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У ЦЕНТРІ УВАГИ
Президент П. Порошенко відзначив високими державними
нагородами військовослужбовців Збройних сил України, які
відзначилися під час бойових дій у районі Авдіївки. Більшість із цих
військовців і зараз перебувають на бойових позиціях.
За особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі
нагородами відзначено 48 офіцерів та солдатів ЗСУ.
Серед нагороджених орденом Богдана Хмельницького, старший
лейтенант С. Вдовиченко, лейтенант А. Верхогляд, капітан Р. Дармограй, майор
В. Дяченко, капітан Р. Поп, лейтенант В. Тарасюк.
Лейтенант, командир механізованої роти механізованого батальйону
Л. Деркач нагороджений орденом Богдана Хмельницького (посмертно). З
березня 2015 р. по червень 2016 р., з жовтня 2016 р. по лютий 2017 р. виконував
бойові завдання в районі проведення антитерористичної операції. Близько 8 год
1 лютого 2017 р. героїчно загинув під час виконання бойового завдання від
отриманих поранень, не сумісних з життям внаслідок артилерійського обстрілу
із систем залпового вогню «Град» зі сторони незаконних збройних формувань
«ДНР» на ротному опорному пункті механізованого батальйону в районі
«Промзона» м. Авдіївка Донецької області.
Орденом
«За
мужність»
також нагороджені посмертно
солдат
Р. Гульченко, молодший сержант В. Бальченко, солдат Р. Бублієнко, солдат
О. Бурць, сержант В. Крижанський, солдат Д. Оверченко, солдат Я. Павлюк,
солдат С. Пацула, солдат В. Шамрай (Офіційне інтернет-представництво
Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 1.02).
***

Група народних депутатів на чолі з Головою Верховної Ради
України звернулись з відкритим листом до парламентів вільного
світу з приводу загострення ситуації на Сході України.
Зокрема до парламентів країн-членів Європейського Союзу, США, Канади
і Японії, а також Європейському парламенту звернулися Голова Верховної
Ради України А. Парубій, перший заступник Голови Верховної Ради України
І. Геращенко, голова Комітету у закордонних справах Г. Гопко, заступник
голови Комітету з питань європейської інтеграції М. Іонова:
«Шановні колеги-парламентарі, Ми просимо Вашої негайної уваги та дії з
приводу загострення ситуації на Сході України. Змушені констатувати, що Росія
як країна-агресор не відмовляється від продовження курсу на подальшу
ескалацію конфлікту на частині тимчасово окупованого Донбасу. Свідченням
цього є критична ситуація, близька до гуманітарної катастрофи, що склалась
цими днями внаслідок систематичних обстрілів зі сторони незаконних збройних
формувань в районі міста Авдіївка, Донецької області.
29 січня 2017 року, порушуючи режим тиші, незаконні збройні формування
розпочали обстріли Збройних сил України у м. Авдіївка. Обстріли
здійснюються включно із заборонених Мінськими домовленостями РСЗВ
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“Град”, артилерії калібру 152 мм, 122 мм, мінометів 120 та 82 мм, танків, а
також зі стрілецької зброї. Протягом двох днів від російської зброї загинули 8
українських військовослужбовців, ще 26 отримали поранення. Серед загиблих
також двоє цивільних осіб, що постраждали під час обстрілів житлових районів.
Ми хочемо привернути особливу увагу до критичної гуманітарної ситуації,
що склалась у м. Авдіївка через систематичні обстріли з боку незаконних
збройних формувань. Внаслідок бойових дій було пошкоджено лінії
електропередач, а також ряд життєво важливих об’єктів інфраструктури, що
призвело до відключення водо- та теплопостачання. У ці дні температура
повітря в Авдіївці опустилась нижче -18 С. У ніч на 31 січня 2017 року в місті
було оголошено надзвичайний стан.
Загальна кількість осіб, що залишаються без електроенергії,
водопостачання та тепла перевищує 22 тисячі осіб. Уже розпочато евакуацію із
Авдіївки дітей та людей з інвалідністю.
Уповноважені органи української влади роблять усе можливе, аби
допомогти цивільному населенню, забезпечують людей водою, додатковими
генераторами та предметами першої необхідності. Водночас, в умовах
погіршення погоди та постійного загострення безпекової ситуації в районі
Авдіївки, загальна гуманітарна ситуація близька до катастрофічної.
Руйнування інфраструктури, спричинені діями Російської Федерації,
призводять до порушення екологічної безпеки на Донбасі та подальшого
погіршення ситуації в регіоні, що, у свою чергу, унеможливлює його
відновлення.
Для вирішення ситуації, що склалась в Авдіївці, необхідно негайно
розпочати роботи із ремонту пошкоджених об’єктів життєво важливої
інфраструктури. Однак, через триваючі обстріли з боку незаконних збройних
формувань комунальні служби не можуть розпочати зазначені роботи, а
ситуація в місті продовжує загострюватися.
Ми рішуче засуджуємо такі дії Російської Федерації і закликаємо своїх
коллег-парламентаріїв зробити усе необхідне для того, щоб змусити Росію
негайно припинити вогонь і дестабілізацію ситуації на Донбасі, забезпечивши
виконання режиму припинення вогню, що дасть змогу розпочати ремонтні
роботи в районі Авдіївки.
Окрім того, безпекова криза в Авдіївці продемонструвала необхідність
збільшення присутності міжнародних організацій, що забезпечують моніторинг
ситуації та ще раз засвідчує потребу негайного розгортання озброєної
поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.
Злочин, вчинений російсько-терористичними військами проти мирного
населення в Авдіївці, вкотре засвідчив, що лише посилення санкцій проти
Російської Федерації та міжнародна консолідація зусиль здатні зупинити
ескалацію військових дій на фронті. Саме тому нам важливо спільно
посилювати тиск на агресора аж до повного встановлення миру і відновлення
територіальної цілісності України.
Ми, парламентарі, звертаємося до Вас із проханням використати усі наявні
механізми урядової та міжпарламентської дипломатії та посилити тиск на
офіційний Кремль.
Будемо вдячні, якщо керівництво Ваших парламентів публічно закличе
російську владу до неухильного виконання всіх міжнародних зобов’язань та
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припинення свідомого загострення безпекової і гуманітарної ситуації на
Донбасі»
(Офіційний
веб-портал
Верховної
Ради
України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 31.01).

