття санкцій з Росії доти,
доки в Україні не буде встановлений мир та не буде відновлена територіальна
цілісність країни».
«Я їду з пропозиціями мирного плану врегулювання конфлікту на Сході
України і я маю дуже чітке бачення, як скоординувати всі країни, які можуть
допомогти Україні та світу закінчити війну в центрі Європи», – наголосила
політик.
На зустрічах з американськими політиками також обговорюватимуться
питання щодо заходів боротьби з корупцією в Україні.
Як відомо, окрім Ю. Тимошенко в США перебувають заступник голови
партії «Батьківщина», голова Комітету ВРУ з прав людини Г. Немиря, голова
Комітету ВРУ з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування С. Власенко та ін. (Вечерние Вести
(http://gazetavv.com/). – 2017. – 30.01).
***
Партія «Батьківщина» більше не об’єднуватиметься з жодною
політичною силою, аби не нести відповідальність за дії інших політиків,
наголошує лідер «Батьківщини» Ю. Тимошенко.
«Не можна брати відповідальність за інших політиків, адже потім вони
впадають в корупцію, зберігають стару систему, а відповідальність за це
доводиться нести мені», – пояснила вона.
Ю. Тимошенко висловила жаль з приводу того, що свого часу підтримала
на президентських виборах В. Ющенка, а також дала згоду на об’єднання з
А. Яценюком, який «на потужності “Батьківщини” пройшов у парламент, провів
своїх корупціонерів і став Прем’єр-міністром».
Між тим, за словами Ю. Тимошенко, партія співпрацюватиме з
демократичними силами та політиками (УНН (http://www.unn.com.ua/). –
2017. – 28.01).
***
«Народный фронт» расценивает заявление Ю. Тимошенко о том, что
“Батькивщина” не будет объединяться ни с какой политической силой, как
констатацию очевидного факта, что сегодняшний союз Ю. Тимошенко с
“Оппозиционным блоком” и в дальнейшем будет работать в жесткой
спайке и не расширять свой состав», – говорится в заявлении «НФ»
(http://ru.golos.ua/politika/batkivschina_i_narodnyiy_front_obmenyalis_vzaimnyimi_
obvineniyami_4013).
«Совместные голосования фракций “Батькивщины” и “Оппоблока” в
парламенте, зафиксированные независимыми мониторинговыми службами,
показывают, что Тимошенко, наконец, осуществила свою давнюю мечту о
“ширке” с Партией регионов, причем в идеальных условиях отсутствия у
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“регионалов” Януковича», – сказано в заявлении.
«То, что “Батькивщина”, наконец, нашла себе истинных союзников, может,
и является личным успехом Тимошенко, но в то же время, по нашему
убеждению, это серьезный вызов для Украины, которая за свою историю
неоднократно теряла свободу как государство именно из-за внутренней борьбы
за власть, опираясь на российские деньги и поддержку», – подчеркнули в
«Народном фронте» (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2017. – 28.01).
***
Нардеп С. Лещенко заявил, что Президент П. Порошенко в преддверии
выборов намерен взять под контроль все критически настроенные медиа, в
том числе телеканал 112.
«В моем распоряжении есть план по отбору лицензии у 112, который я
передал ведущему Кужееву Павлу. Цель – сделать актив “токсичным”, а
дальше – заставить работать как надо или продаться нужным людям в
окружении Порошенко. Полный текст документа скоро будет опубликован», –
написал нардеп в Facebook.
По его словам, в ближайшие годы решение П. Порошенко баллотироваться
на второй срок будет довлеть над политикой.
«Чего ждать? Во-первых – консолидации силовиков в один кулак, чтобы
обеспечили нужный результат. Во-вторых – дискредитации конкурентов, в том
числе – руками этих же силовиков. А в-третьих – взятия под контроль все
критически настроенных медиа», – отметил С. Лещенко (Корреспондент.net
(http://korrespondent.net/). – 2017. – 30.01).
***
Народний депутат А. Тетерук: «Чергове загострення на Сході є
продовженням тиску на українське суспільство з боку Кремля, щоправда,
Збройні сили України є готовими відбити цей напад».
Як підкреслив депутат від «Народного фронту» та член Комітету
Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони А. Тетерук,
«наші Збройні сили є абсолютно готовими до відбиття цього нападу, і я більш
ніж упевнений, що жодним метром землі та жодною позицією українські
військові не поступляться».
Також він підкреслив, що чергове загострення на Сході, прикладом якого
є наступ на Авдіївку, – це продовження тиску на українське суспільство та
владу з боку Кремля.
«За це вони будуть відповідати, обов’язково настане час», – підсумував
А. Тетерук (Портал новин «Канал 24» (http://24tv.ua) ). – 2017. – 29.01).
***
Якщо отруєння нардепа І. Кононенка ртуттю виявиться навмисним
замахом, це може вплинути на ситуацію в парламенті та у фракції БПП,
вважає політолог В. Фесенко.
«Якби були ознаки того, що це була свідома цілеспрямована операція по
отруєнню І. Кононенка і що це замах на його життя, то, на мою думку, відразу
було б звернення до прокуратури. Наскільки я знаю, він не звертався. Тому є
версія, що тут щось сталося з необережності. Теоретично, я б повністю не
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виключав версію про замах. Думаю, потрібно дочекатися більш розгорнутої
інформації. Але це, безумовно, може вплинути на ситуацію у парламенті та у
ББП, адже І. Кононенко ключова фігура у фракції», – сказав В. Фесенко (УНН
(http://www.unn.com.ua/). – 2017. –28.01).
***
Выход нардепа Ю. Бублика из «Блока Петра Порошенко» ставит под
сомнение эффективную работу парламента, сообщила политолог
А. Решмедилова
(http://ru.golos.ua/politika/politolog_segodnya_chislennyiy_sostav_koalitsii_ostaetsy
a_neyasnyim_5903).
«Выход нардепа Ю. Бублика из БПП ставит под сомнение эффективную
работу парламента, так как для работы коалиции не хватает нужного количества
голосов. А заявление десяти депутатов о выходе из парламентской коалиции
говорит о том, что численный состав парламентской коалиции в настоящий
момент неясен, ведь кто туда сейчас входит и по каким спискам – неизвестно.
Кроме того, подписи депутатов, которые туда входят, так и не были
продемонстрированы. Парламентарии лишь заявляли о том, что раз Рада
голосует, то голоса гипотетически существуют», – сказала А. Решмедилова.
По ее словам, досрочные парламентские выборы это неизбежный сценарий
для Украины.
«Оппозиционные силы будут все больше о них говорить. Но нынешний
состав коалиции будет делать все возможное, чтобы стабилизировать работу
парламента. 7 февраля стартует очередная пленарная неделя в парламенте, и
нужно будет голосовать за многие инициативы, а весной необходимо будет
найти голоса для иммунитета правительства. А анонсированный выход из
коалиции десяти человек, это, скорее всего, люди, которые хотят вести торги с
коалицией. Ведь будет постоянно возникать вопрос, а есть ли коалиция. В итоге
некоторые нардепы за определенные преференции будут отдавать свои голоса.
Возможно, найдутся более “дешевые” депутаты, с которыми удастся
договориться о входе в коалицию», – уточнил А. Решмедилова.
По словам эксперта, переговоры о входе в коалицию могут вести и с
«радикалами» (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2017. – 29.01).
***
Место Премьер-министра В. Гройсмана может занять эксруководитель АПУ Б. Ложкин, считает политолог А. Якубин
(http://ru.golos.ua/politika/lojkin_mojet_sest_v_premerskoe_kreslo__politolog_7215)
.
«Ложкин чувствует свою ненужность в той конструкции власти, в которой
он сейчас находится. Ведь он ушел с Администрации Президента из-за
разногласий. Поэтому его понизили, назначив руководителем Национального
инвестиционного совета. Теперь же, когда весной истекает иммунитет
правительства Гройсмана, у Ложкина есть шанс вернуться в политику. Ведь у
него есть большое желание оказаться в исполнительной власти», – сказал
А. Якубин.
Кроме того, по словам эксперта, у Б. Ложкина повышаются шансы занять
место В. Гройсмана, так как из коалиции продолжают выходить народные
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депутаты.
«То есть, весной стоит ожидать как минимум переустройства в
парламенте. В команде Ложкина это понимают. Но в команде Порошенко такой
замене не будут рады, потому что он там воспринимается как человек, который
сделал многие вещи, которые не пошли на пользу Порошенко. Яркий тому
пример – последний скандал, когда Национальный совет реформ в лице
Ложкина, нанял лоббистскую фирму в Вашингтоне, которая должна была
наладить отношения Украины и США, но в итоге все получилось с точностью
до наоборот», – уточнил А. Якубин (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2017. –
28.01).
***
Польсько-українські відносини нині «під знаком запитання», наголошує
лідер керівної польської партії Право і справедливість Я. Качинський.
Політик вважає, що майбутнє цих взаємин залежить від того, яким буде
ставлення України до історії.
«До сих пір не ясно, чи Україна піде у напрямку, який для Польщі є
неприйнятним, тобто підтримки своєї історичної легітимності на традиції УПА,
на традиції організації, яка вчиняла жахливі злочини проти поляків, або ж
відмовиться від цього шляху», – заявив Я. Качинський в ефірі однієї з
польських радіостанцій (УНН (http://www.unn.com.ua/). – 2017. –30.01).