АНАЛІТИЧНИЙ РАКУРС
М Дем’яненко, мол. наук. співроб. ФПУ НБУВ

Угода про асоціацію між Україною та ЄС: стан та перспективи
Рік, що минув, був дуже складним для України, проте, ознаменувався і
окремими досягненнями, зокрема і в процесі реалізації реформ. Успішне
проведення останніх у першу чергу має покращити життя українців, але разом з
тим є вагомим фактором процесів євроінтеграції. У короткостроковій
перспективі головними пріоритетами для нашої держави залишається
отримання безвізового режиму з ЄС та ратифікація Угоди про асоціацію
Україна – ЄС.
Якщо в питаннях «безвізу» спостерігаються позитивні зрушення, а саме,
наприкінці 2016 р. ЄС ухвалив механізм призупинення дії безвізового режиму, а
Україна фактично перебуває на завершальній стадії безвізового діалогу
(позитивний результат анонсовано на першу половину 2017 р.). То питання
ратифікації Угоди про асоціацію Україна – ЄС залишається відкритим, навіть
попри заяви європейських політиків.
Головною перешкодою ратифікації став референдум у Нідерландах про
затвердження Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною,
який відбувся 6 квітня 2016 р., на ньому більшість виборців проголосували
проти затвердження угоди. Попри консультативний та коригувальний характер
референдум все ж мав правові наслідки, а саме, оскільки Угода про асоціацію
між Україною та Європейським Союзом вже була ратифікована урядом
Нідерландів, останній залишив за собою право подати до парламенту
законопроект або про денонсацію Угоди з Україною, або про її підтвердження.
У свою чергу парламентарі можуть проголосувати згідно з волею виборців, або
ще раз підтримати Угоду.
Тобто фактично на сьогодні рішення про ратифікацію Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським Союзом залежить від Нідерландів. На
цьому наголошують і в самому ЄС. Так, президент Європейської ради Д. Туск
зауважив: «Щодо України ми ухвалили обов’язкове для виконання рішення
задля ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію. Це рішення спричинене
занепокоєнням, висловленим минулого року нідерландцями. Тепер
відповідальність лежить на Амстердамі. Ратифікація важлива не лише для
України, але й для геополітичної стабільності Європи. Ми зробили те, що мали
для збереження угоди, яку вже ратифікували 27 країн-членів і Європарламент.
Наразі м’яч перебуває на полі Нідерландів».
15 грудня на саміті ЄС лідери Євросоюзу погодилися з пропозиціями
прем’єр-міністра Нідерландів М. Рютте, які спрямовані на розблокування
ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.
У ЄС, зокрема, домовилися задовольнити вимогу Нідерландів затвердити,
4

що ратифікація цієї угоди сама по собі не надає Україні статусу кандидата на
вступ до Євросоюзу і не містить зобов’язання надати такий статус у
майбутньому. Крім того, рішення визначає, що ця угода не містить зобов’язань
ЄС чи країн-членів надавати Україні колективні гарантії безпеки чи іншу
військову
допомогу
або
підтримку
(URL:
http://www.radiosvoboda.org/a/news/28241785.html).
У свою чергу М. Рютте заявив про початок підготовки до ратифікації
Угоди про асоціацію між Україною та країнами Євросоюзу. Він підкреслив, що
його уряд має ще багато роботи з огляду на те, що документ Угоди повинен
бути схвалений палатою представників і сенатом, при цьому в нижній палаті
коаліція прем’єр-міністра представлена 75 місцями із 150, у той час як у сенаті
йому доведеться покладатися на підтримку проєвропейських опозиційних
партій. Він також спрогнозував падіння своєї репутації серед виборців надалі,
проте зазначив, що ратифікація Угоди про асоціацію між Євросоюзом та
Україною перебуває в національних інтересах Нідерландів. «Це гарантує те, що
Європа може бути і залишається єдиним фронтом проти все більш
дестабілізуючої зовнішньої політики Росії. Це безпосередньо впливає на
безпеку
тут,
в
Нідерландах»,
–
підкреслив
М. Рютте
(URL:
https://novyny.online.ua/762334/nehay-meni-bude-girshe-premer-niderlandivzaspokoyiv-ukrayinu/).
Позитивним моментом є той факт, що в експертних колах Нідерландів
нині переважають оптимістичні прогнози щодо ратифікації Угоди, і вже
найближчим часом – до 15 березня, адже тоді в державі пройдуть вибори в
парламент. Зокрема, професор університету в Маастрихті, керівник інституту
Монтеск’є А. В. Херінга вважає, що закон потрапить у парламент, у 2-у палату,
на самому початку 2017 р. Голосування у 2-й палаті буде позитивним, якщо
коаліція лібералів і соціалістів проголосують «за». За його словами, 2 палата
передасть його в Сенат, який, по суті, може і відхилити, і ветувати його. «У
Нідерландах докладуть максимум зусиль, щоб закінчити цей процес до
проведення голосування в парламент... Нинішній прем’єр-міністр Нідерландів
буде намагатися закінчити роботу по асоціації в березні. Якщо в Україні не буде
великої кризи, і в стосунках між РФ, Україною і ЄС нічого не зміниться, я
впевнений, що закон приймуть», – підсумував А. В. Херінга (URL:
http://www.dialog.ua/news/106365_1482601584).
Водночас у МЗС України озвучили свої прогнози щодо розгляду сенатом
Нідерландів Угоди про асоціацію. Заступник міністра закордонних справ
України з питань європейської інтеграції О. Зеркаль заявила, що уряд
Нідерландів внесе на розгляд верхньої палати парламенту (сенату) для
ратифікації Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом після
15 березня 2017 р. «Що стосується сенату, то сенат не бере участі у виборах,
водночас за планом, який був представлений прем’єр-міністром Нідерландів
паном Рютте, він буде вносити в сенат пропозиції щодо підтримки рішення про
ратифікацію після виборів, після 15 березня, оскільки це питання є доволі
заполітизованим», – зауважила О. Зеркаль. Крім того, заступник міністра
озвучила досить точні цифри, щодо підтримки депутатами нідерландського
парламенту Угоди. За її словами, у сенаті Нідерландів готові підтримати Угоду
про асоціацію з Україною 43–44 представники із 75. Також нідерландський уряд
підрахував, що зі 150 депутатів нижньої палати парламенту Нідерландів (палати
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представників) близько 90 можуть підтримати ратифікацію Угоди про асоціацію
(URL: http://nv.ua/ukr/world/geopolitics/v-mzs-ukrajini-ozvuchili-prognozi-shchodorozgljadu-senatom-niderlandiv-ugodi-pro-asotsiatsiju-ukrajina-jes-366802.html).
Така впевненість представників МЗС України вселяє певний оптимізм на
позитивний результат. Але, разом з тим керівництво України за будь-якої
можливості намагається пришвидшити цей процес. Так, на Всесвітньому
економічному форумі в Давосі, що відбувся в січні цього року, Президент
України П. Порошенко був присутній на зустрічі з главою нідерландського
уряду М. Рютте. Там він зробив заяву на адресу іноземного партнера, що
офіційний Київ уже зачекався ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію
Україна – Європейський Союз. Під час їх зустрічі лідер України підкреслив, що
результати саміту ЄС, який відбувся в грудні минулого року, дали можливість
парламенту Королівства Нідерландів завершити процес ратифікації Договору
про асоціацію між Україною та Євросоюзом. І хоча прем’єр Королівства
Нідерланди у відповідь конкретних обіцянок не дав, проте запевнив
П. Порошенка в підтримці України, заявивши, що згоден продовжувати санкції
для Російської Федерації до того моменту, поки та повністю не виконає Мінські
домовленості і не сприятиме відновленню територіальної цілісності сусідньої
країни, віддавши Крим. Більше того, М. Рютте підтримує введення з боку ЄС
«безвізу»
для
народу
України
(URL:
http://www.dialog.ua/news/108677_1484842615).
Проте не лише в Україні сподіваються на швидку ратифікацію Угоди про
асоціацію. Так, керівник Представництва Європейського Союзу в Україні
Х. Мінгареллі висловив надію, що Нідерланди в першій половині 2017 р.
ратифікують Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
«Мені складно назвати конкретну дату. Ви знаєте, що в березні в Нідерландах
пройдуть вибори. Ми сподіваємося, що в першій половині року Угоду про
асоціацію ратифікують усі 28 країн-членів ЄС», – заявив Х. Мінгареллі. У той
же час він нагадав, що з 1 січня 2016 р. діє тимчасове застосування
найважливіших
пунктів
Угоди
про
асоціацію
(URL:
http://nv.ua/ukr/world/countries/u-jes-spodivajutsja-shcho-niderlanady-ratifikujutugodu-z-ukrajinoju-u-pershij-polovini-roku-473696.html).
Підтримують Україну в питанні ратифікації Угоди як на рівні ЄС, так і на
рівні керівництва країн-учасниць. Зокрема, 26 січня цього року, під час
телефонної розмови Президента України П. Порошенка та прем’єр-міністра
Мальти (яка головує в Раді ЄС у першій половині 2017 р.) Дж. Муската, лідери
обговорили кроки, необхідні для завершення стороною ЄС усіх процедур для
запровадження безвізового режиму для громадян України, і наголосили на
важливості якнайшвидшого набуття чинності Угодою про асоціацію між
Україною
та
ЄС
(URL:
http://www.newsru.ua/ukraine/26jan2017/poroshenko_i_muskata.html).
Європейський комісар з питань переговорів щодо розширення та
Європейської політики сусідства Й. Ган також переконаний, що Нідерланди
ратифікують Угоду про асоціацію Україна – ЄС у першій половині 2017 р. Крім
того, канцлер Німеччини А. Меркель та президент Франції Ф. Олланд
висловили впевненість у завершенні найближчим часом процесу ратифікації
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та запровадженні безвізового режиму
для громадян України.
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Проте, незважаючи на чималу підтримку, процес ратифікації Угоди має і
своїх противників. Серед останніх, рух «Форум за демократію», який стояв біля
витоків нідерландського референдуму щодо ратифікації Угоди про асоціацію
між ЄС та Україною. Вже на початку цього року, розуміючи, що уряд все ж має
намір ратифікувати Угоду, організатори референдуму подали на нього позов до
суду. Лідер руху Т. Боде прагне, щоб судді зупинили спроби уряду щодо
ратифікації Угоди з Україною. Члени руху стверджують, що закон про
консультативний референдум передбачає, що після того як відбулося
голосування, результати повинні бути схвалені якомога швидше, або
проігноровані. Однак замість цього уряд почав переговори в ЄС та з
політичними партіями всередині країни щодо подальших кроків. На думку
членів руху «Форум за демократію», це є порушенням чинного законодавства.
«Немає місця для жодних поправок, в даній ситуації компроміс неможливий», –
сказав Т. Боде (URL: http://expres.ua/news/2017/01/13/222867-organizatoryreferendumu-podaly-sud-uryad-niderlandiv-ugodu-asociaciyu).
Але на думку окремих експертів, така позиція Руху зумовлена не
відстоюванням законності, а швидше лобіюванням інтересів Росії, з якою і
пов’язують «Форум за демократію». Тому що позиція членів Руху та його
лідера є дещо спекулятивною, особливо враховуючи той факт, що лідери
Євросоюзу попередньо погодили запропоновані Нідерландами пропозиції щодо
умов завершення ратифікації в країні Угоди про асоціацію Україна – ЄС, згідно
з якими Угода про асоціацію з Україною не передбачає членства в ЄС сьогодні
або в майбутньому, також не включає гарантій колективної безпеки, не веде до
будь-яких форм обов’язкового військового співробітництва та не дає змоги
українцям працювати в ЄС. Також Україна не отримає додаткового
фінансування і повинна зробити все від неї залежне для боротьби з корупцією.
Ще одним вагомим фактором, який так чи інакше, але впливає на
євроінтеграційний процес, та який потрібно враховувати українській стороні –
нові міжнародні реалії. Вперше за понад півстоліття євроспільнота готується не
розширюватися, а зменшуватися. До кінця березня Лондон планує подати заяву
на вихід з ЄС. При цьому європейцям доведеться вибудовувати відносини з
президентом США Д. Трампом, який висловив сумніви в status quo із
союзниками в НАТО. Співробітниця Центру європейської політики в Брюсселі
А. Пол вважає, що до цього часу Європа показала безпрецедентну єдність у
підтримці України. Символом якої стали санкції, щоб стримати російську
агресію. Але Brexit став сигналом того, що ЄС увійшов у стадію внутрішніх
змін. «Ніхто не знає, яким буде Євросоюз через кілька років. У результаті Brexit
ситуація вийшла на критичну стадію. Ми повинні визнати, що і деякі інші
країни можуть вийти з ЄС. Той Євросоюз, членом якого Україна ймовірно стане
в майбутньому, може бути відмінним від того, в який вона прагнула вступити
ще 2–3 роки тому. Україні потрібна стратегічне терпіння по ЄС», – сказала
аналітик. На думку А. Пол, Brexit і політичні процеси на континенті показали,
що багато європейців не цінують велике досягнення ЄС – Європу без кордонів,
а мир і безпеку на континенті сприймають як належне. Однак вторгнення Росії в
Україну показало, що війни у Європі таки можливі. Про ціну безпеки
європейцям нагадали і відверті заяви новообраного президента США Д. Трампа.