ЕКОНОМІКА
Министерство
финансов
ожидает
следующий
транш
от
Международного валютного фонда по программе расширенного
финансирования (EFF) в феврале.
Об этом в эфире телеканала «Громадське ТВ» сообщил министр финансов
А. Данилюк.
«Мы почти завершили переговоры, сейчас дорабатываем технические
детали и ожидаем получения транша, как я уже говорил, в феврале», – сказал
министр.
Данилюк сообщил, что переговоры относительно транша велись с
руководством
МВФ
в
Давосе
(Швейцария)
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/393777/minfin-soobshhil-kogda-ozhidaetsleduyushhij-transh-ot-mvf). – 2017. – 30.01).
***
Международный валютный фонд в ближайшие недели может
предложить своему Совету директоров завершить третий пересмотр
программы расширенного финансирования и выделить Украине четвертый
кредитный транш в размере 1 млрд долл.
Об этом заявил спикер МВФ У. Мюррей на брифинге в Вашингтоне.
«Предполагая, что все оставшиеся проблемы скоро будут разрешены, мы
ожидаем, что предложим Совету директоров (МВФ) завершить третий
пересмотр программы в ближайшие недели, но точной информации о заседании
Совета директоров нет», – сказал он.
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По словам У. Мюррея, для завершения пересмотра программы украинские
власти должны решить несколько оставшихся проблем, однако не уточнил, о
каких именно проблемах идет речь.
«Прогресс в политике, необходимой для третьего пересмотра программы
расширенного финансирования, был достигнут. Мы находимся в тесном
контакте с (украинскими) властями по поводу нескольких оставшихся проблем,
которые должны быть разрешены для финализации меморандума об
экономической и финансовой политике с учетом графика последующих
необходимых мер. Меморандум находится в процессе финализации», –
подчеркнул
У.
Мюррей
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news//393687/mvf-mozhet-v-blizhajshie-nedeli-prinyat-reshenie-po-transhu-dlyaukrainy-zayavlenie-fonda). – 2017. – 27.01).
***
По расчетам Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), объединяющей
более 900 компаний с иностранным капиталом, работающих в Украине,
рост экономики страны по итогам 2017 г. может составить до 2,5 %
против 1,8 % в прошлом году, а приращение будет наблюдаться за счет
увеличения объема экспорта.
Локомотивами роста будут выступать агросектор, в первую очередь
благодаря выращиванию сахарной свеклы, а экспортные цены на сахар в
прошлом году увеличились на 20–40 %, а также продукция металлургии,
стоимость которой остается высокой. Оживления экономики следует ожидать
во втором полугодии, как это произошло и в прошлом году.
В ЕБА позитивно оценивают и итоги 2016 г. В прошлом году после двух
лет падения в Украине впервые наблюдался экономический рост, и это хороший
сигнал.
Обнадеживающими факторами, которые появились в 2016 г. и которые
указывают на дальнейший рост экономики, являются восстановление объема
прямых иностранных инвестиций в сумме 1,5 млрд долл., увеличение
производства сельхозпродукции на 6 %, рост промышленного производства на
2,4 % и увеличение объемов строительства (в первую очередь жилого) на 13 %
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/393647/ekonomicheskij-rost-vukraine-v-2017-g-mozhet-sostavit-2-5-prognoz-eba). – 2017. – 29.01).
***
оценивает репатриацию

Национальный банк
дивидендов в
700 млн долл. в 2016 г.
Об этом сообщил заместитель главы НБУ Д. Сологуб в ходе прессконференции.
«С момента, когда мы разрешили репатриацию дивидендов компаниями
было репатриировано дивидендов на 700 млн долларов», – сказал он.
Д. Сологуб сообщил, что НБУ сейчас разрабатывает программу
репатриации дивидендов на 2017 г.
Также он анонсировал введение новых валютных инструментов
хеджирования рисков (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news/-/393653/nbuotsenivaet-repatriatsiyu-dividendov-v-700-mln-v-2016). – 2017. – 26.01).
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***
Банковский сектор до конца 2017 г. будет более здоровым, чем в
кризисные 2015–2016 гг. Об этом заявил генеральный директор Raiffeisen Bank
Aval В. Лавренчук.
«В 2015–2016 годы все, кто работал в банковском секторе, работали на
грани кризиса... Нацбанк и реформаторы решили этот процесс не затягивать, а
вскрыли кризис... Вы знаете, что было закрыто порядка 100 банков. В том
числе, это коснулось и “ПриватБанка”... Но то, что удалось удержать ситуацию,
то, что произошло, я считаю нашим общим успехом», – заявил он.
Он уверен, что после декабря 2016 г. Украина находится «в безопасной
институциональной банковской ситуации», ведь в ТОП-20 банков уже не входят
рисковые финучреждения.