А. Пол каже: «Я вважаю, що висловлювання Д. Трампа, можливо, розбудили
деякі країни ЄС, і вони краще усвідомили, що Європа повинна взяти на себе
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більшу відповідальність за власну безпеку, або принаймні платити більше
НАТО за захист із боку США. Адже скільки я пам’ятаю, Європа скорочувала
витрати на оборону, а США витрачали все більше». Партнерство ЄС і США
потрібно всім, і над його збереженням треба працювати, вважають у Брюсселі,
навіть незважаючи на те що деякі європейські лідери явно не згодні з окремими
заявами новообраного американського президента. «США – незамінний
союзник, – каже А. Пол. – Ось чому відносини з Д. Трампом повинні бути, як би
це не було. Це буде не так легко як для багатьох було мати справу з Б. Обамою,
то була зовсім інша особистість. Але я не сумніваюся, що відносини
збережуться ... Потрібен час, щоб почекати і побачити, що Д. Трамп буде
робити, особливо в закордонній політиці, тому що зараз це ще не ясно». У
будівлі Європейської комісії в Брюсселі в скляному саркофазі встановили
шматок Берлінської стіни. Уламок бетону з написами може нагадувати, що
стіни невічні. Але це також і нагадування, що стіни в Європі можуть вирости
буквально за одну ніч, і ніхто не міг припустити, скільки вони простоять або
скільки життів зруйнують (URL: http://www.dialog.ua/news/108051_1484254548).
Ще одним аспектом, який потрібно враховувати, – це фактор інтересів
Кремля. Який протидіє не лише євроінтеграційним прагненням України, а й у
цілому несе загрозу всій об’єднаній Європі. У цьому контексті варто згадати
деструктивну дії окремих політичних сил у країнах Європи, що фінансуються
Росією, пропаганду, втручання у внутрішньополітичні питання тощо. Як
бачимо, така політика Москви все ж приносить дивіденди. Підтвердженням
цього є нещодавня новина про те, що Молдова може розірвати угоду про
асоціацію з Євросоюзом після наступних парламентських виборів. Про це
заявив президент Молдови І. Додон під час зустрічі з президентом Росії
В. Путіним у Москві. «Ми розуміємо, що є угода про асоціацію із Європейським
союзом. До речі, я виступав неодноразово проти її підписання, і вважаю, що
вона ніяких результатів не дала. Ми втратили російський ринок, і, як це не
дивно, наш обсяг експорту в ЄС теж впав», – зазначив І. Додон (URL:
https://www.obozrevatel.com/ukr/abroad/16849-prezident-moldovi-rozpoviv-putinukoli-skasue-asotsiatsiyu-z-es.html).
Проте такий сценарій для України є малоймовірний, якщо не сказати
неможливий. Важко уявити, за яких обставин громадяни чи керівництво нашої
держави відмовляться від євроінтеграції, оскільки цей вибір занадто дорого
коштував Україні. Не є аргументом і відсутність економічної вигоди. За
словами віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України І. Климпуш-Цинцадзе, обсяг торгівлі між Україною і
Європейським Союзом становить 41 % у загальному міжнародному товарообігу
України. А за перші 10 місяців 2016 р. тимчасового застосування Угоди про
асоціацію Україна – ЄС у частині функціонування зони вільної торгівлі
товарообіг
між
Україною
і
Євросоюзом
збільшився
на
6 %.
І. Климпуш-Цинцадзе наголошує на тому, що ЄС – наш основний торговельний
партнер, і розвиток взаємин і торгівлі з цим партнером дає нам не лише
можливості представлення себе на європейських ранках, а й відкриває додаткові
можливості на треті ринки. Також вона наголосила на необхідності
продовження співпраці, що дасть змогу в майбутньому збільшити основні
показники від торгівлі з ЄС.
Таким чином, констатуємо, що Угода про асоціацію Україна – ЄС, станом
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на сьогодні, має всі шанси бути ратифікованою вже в першій половині 2017 р.
Щоправда, існують і певні ризики, у першу чергу пов’язані з
внутрішньополітичною ситуацією у Нідерландах, на яку завуальовано
намагається вплинути і Росія. Проте підтримка з боку ключових інституцій ЄС,
а також лідерів окремих країн-учасниць дають підстави сподіватися на
позитивний результат. Разом з тим важливою складовою процесу залишається
здатність керівництва України ефективно реалізовувати розпочаті реформи, щоб
продемонструвати готовність для подальшої інтеграції в ЄС.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Заява А. Герасимова, голови Постійної делегації Верховної Ради у
Парламентській асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі
(ПА ОБСЄ) щодо активізації російсько-терористичних сил на Донбасі та,
зокрема ситуації в Авдіївці.
А. Герасимов висловлює глибоке занепокоєння у зв’язку з активізацією
російсько-терористичних сил на Донбасі та, зокрема, обстрілами міста Авдіївки.
«Починаючи з 29 січня 2017 року російські окупаційні війська ведуть
масовані обстріли з забороненої Мінськими домовленостями зброї, зокрема,
РСЗВ “Град”, артилерії калібру 152 мм, 122 мм, мінометів 120 та 82 мм, танків,
а також зі стрілецької зброї. Внаслідок збільшення кількості обстрілів
російською стороною зросла кількість загиблих і поранених з українського
боку, у тому числі, мирних мешканців.
Обстріли житлових районів ведуться з території житлового сектора
окупованого Донецька. Внаслідок артилерійських ударів знеструмлено міста
Авдіївка та Ясинувата, виведено з ладу систему постачання води та тепла,
закрито школи. Обстрілів зазнала лікарня міста Авдіївки. Температура повітря в
районі сягає мінус 25 градусів, що ускладнює гуманітарну ситуацію та
фактично загрожує гуманітарною катастрофою.
Звертаємо Вашу увагу на те, що обстріли населених пунктів, зокрема,
житлових кварталів, об’єктів соціальної інфраструктури – шкіл та дитячих
садків є незаконним, безпричинним та широкомасштабним знищенням майна,
що не викликано воєнною необхідністю, – це грубе порушенням Женевських
конвенцій від 12 серпня 1949 року.