Поэтому «экстраординарная задача» по оздоровлению банковского
сектора, по его оценкам, выполнена. «До конца 2017 года банковский сектор
будет выглядеть институционально здоровым», – считает он.
Это будет содействовать тому, что «люди будут доверять индексам и
цифрам, о которых заявляет в том числе Нацбанк» (Аналитическая служба
новостей
(http://asn.in.ua/ru/news/news/83911-bankiry-nadejutsja-navyzdorovlenie-bankovskojj-si.html). – 2017. – 26.01).
***
Клиенты ПриватБанка могут оформлять рассрочку через Facebook с
помощью бота @payparts. Об этом сообщает представитель пресс-службы
ПриватБанка И. Музычук на своей странице в Facebook.
С помощью бота пользователи соцсети могут оформить желаемую сумму в
кредит, а также найти товары, на которые действует программа беспроцентной
рассрочки «Оплата частями».
«Рассрочку на оплату любых покупок теперь можно оформить за минуту
без бумаг и необходимости посещать отделение банка», – заявил руководитель
бизнеса по работе с торговыми предприятиями ПриватБанка Е. Васильцов.
Новый сервис доступен всем владельцам платежных карт ПриватБанка.
Для использования бота необходимо перейти по следующей ссылке или набрать
в поиске @payparts.
Бот также позволяет клиентам банка узнать доступный лимит
использования сервисов рассрочки «Оплата частями» и «Мгновенная
рассрочка», получать новости о выгодных предложениях торговых сетей.
Чтобы получить желаемую сумму в кредит, необходимо указать свой
финансовый номер телефона, подтвердить через смс-пароль, далее ввести
сумму и последние четыре цифры номера карты, на которую будут зачисляться
деньги (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/01/26/25876009/). – 2017. – 26.01).
***
В Украине и странах СНГ начал работу немецкий сервис
Wirkaufendeinenflug или WKDF, который помогает авиапассажирам
получить компенсацию в случае задержки или отмены рейса.
Украинцы, которые часто летают в страны Евросоюза, смогут получить до
425 евро компенсации на человека.
Принцип работы сервиса таков: пассажир оставляет заявку на сайте с
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указанием обстоятельств, которые возникли на рейсе. WKDF заключает с ним
договор переуступки прав требования компенсации, после чего штат
профильных адвокатов в судебном порядке добивается выплат от
авиакомпаний. Компенсации подлежат все авиасообщения со странами
Евросоюза.
Пока для жителей стран СНГ сервис доступен только на русском языке со
службой поддержки в России. Телефоны контакт-центра для Украины, Беларуси
и Казахстана обещают подключить немного позже.
По данным WKDF, в России и странах СНГ в 2016 г. объем
невыплаченных компенсаций от международных авиакомпаний составил около
200 млн евро. По данным компании, 97 % всех судебных исков против
авиакомпаний
WKDF
выиграла
(Крылья
(http://www.wing.com.ua/content/view/17494/37/). – 2017. – 30.01).
***
По объемам производства в рейтинге международной ассоциации
Worldsteel Украина в 2016 г. заняла 10 место из 66 стран, поднявшись на
одну строчку.
В 2016 г. украинские металлурги увеличили производство стали на 5,2 %
по сравнению с 2015 г., или на 1,2 млн т до 24,2 млн т.
Стабильно на первом месте в рейтинге мировых производителей стали
остается Китай. В 2016 г. в сравнении с 2015 г. китайские металлурги увеличили
производство стали на 1,2 %.
«Серебро» завоевала Япония. Хотя в прошлом году страна сократила
производство стали на 0,3 % до 104,8 млн т).
На третьем оказалась Индия. Там произошло повышение производства
стали на 7,4 % до 95,6 млн т, на четвертом – США. Там наблюдалось
сокращение производства на 0,3 % до 78,6 млн т.
Пятерку закрывает Россия. Там тоже произошло сокращение производства
на 0,1 % до 70,8 млн т, на шестом – Республика Корея. Здесь наблюдается
сокращение производства на 1, 6% до 68,6 млн т, на седьмом – Германия с
сокращением производства на 1 % до 42,1 млн т.
На восьмом оказалась Турция, в которой наблюдается повышение
производства на 5,2 % до 33,2 млн т, на девятом – Бразилия с сокращением
производства на 9,2 % до 30,2 млн т.
В декабре Украине удалось повысить производство в сравнении с ноябрем
на 5,2 % или на 0,1 млн т до 2,01 млн т (Хроника.инфо
(http://hronika.info/ekonomika/202655-ukraina-snova-na-10-meste-v-reytingeproizvoditeley-stali.html). – 2017. – 26.01).
***
По сравнению с прошлой неделей задолженность предприятий за
природный газ перед Национальной акционерной компанией «Нафтогаз
Украины» уменьшилась на 1,4 млрд грн, или на 4,3 %. Об этом сообщает пресслужба «Нафтогаза».