Ескалація на Донбасі повторює тактику Російської Федерації в
сирійському Алєппо, спрямовану на повне знищення населених пунктів разом з
населенням та провокування гуманітарної кризи з метою створення міграційних
хвиль.
Російська Федерація продовжує зухвало ігнорувати свої зобов’язання в
рамках Мінських домовленостей, всіляко перешкоджає стабілізації ситуації та
досягненню будь-якого прогресу в безпековій і гуманітарній сферах.
Вимагаємо від Російської Федерації негайно припинити бойові дії та неухильно
дотримуватися режиму припинення вогню.
Звертаємося до членів Парламентської асамблеї ОБСЄ з проханням
довести до відома національних парламентів інформацію про критичну
ситуацію на Донбасі та посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль для
того, щоб зупинити небезпечну ескалацію на Донбасі і уникнути гуманітарної
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катастрофи в регіоні» (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 31.01).
***
Звіт про законопроектну діяльність Комітету з питань Регламенту
та організації роботи Верховної Ради України упродовж п’ятої сесії
восьмого скликання.
I. Законопроектна діяльність з питань, щодо яких Комітет визначено
головним
1. Проекти законів, які внесені на розгляд членами Комітету.
Комітетом розглянуто пропозиції робочої групи з підготовки змін до
Регламенту, створеної 24 грудня 2014 року (протокол № 5), обумовленого
необхідністю приведення його положень у відповідність до Конституції
України. Було ухвалено рішення щодо внесення проекту Закону України «Про
внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» № 5522 на розгляд
парламенту.
2. Проекти законів України, які надійшли для розгляду до Комітету.
Стосовно проекту Закону України «Про внесення змін до статей 90 та 116
Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» щодо підготовки
законопроектів (автор О. Дроздик, № 3067), мета якого – «створення ефективної
системи законодавства шляхом встановлення певних вимог до розроблення та
внесення пропозицій до другого читання, що, у свою чергу, сприятиме
підвищенню якості нормотворчої діяльності».
Комітет ухвалив рішення щодо прийняття документа за основу з
урахуванням доручення Комітету підготувати його до другого читання.
Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо забезпечення належних прав народних
депутатів та їх помічників-консультантів)» (№ 4698), щодо внесення змін до
статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України» та до
Положення про помічника-консультанта народного депутата, затвердженого
Постановою Верховної Ради від 13.10.1995 № 379-95/ВР, якими був
передбачений особливий порядок вчинення окремих процесуальних дій
стосовно помічників-консультантів народних депутатів, ухвалено рішення
рекомендувати парламенту не включати до порядку денного, а в разі
включення – за результатами розгляду в першому читанні відхилити його.
Комітет ухвалив рішення щодо включення до порядку денного проекту
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
порядку діяльності тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісій та
спеціальної тимчасової слідчої комісії», ( № 4244).
3. Проекти постанов Верховної Ради щодо скасування рішень Верховної
Ради України.
Стосовно питань щодо скасування рішень парламенту через порушення
регламентних процедур розгляду й голосування законопроектів (стаття 48
Регламенту Верховної Ради України), передусім проектів постанов № 5130-П,
№ 5130-П1, 5130-П2, 2966-д-П, 3312-д-П, 3312-д-П1, 3252-П, 3153-П, 2418а-П,
5132-П, 5180-П, 5368-П, № 5368-П1, які були розглянуті та не прийняті
парламентом.
На виконання доручень Голови Верховної Ради Комітетом розглянуто
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матеріали, подані суб’єктами права законодавчої ініціативи до Апарату,
зокрема, народними депутатами А. Антонищаком,
Д. Добродомовим,
Б. Матківським, О. Мусієм, Є. Соболєвим, С. Семенченком, П. Костенком,
В. Вовком, С. Капліним, щодо підстав для їх реєстрації, стосовно кожної
ініціативи було підготовлено проект відповіді.
4. Проекти постанов Верховної Ради України про зміни в складі
парламентських комітетів.
Розглянуто і підтримано заяви народних депутатів України:
Богдана Р. Д. про обрання його членом Комітету з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (проект
Постанови від 22.09.2016 ( № 5166),
Велікіна О. М. про обрання його членом Комітету з питань сім’ї,
молодіжної політики, спорту та туризму (проект Постанови від
22.09.2016 (№ 5167),
Даніліна В. Ю. про обрання його членом Комітету з питань Регламенту та
організації роботи Верховної Ради України (проект Постанови від 22.09.2016
(№ 5168);
Дубіля В. О. про обрання його членом Комітету з питань бюджету
(проект Постанови від 22.09.2016 ( № 5174),
Одарченка Ю. В. про обрання його членом Комітету з питань
будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства (проект
Постанови від 22.09.2016 (№ 5170),
Ричкової Т. Б. про обрання її членом Комітету з питань запобігання і
протидії корупції (проект Постанови від 22.09.2016 (№ 5171),
Саврасова М. В. про обрання його членом Комітету з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (проект Постанови від
22.09.2016 (№ 5172);
Лозового А.С. про обрання його членом Комітету з питань аграрної
політики та земельних відносин, відкликавши його з посади секретаря Комітету
з питань правової політики та правосуддя (проект Постанови від 05.10.2016
(№ 5232);
Жолобецького О. О. про обрання його членом Комітету з питань
транспорту, увільнивши від обов’язків члена Комітету з питань фінансової
політики і банківської діяльності (проект Постанови від 21.10.2016 (№ 5302);
Семенухи Р. С. про обрання його членом Комітету з питань бюджету,
увільнивши від обов’язків члена Комітету з питань інформатизації та зв’язку
(проект Постанови від 22.12.2016 (№ 5583);
позафракційних народних депутатів І. Констанкевич про обрання її
членом Комітету з питань науки і освіти (проект Постанови від 22.09.2016
(№ 5169) та В.Шевченка про обрання його членом Комітету з питань бюджету
(проект Постанови від 22.09.2016 (№ 5173).
5. Питання про дострокове припинення повноважень народного депутата
України.
2 листопада 2016 року Комітетом розглянуто заяву народного депутата
України О. Савченка щодо складення депутатських повноважень у зв’язку з
призначенням головою Миколаївської обласної державної адміністрації, після
закінчення випробувального строку, визначеного відповідним Указом
Президента України (від 6 жовтня 2016 року № 435/2016). Було ухвалено
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рішення рекомендувати парламенту визначитися шляхом голосування щодо
припинення його повноважень (законопроект № 5346), але даний документ
не було підтримано.
6. Про календарний план проведення шостої сесії Верховної Ради України
восьмого скликання.
Комітетом ухвалено рішення щодо внесення на розгляд парламенту
проекту Постанови (№ 5585), та рекомендувати прийняти його за основу та в
цілому (17.01. 2017 р. прийнято Постанову № 1818-VIII).
II. Розгляд проектів законів, постанов та інших актів на відповідність
оформлення та реєстрації вимогам Регламенту Верховної Ради України та
звернень щодо застосування законів України:
1. Проекти постанов Верховної Ради України про утворення тимчасових
слідчих комісій.
Проекти постанов про утворення тимчасових слідчих комісій ( № 5477, 5524,
5527 ) із зауваженнями про порушення ініціаторами внесення вимог статей 85,
87 Регламенту під час їх оформлення – не дотримано принцип пропорційного
представництва депутатських фракцій (депутатських груп) у складі комісій, не
додано погодження депутатських фракцій
(депутатських груп) щодо
кількісного і персонального складу комісії та пропозицій щодо кандидатур на
посади заступників голів комісій або загалом персонального складу.
2. Проекти законів України та проекти постанов на відповідність
вимогам Регламенту Верховної Ради України.
На виконання вимог частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної
Ради України, на засіданнях Комітету розглянуто 8 проектів законів № 4038а,
4357, 4991, 5144, 5144-1, 5180, 5180-1, 5336-1 та проект Постанови № 5407.
3. Розгляд звернень народних депутатів України щодо застосування
законів України, віднесених до предмета відання Комітету
Комітет ухвалив рішення щодо нарахування народному депутату О. Скрипнику
заробітної плати за участь у пленарному засіданні 15 червня 2016 року.
Комітетом ухвалено роз’яснення щодо порядку обліку робочого часу
народного депутата у міжсесійний період (між закриттям та відкриттям
чергових сесій), щодо реалізації окремих положень Закону України «Про статус
народного депутата України» (в частині зарахування доручення органів
виконавчої влади до проміжної відповіді на депутатські запити, звернення).
За дорученням Голови Верховної Ради України розглянуто звернення гр.
Г. Канєвського щодо припинення будь-яких грошових виплат народному
депутату України О. Онищенку та внесення відповідних змін до законодавства
України, які б передбачали скасування проведення виплат народним депутатам,
щодо яких парламентом прийнято рішення стосовно надання згоди на
притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт.
4. Розгляд питань про згоду на притягнення до кримінальної
відповідальності, затримання чи арешт народного депутата
Комітетом за участі Генерального прокурора України Ю. Луценка,
народного депутата України В. Новинського на засіданнях 16 листопада та
6 грудня 2016 року розглянуто подання «Про надання згоди на притягнення до
кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського
Вадима Владиславовича», підтримане та внесене до парламенту Генеральним
прокурором від 3 листопада 2016 року (№ 23/2/2-32877-14). Було ухвалено
12

рішення стосовно спрямування його Голові Верховної Ради України, а 8 грудня
2016 року парламентом прийнято Постанову «Про надання згоди на
притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України
Новинського В. В.», яку підписано Головою Верховної Ради України 16 грудня
2016 року (№ 1778-VIII) (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 31.01).
***
Звіт Про законотворчу роботу Комітету з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин упродовж п’ятої сесії
восьмого скликання.
Питання дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб – один
із ключових напрямів роботи Комітету з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин.
Комітетом опрацьовано ряд проектів законів, спрямованих на
врегулювання житлових проблем внутрішньо переміщених осіб:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
першочергового забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб» (№ 4290),
«Про державне замовлення будівництва тимчасового житла для внутрішньо
переміщених осіб» (№ 1442), «Про внесення змін до Закону України «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо реалізації
права внутрішньо переміщених осіб на житло» (№ 4021), «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України (щодо реалізації права внутрішньо
переміщених осіб на безоплатне тимчасове проживання)» (№ 5107), «Про
внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб» (№ 5454).
Для координації зусиль державних органів влади щодо напрацювання усіх
підзаконних нормативно-правових актів стосовно вдосконалення законодавства
України в питанні захисту прав внутрішньо переміщених осіб утворено
міжвідомчу робочу групу у складі голови Комітету з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин Г. Немирі, заступника голови
комітету Г. Логвинського та головний консультанта секретаріату комітету
Ю. Бузницького. До Комітету з питань бюджету спрямовано пропозиції щодо
збільшення фінансування вимушених переселенців з урахуванням не лише
соціальних виплат, а й необхідності забезпечення їх житлом.
Упродовж п’ятої сесії комітет працював над удосконаленням
законодавства з питань реабілітації жертв політичних репресій. За результатами
розгляду в першому читанні комітетом рекомендовано прийняти за основу
проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про реабілітацію жертв
політичних репресій на Україні» (щодо реабілітації дітей жертв політичних
репресій)» (№ 4979), внесений народними депутатами А. Парубієм, О. Мусієм
та ін. Запропоновані зміни – важливий крок стосовно відновлення моральнополітичної та соціальної справедливості по відношенню до осіб, чиї
громадянські права також були порушені у результаті протиправного заслання
або вислання їхніх батьків, яких згодом було реабілітовано.
Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»
був прийнятий ще за часів УРСР – 17 квітня 1991 р., а окремі його правові
норми застаріли і не відповідають нинішнім суспільним відносинам, про що
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було акцентовано увагу ц дід час засідання круглого столу на тему:
«Вдосконалення законодавства про реабілітацію жертв політичних репресій.
Проблеми та перспективи» у травні 2016 р. За підсумками зазначеного заходу
Український інститут національної пам’яті розробив і презентував на засіданні
комітету проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (нова редакція). Триває
співпраця комітету з Українським інститутом національної пам’яті над
доопрацюванням зазначеного законопроекту.
Щодо законопроектів з питань свободи мирних зібрань. За ініціативи
голови комітету Г. Немирі проект Закону «Про гарантії свободи мирних
зібрань» (№ 3587) та альтернативний до нього проект Закону «Про гарантії
свободи мирних зібрань в Україні» (№ 3587-1) спрямовані до Європейської
комісії за демократію через право (Венеційської комісії). Під час візиту в
Україну делегації експертів Венеційської комісії відбулася зустріч у Комітеті з
питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, на якій
було обговорено найбільш дискусійні положення зазначених законопроектів.