Сообщается, что по состоянию на 24 января 2017 г. суммарная
просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных
потребителей перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет около 31,3 млрд грн.
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«Долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для
производства тепловой энергии, составляет около 84 % от общей суммы
задолженности, долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве
электроэнергии, – около 7 %, долг прямых промышленных потребителей –
около 9 %», – сообщает компания.
Отмечают, что задолженность ПАО «Киевэнерго» за газ, использованный
для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю
уменьшилась на 196 млн грн (5,5 %). На сегодняшний день суммарная
задолженность предприятия составляет около 3370 млн грн (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/393618/dolgi-predpriyatij-pered-naftogazomsnizilis-na-1-4-mlrd-griven). – 2017. – 26.01).
***
ПАО «Укрнафта» планирует в 2017 г. инвестировать в стабилизацию
добычи 2,6 млрд грн, сообщила пресс-служба компании.
«Для того, чтобы обеспечить долгосрочную стабилизацию добычи и
создать предпосылки для ее роста, “Укрнафте” необходимо инвестировать
порядка 2,6 млрд грн в год. По расчетам компании, эффект от снижения ставок
рентной платы за добычу нефти составит около 1,3 млрд грн. В бюджете
2017 года запланирована инвестиционная программа в объеме 2,6 млрд грн», –
говорится в сообщении.
«Укрнафта» в 2016 г. сократила добычу нефти и газоконденсата на 9,2 % –
до 1,518 млн т, добычу газа – на 13,4 %, до 1,301 млрд куб. м. При этом
производство сжиженного газа снизилось на 12,9 % – до 134 тыс. т (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/393764/ukrnafta-planiruet-investirovat-vstabilizatsiyu-dobychi-2-6-mlrd-grn-v-2017-godu). – 2017. – 30.01).
***
По данным Государственной службы статистики, в 2016 г. в Украину
было ввезено агропродовольственной продукции почти на 4,2 млрд долл.
Об этом сообщает Национальный научный центр «Институт аграрной
экономики». Это на 4,5 % больше, чем в 2015 г., когда импорт
агропродовольственной продукции составил около 3,8 млрд долл., подчеркнул
заместитель директора научного центра Н. Пугачев.
«Наибольшую стоимость имеют поставки из ЕС – 1941 млн долларов
США. Доля европейских стран составила около половины отечественного
импорта агропродовольствия – 46,3 %», – сказал эксперт.
Сообщается, что почти вдвое меньше – 928 млн долл. приходится на
страны Азии. Объемы поставок из стран СНГ сократились по сравнению с
2015 г. на 21,4 % – до 166 млн долл. (4,0 %).
«В 2016 году в товарной структуре импорта продовольственной продукции
в Украине львиная доля приходилась на плоды, преимущественно цитрусовые,
бананы, и орехи – 476 млн долларов», – отметил эксперт.
На втором месте по объемам закупок – 429 млн долл. – табак и изделия из
него. В тройку лидеров также вошли рыба и ракообразные (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/393552/import-agroproduktsii-v-ukrainu-v-2016godu-sostavil-4-2-mlrd-dollarov). – 2017. – 29.01).
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***
Україна та Європейська комісія домовилися про відновлення експорту
продукції птахівництва українського виробництва до країн Євросоюзу.
Станом на сьогодні поставка курятини на європейський ринок уже
здійснюється.
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
«Питання регіоналізації було одним із найбільш чутливих у комунікації з
Європейською комісією. У результаті обговорень та прийнятих рішень Україна
та ЄС вже застосовують принцип регіоналізації при торгівлі птицею та
продуктами птахівництва. На сьогодні експорт української птиці до країн
Євросоюзу відновлено», – заявив міністр агрополітики Т. Кутовий.
Відновлення експорту птиці стало результатом взаємного визнання
принципу регіоналізації в питаннях грипу птиці між Україною та ЄС. Зокрема,
досягти домовленості вдалося завдяки зустрічі Т. Кутового з Єврокомісаром
В. Андрюкайтісом під час «Зеленого тижня» в Берліні та активній комунікації
Держпродспоживслужби з DG Sante та ветеринарними службами країн-членів
Євросоюзу.
«Ми налаштовані не лише на спрощення режиму взаємної торгівлі, але й на
повноцінну адаптацію законодавства України до положень Угоди про асоціацію
між Україною та ЄС у сфері санітарних і фітосанітарних заходів (SPS) з метою
взаємного
визнання
еквівалентності»,
–
повідомив
голова
Держпродспоживслужби
В.
Лапа
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/eksport-ukrainskoi-ptici-do-es-vidnovleno).
–
2017. – 30.01).