Стосовно опрацювання проектів законів «Про внесення змін до Закону
України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
Україні» щодо надання притулку бездомним особам» (№ 3833) та «Про
внесення змін до статті 6-1 Закону України “Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в Україні”» (№ 4920), метою яких є
забезпечення
реалізації
права
на
отримання
реєстрації
місця
проживання/перебування особами, які не мають житла. Законопроект № 3833
було прийнято в першому читанні за основу з дорученням врахувати при
підготовці до другого читання положення законопроекту № 4920. На сьогодні
ця робота триває.
На разі комітетом опрацьовуються законопроекти щодо вдосконалення
окремих положень Закону України «Про звернення громадян». Зокрема,
проект Закону «Про внесення змін до Закону України “Про звернення
громадян» щодо строків розгляду звернень громадян”» (№ 2510а), яким
пропонується скоротити строки розгляду звернень до 20 днів замість місяця та
встановити максимальний строк розгляду звернень замість 45 днів до 30.
Комітет ухвалив рішення рекомендувати за результатами розгляду в першому
читанні прийняти його за основу. Водночас триває робота над проектом Закону
«Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» (щодо
посилення захисту прав учасників бойових дій та антитерористичної операції,
членів сімей Героїв Небесної Сотні при розгляді звернень громадян)» (№ 4761).
Натомість практика застосування Закону України «Про звернення
громадян» засвідчила, що він потребує комплексного оновлення, внесення
якісних системних змін та має відповідати викликам сьогодення, у тому числі з
урахуванням досвіду застосування норм щодо електронного звернення та
електронної петиції. Тож комітет ухвалив рішення щодо створення на базі
Комітету робочої групи з розробки нової редакції Закону України «Про
звернення громадян», визначено керівника робочої групи та розпочато
формування її персонального складу (Офіційний веб-портал Верховної Ради
України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 1.02).
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***
Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного
забезпечення протягом шостої сесії зосередить роботу на питаннях
медичного страхування та підготовці до другого читання проекту
Трудового кодексу України.
Планом роботи комітету на період шостої сесії передбачено підготовка
155 проектів законів і постанов, з яких комітет визначено головним.
Комітет також планує розглянути і подати свої пропозиції до 44 законопроектів
та інших законопроектів, які будуть зареєстровані в установленому порядку
протягом шостої сесії.
У порядку контролю за виконанням законів, постанов Верховної Ради
України, власних рішень комітет планує розглянути питання:
про стан виконання Закону України «Про основи соціального захисту
бездомних осіб і безпритульних дітей»;
про стан виконання рекомендацій на тему: «Про результати проведення
верифікації і перевірки достовірності інформації, поданої фізичними особами
для нарахування та отримання соціальних виплат і пенсій»;
про хід виконання Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового
державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці»;
про стан виконання рекомендацій щодо підвищення дієвості та
ефективності системи призначення житлових субсидій, як складової
соціального захисту громадян
про результати аудиту Рахункової палати України використання коштів
субвенції на придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців та
інвалідів, які брали участь у антитерористичні операції;
про стан виконання рекомендацій Комітету з питань соціальної політики,
зайнятості та пенсійного забезпечення за результатами розгляду питання «Про
стан виконання Закону України “Про основи соціального захисту бездомних
осіб і безпритульних дітей”» № 2623-IV від 2 червня 2005 року».
Планом роботи комітету передбачено проведення 7 червня 2017 р.
парламентських слухань на тему: «Пріоритетність додержання страхових засад
при реформуванні пенсійної системи».
У квітні поточного року комітет планує провести круглі столи на тему:
«Соціальний діалог як інструмент взаємодії громадянського суспільства і
держави» і «Перспективи реформи державного соціального страхування та її
вплив на ринок праці» (Офіційний веб-портал Верховної Ради України
(http://iportal.rada.gov.ua). – 2017. – 1.02).

ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Президент П. Порошенко направив вітання президенту Румунії
К. Йоханнісу з нагоди 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між
Україною та Румунією.
«Ми високо цінуємо дружбу і міцне партнерство з Румунією та важливу
підтримку і допомогу Вашої країни у захисті територіальної цілісності і
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суверенітету нашої країни та боротьбі проти зовнішньої агресії», – ідеться в
привітанні глави Української держави.
П. Порошенко зауважив, що очікує на продовження плідного діалогу з
президентом Румунії та запросив К. Йоханніса відвідати Україну з візитом у
2017 р. з метою проведення засідання Українсько-румунської Спільної
президентської комісії.
Президент наголосив, що Україну та Румунію віддавна поєднує спільна
мета – бути членами єдиної, процвітаючої та демократичної спільноти
європейських країн. «Ми вдячні румунській стороні за сприяння у процесі
європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни. В історію українськорумунських відносин назавжди вписаний той яскравий факт, що Румунія
першою з європейських держав ратифікувала Угоду про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом», – зазначив Президент.
Глава держави наголосив, що сьогодні наші країни демонструють
обопільну зацікавленість у досягненні нових позитивних результатів у співпраці
за різними напрямами та висловив сподівання, що добросусідські та
конструктивні відносини у дусі взаєморозуміння, взаємної поваги й довіри на
благо народів двох країн успішно розвиватимуться і надалі.
У свою чергу президент Румунії також привітав главу Української
держави з 25-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між
державами.
К. Йоханніс запевнив П. Порошенка у твердій і тривалій підтримці
Румунією незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.
Президент Румунії наголосив, що ця річниця є можливістю підсумувати
досягнення, що маркують двосторонні відносини між нашими країнами, а також
продовжити ефективну реалізацію можливостей їх розширення і розвитку,
відповідно до цінностей, на яких базується проект єдиної Європи та з повним
виконанням порядку денного асоціації України з Євросоюзом.
К. Йоханніс запевнив Президента України у продовженні поглиблення
відносин між Румунією та Україною. Він зауважив, що наші народи об’єднує
багато аспектів. Зокрема, громади румун та українців, які мешкають в обох
країнах, мають стати найкращим інструментом для зміцнення двосторонніх
відносин. Географічна близькість країн стимулюватиме міжлюдські контакти та
прикордонну співпрацю, а європейський вибір українських громадян сприятиме
розвитку міждержавних відносин, переконаний Президент Румунії.
«Цінність відносин між нашими країнами відзначається, у тому числі
динамікою глобальних і регіональних подій, які рекомендують спільні дії щодо
забезпечення регіональної безпеки», – ідеться в привітанні лідера Румунії
(Офіційне
інтернет-представництво
Президента
України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 1.02).