***
Єврокомітет по зерновим на 2017 р. затвердив ліцензії на імпорт ще
83,595 тис. т української пшениці в рамках тарифної угоди про квоти.
Про це пише «Зерно Он-Лайн».
Таким чином, українська квота вибрана вже на 675,156 тис. т або на 70,3 %.
Ліцензії за квотою на пшеницю з інших третіх країн на минулому тижні не
затверджувались. Ця квота як і раніше обрана лише на 1,7 % або на 41,383 тис. т
(Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-vibrala-kvotu-na-postavkupsenici-v-es-na-70). – 2017. – 30.01).
***
У найближчі місяці Україна і Європейська асоціація вільної торгівлі
розпочнуть переговори щодо корекції умов зони вільної торгівлі.
Про це заявила торговий представник України Н. Микольська.
«В угоді про зону вільної торгівлі є положення про необхідність його
перегляду в разі укладення більш ліберального угоди з третьою стороною.
Тепер, після ЗВТ з ЄС, цей момент настав», – сказала Н. Микольська.
За її словами, нині сторони обговорюють дату перших консультацій.
«Варто зазначити, що для нас це скоріше можливість поглибити
торговельні відносини з країнами ЄАВТ», – додала Н. Микольська (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-obgovorit-umovi-zvt-z-evropejskouasociacieu-vilnoi-torgivli). – 2017. – 30.01).
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***
Ринок вершкового масла в Україні, як і раніше, дуже нестабільний. Але
це не заважає українським виробникам нарощувати експорт.
У січні ціни на вершкове масло хоч і зросли, все ж великого дефіциту
товару немає, завдяки діяльності виробники сирних продуктів. Але якщо
експорт масла й надалі залишатиметься активним, то виробники не будуть
встигати за попитом, і в лютому ціни на продукт можуть побити чергові
рекорди. На сьогодні за селянське масло продавці просять 97–100 тис. грн/т,
товар 82 % оцінюється в 110-120 тис. грн/т.
Вартість вершкового масла буде поступово збільшуватися, не останню
роль відіграє девальвація гривні. Зараз досить вигідно експортувати товар,
навіть не змінюючи доларову ціну. Селянське масло в СНД продається по 3400–
3500 дол./т. За товар (82 %) пропонують до 4000 дол./т.
Навіть до зниження курсу гривні обсяги експорту вершкового масла
залишалися досить істотними. У грудні з країни було вивезено майже 1,1 тис. т
товару. При цьому переважали відвантаження навіть не в країни колишнього
СРСР, а в Африку і ЄС.
Не виключено, що найближчим часом продажі вершкового масла у Європу
будуть ще значнішими за рахунок контрактів за збільшеною безмитною квотою
на 2017 р. (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/eksport-ukrainskogoverskovogo-masla-v-es-moze-zrosti). – 2017. – 27.01).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
По мнению НБУ, крупный бизнес в Украине закредитован, а малому и
среднему бизнесу не хватает средств для развития. К тому же МСБ, а также
население становятся более привлекательными для предоставления займов,
поскольку имеют больший потенциал.
По словам директора департамента финансовой стабильности НБУ
В. Ваврищука, по соотношению кредитов корпоративного сектора к ВВП
Украина является лидером среди стран Центральной и Восточной Европы, тогда
как по соотношению кредитов физическим лицам к ВВП страна находится на
последнем месте. «Корпоративный сектор в Украине все еще очень
закредитован. Уровень долговой нагрузки зашкаливает по целым секторам
экономики: прибыль предприятий значительно меньше, чем их долги. А сектор
домохозяйств имеет огромный потенциал для роста».
С такой позицией согласны и сами участники рынка. Председатель
правления банка «Глобус» С. Мамедов рассказал, что банк сознательно
отказывается от предоставления больших сумм кредитов из-за юридических
рисков. «Мы понимаем, что при выдаче большой суммы возникает ситуация,
когда заемщик через суды начинает процесс невозврата кредита. Поэтому
средняя сумма, которую мы выдаем, – это 800–900 тыс. грн. В этом случае у
заемщика нет мотивации для включения в судебные процессы, ведь издержки
на производство могут быть выше», – пояснил С. Мамедов. «Глобус» намерен
сконцентрироваться на выдаче кредитов суммой до 2 млн грн.
Правда, есть в кредитовании МСБ и свои риски. «Малый и средний бизнес
приходит в банк с пустым балансом, им невозможно дать кредиты», –
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предупредил старший советник президента Альфа-банка Р. Шпек. Банкиры
ожидают, что небольшие заемщики научатся составлять финансовую
отчетность,
которая
позволит
получать
кредиты
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/393609/nbu-planiruet-uvelichenie-kreditovaniyamsb). – 2017. – 26.01).
***
Глава НБУ В. Гонтарева считает, что для прихода платежной
системы PayPal необходим более высокий рейтинг страны.
По еѐ словам, в НБУ прилагали усилия для того, чтобы система заработала
в Украине и можно было не только отправлять платежи, но и принимать деньги.
Но компания пока не хочет здесь работать.
«Из 90 стран, где работает PayPal, в обе стороны работает лишь в 30–40
странах, которые имеют инвестиционный рейтинг. Но, к сожалению, один
Нацбанк не может вытянуть экономику и сделать рейтинг», – пояснила
В. Гонтарева.«Они не разрешают принимать платежи. Почему? Из-за
странового риска, – объяснила она. – Но PayPal обязательно придѐт, когда у
страны будет хотя бы минимальный инвестиционный рейтинг» (Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/01/27/25887566/). – 2017. – 27.01).
***
Платежеспособные банки должны Национальному банку 22 млрд грн
рефинансирования.
Об этом сообщила глава НБУ В. Гонтарева в ходе пресс-конференции.
«Я смотрела данные. Остаток по задолженности платежеспособных банков
по рефинансированию составил 22 млрд гривен», – сказала она.
По данным НБУ, большая часть задолженности приходится на ПриватБанк.
При этом она напомнила, что задолженность ПриватБанка по
рефинансированию составляла порядка 19 млрд грн на момент национализации,
а Платинум Банка – 247,5 млн грн (Finance.Ua (http://news.finance.ua/ru/news//393659/stalo-izvestno-skolko-deneg-dolzhny-nbu-platezhesposobnye-banki).
–
2017. – 26.01).
***
Включение еврооблигаций ПриватБанка в процедуру bail-in при его
национализации
полностью
соответствует
украинскому
закону,
согласованному с Международным валютным фондом и Всемирным банком,
и Национальный банк Украины (НБУ) готов отстаивать эту позицию в
международном суде, заявила глава НБУ В. Гонтарева.
«Это государственническая позиция, мы ее будем отстаивать. Я не вижу
никакой проблемы встретиться в судах с этими инвесторами. Это право
инвесторов обжаловать, наше право – доказать, что они профессиональные
инвесторы и не должны рассчитывать на деньги налогоплательщиков», –
сказала она на пресс-конференции в Киеве.
В. Гонтарева отметила, что еврооблигации ПриватБанка покупали
профессиональные инвесторы, которые должны были отслеживать ситуацию в
банке.«Это профессиональные инвесторы: профессиональные инвесторы
должны были интересоваться жизнью этой инвестиции, они должны спросить с
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г-на
Коломойского
(крупнейший
экс-владелец
ПриватБанка
Игорь Коломойский), куда он дел эти деньги. Потому, что наше государство
докапитализировало этот банк после того, как мы его национализировали, после
bail-in, на сумму 116 млрд грн», – подчеркнула глава НБУ (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/393665/sprosite-u-g-na-kolomojskogo-natsbank-ukrainy-gotov-ksudu-s-derzhatelyami-evroobligatsij-privatbanka-gontareva). – 2017. – 26.01).
***
Фонд гарантирования вкладов физических лиц должен Министерству
финансов 60 млрд грн, Национальному банку – 9 млрд грн.
Об этом сообщил директор-распорядитель фонда К. Ворушилин.
«Для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков фонд сделал
большие заимствования у Нацбанка и у Минфина. Мы сегодня Нацбанку
должны более 9 млрд гривен, а Минфину – порядка 60 млрд гривен», – заявил
К. Ворушилин. Он напомнил, что в конце 2016 г. Фонд гарантирования вкладов
взял кредит у Минфина на сумму 8 млрд грн.
«Поэтому у фонда средств достаточно. У меня нет понимания, какие еще
банки могут быть выведены с рынка», – отметил К. Ворушилин.
Он выразил надежду, что в этом году Фонд гарантирования вкладов не
будет заимствовать у Минфина средства для выплат вкладчикам (Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/393784/stalo-izvestno-skolko-fondgarantirovaniya-vkladov-dolzhen-minfinu-i-nbu). – 2017. – 30.01).
***
Окружной административный суд Киева поддержал Нацбанк в споре
относительно неплатежеспособного банка «Форум». Об этом сообщается на
сайте регулятора.
Физическое лицо обратилось в Окружной админсуд Киева с иском о
признании неправомерной бездеятельность НБУ. Истец считал, что бездействие
регулятора и его действия привели к тому, что банк стал неплатежеспособным.
Изучив материалы дела и учитывая предоставленные Нацбанком
возражения, суд удовлетворил ходатайство НБУ и оставил иск без рассмотрения
(Минфин (http://minfin.com.ua/2017/01/27/25888285/). – 2017. – 27.01).
***
Европейский Союз должен заблокировать строительство газопровода
«Северный поток-2», чтобы не позволить Кремлю завладеть
дополнительными рычагами экономического и геополитического влияния на
Германию, Польшу и Словакию.
Об этом заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины»
А. Коболев в интервью Reuters, опубликованном 29 января.
«Мы призываем наших европейских партнеров посмотреть на шаг вперед,
что произойдет, когда “Северный поток-2” будет запущен», – сказал
руководитель «Нафтогаза».
А. Коболев подчеркнул, что запуск подводного газопровода с пропускной
способностью 55 млрд куб. м в год приведет к эквивалентному падению
объемов транзита природного газа через Украину и Польшу.
«Не думаю, что это имеет отношение к диверсификации поставок. Это
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означает доминирование “Газпрома” в этой части Европы», – отметил глава
«Нафтогаза». А. Коболев призвал страны ЕС быть осмотрительными в
отношениях с РФ и российским компаниями, а также заверил, что Украина
остается одним из самых последовательных противников «Северного потока-2»
(Finance.Ua
(http://news.finance.ua/ru/news/-/393786/es-dolzhen-zablokirovatstroitelstvo-gazoprovoda-severnyj-potok-2-kobolev). – 2017. – 30.01).
***
Держава має контролювати якість скрапленого газу, однак коштів для
відповідних лабораторій немає, а кількість нелегальних заправок продовжує
збільшуватися. Тому роль контролера мають брати на себе громадські
інститути. Таку думку в коментарі УНН висловив директор Науково-технічного
центру С. Сапєгін (http://www.unn.com.ua/uk/news/1639196-yakist-skraplenogogazu-na-rinku-derzhava-sogodni-ne-kontrolyuye-s-sapegin).
«Згідно з Конституцією України, держава має контролювати виконання
стандартів і технічного регламенту, з одного боку. А з іншого боку лабораторій
для контролю якості немає. Тому, є ось така ситуація, яка не всиляє оптимізму.
Коли так званий “акциз з літра” перенесли в основний акциз, то економіка
продажу скрапленого газу через модулі змінилася.
Однак, от ці модулі і нелегальні заправки все одно за рахунок ухилення від
податків мають більш високу межу, ніж легально працюючі станції та модулі.
Тому вони все одно лишаються, хоча їхня економіка і погіршилася. Але все
одно вони лишаються і кількість їх збільшується. Для споживача це означає
більш низькі ціни на паливо і звісно, що вони шукають, де дешевше
заправитися. Поки що цей ринок залишається живим, хоча економіка цього
нелегального ринку погіршилася», – сказав С. Сапєгін.
Експерт зазначив, що державного фінансування не вистачає для належного
контролю за якістю скрапленого газу.
«В існуванні лабораторій для контролю якості мають бути зацікавлені і ті,
хто продають, і держава. Раніше з державного боку системою якості контролю
займалася інспекція, а зараз її реформували. Однак наскільки я пам’ятаю, на
весь рік на всі перевірки було виділено близько 3 млн грн, а це практично
нічого. Бо це – не лише паливо, а це і продукти, і товари, і так далі. Тому тут не
доводиться очікувати змін», – зазначив С. Сапєгін.
За словами експерта, перевірка якості скрапленого газу досить затратна, і
поки державне фінансування не може повністю вирішувати це питання,
втрутитися має громадськість.
«Мені здається, що тут повинні почати працювати інститути громадського
суспільства. Перевірки якості з точки зору вартості виконання робіт на
відповідність палива стандартам це досить затратні речі. І поки що я не бачу,
хто в державі це міг би зробити», – зауважив він (Українські Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/uk/news/1639196-yakist-skraplenogo-gazu-narinku-derzhava-sogodni-ne-kontrolyuye-s-sapegin). – 2017. – 27.01).
***
На этой неделе наблюдается повышение цен на картофель как в
Украине, так и в Европе (http://news.eizvestia.com/news_economy/full/345-vukraine-serezno-podorozhal-kartofel).
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Как сообщили на оптовом рынке «Шувар», средняя цена на качественный
картофель в Украине только за первые два дня этой недели возросла на 10–15 %
и сейчас составляет 4–4,3 грн/кг.
По сравнению с ценами на прошлой неделе эти показатели увеличились на
15–20 %.
На рынке картофеля в Европе наблюдается аналогичная тенденция.
Например, в Польше, которая в этом году собрала достаточно неплохой
урожай, только за последнюю неделю цены на картофель повысились вдвое – до
0,12–0,14 евро/кг.
Причиной такого резкого увеличения является повышенный спрос со
стороны Румынии, Франции, Бельгии, Италии и других стран ЕС.
По мнению специалистов рынка «Шувар», цена на картофель в Украине и
дальше будет расти, так как запасы качественной продукции стремительно
сокращаются
(Экономические
известия
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/345-v-ukraine-serezno-podorozhalkartofel). – 2017. – 26.01).
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