***
Президент України П. Порошенко провів телефонну розмову з
прем’єр-міністром Держави Ізраїль Б. Нетаньягу.
Лідери двох держав обговорили актуальні питання двостороннього
порядку денного, а також окреслили першочергові напрями поглиблення
співробітництва між Україною та Державою Ізраїль.
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Співрозмовники наголосили щодо необхідності активізації економічного
співробітництва між Україною та Ізраїлем та погодилися вжити заходів для
завершення процесу укладення двосторонньої Угоди про вільну торгівлю.
Досягнуто домовленості щодо взаємної підтримки в рамках міжнародних
організацій на основі спільних інтересів, а також з урахуванням членства
України в Раді Безпеки ООН. Глава ізраїльського уряду привітав Україну з
початком головування в РБ ООН. Було підтверджено налаштованість обох
сторін тісно співпрацювати задля посилення боротьби з тероризмом, сприяння
мирному врегулюванню на Близькому Сході і відновленню територіальної
цілісності та суверенітету України.
У рамках зміцнення дружби і партнерства між народами України та
Ізраїлю було досягнуто домовленості про візит Прем’єр-міністра України до
Ізраїлю (Офіційне інтернет-представництво Президента України
(http://www.president.gov.ua). – 2017. – 1.02).
***
Президент П. Порошенко дав доручення головам обласних та Київської
міської державним адміністраціям вжити невідкладних заходів щодо
надання гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки, які постраждали
внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів з боку російських
бойовиків.
У результаті обстрілів у Авдіївці припинене електропостачання, обмежене
теплопостачання та водопостачання.
У переліку першочергових заходів – забезпечення теплим одягом,
дизпаливом, засобами обігріву, продуктами харчування тощо.
Глава держави також доручив опрацювати питання щодо визначення місць
для тимчасового розміщення мешканців Авдіївки, у разі виникнення
необхідності їх евакуації з міста.
З метою реалізації цих невідкладних дій створено Штаб надання
гуманітарної допомоги постраждалим регіонам області, роботу якого координує
голова Донецької обласної державної адміністрації П. Жебрівський у тісній
взаємодії з усіма керівниками областей України (Офіційне інтернетпредставництво Президента України (http://www.president.gov.ua). – 2017. –
31.01).
***
Президент П. Порошенко провів нараду з керівниками силових відомств
у зв’язку з різким загостренням безпекової ситуації в районі промзони в
місті Авдіївка, Донецької області.
Президент повідомив, що доручив заступнику глави Адміністрації
Президента України К. Єлісєєву забезпечити негайне винесення питання щодо
загострення ситуації в районі Авдіївки на розгляд Ради Безпеки ООН. «Сьогодні
ми чекаємо відповідних заяв з боку наших міжнародних партнерів», – зазначив
глава держави.
«Я хотів би наголосити, що в цих умовах, як поводять себе російські
бойовики – на сьогоднішній день, вперше за багато днів проти цивільного
населення і проти наших частин були застосовані “Гради”, масові обстріли з
крупнокаліберної артилерії – якщо у когось повертається язик говорити про
17

зняття санкцій, то що ще потрібно для того, щоб притягнути агресора до
відповідальності?» – підкреслив П. Порошенко.
Президент також наголосив, що у зв’язку з розгортанням бойових дій
задіяв усі міжнародні інструменти для забезпечення режиму припинення вогню.
Українська сторона звернулася до ОБСЄ, надані відповідні вказівки
українським представникам у Спільному центрі з контролю та координації
питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. Крім того,
дано завдання сьогодні організувати переговори в складі Тристоронньої
контактної групи. Поінформовані про загострення ситуації партнери в
Сполучних Штатах Америки, Європейському Союзі, НАТО.
Під час наради було розглянуто три ключових питання: безпекова ситуація
в районі загострення бойових дій; гуманітарна ситуація та дії для забезпечення
захисту цивільного населення; питання забезпечення міжнародної допомоги та
притягнення до відповідальності російських бойовиків, які розгорнули бойові
дії проти підрозділів Збройних сил України та проти цивільного населення.
Президент поінформував учасників наради про результати свого візиту до
Німеччини та наголосив на повній підтримці України з боку Європейського
Союзу.
«Після того як голова обласної державної адміністрації, міністр внутрішніх
справ і начальник Генерального штабу повідомили мені про ситуацію в
Авдіївці, я, проаналізувавши усі обставини, прийняв рішення перервати візит
для того, щоб особисто скоординувати план наших дій», – сказав Президент.
«Я хотів би насамперед заспокоїти», – сказав П. Порошенко. Він особливо
підкреслив мужність та професіоналізм українських військових, які дали гідну
відсіч ворогу: «Наші військовослужбовці 72-ї бригади та інших підрозділів
блискуче захищають позиції, жодного наказу у них не відповідати на
знищувальний вогонь немає і вони мають усі можливості захищати себе». Але
при цьому Президент наголосив, що українські військові не відповідають
вогнем, коли злочинці, російські бойовики розміщують артилерійські системи,
танки і системи залпового вогню безпосередньо в житлових кварталах Донецька
і Ясинуватої.
Президент наголосив, що в розпорядженні української влади є чіткі докази
злочинів російських бойовиків.
Глава держави підкреслив, що тримає на контролі розвиток гуманітарної
ситуації в районі Авдіївки: «Вночі я отримав доповідь керівника урядової
надзвичайної комісії, вночі ми координували діяльність через голову обласної
державної адміністрації Павла Жебрівського».
Президент зазначив для забезпечення початку відновлювальних робіт
потрібно забезпечити стале припинення вогню. Всього в Авдіївку подавалась
електроенергія по чотирьох лініях електропередачі, дві з них були пошкоджені
раніше, а впродовж останніх бойових дій – дві лінії, що залишились, були
пошкоджені.
«Ми сьогодні проводимо весь комплекс зусиль для того, щоб відновити
енергопостачання, ремонтні бригади за доповіддю голови ОДА готові, і тількино буде можливість, після припинення вогню, вони виїдуть для проведення
робіт з відновлення енергопостачання», – підкреслив він.
За словами П. Порошенка, мають бути вжити всі заходи для того, щоб
забезпечити теплом 153 багатоквартирні будинки та 3,5 тис. приватних
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будинків.
«На моє доручення військові розгорнули все – починаючи від зимових
наметів, закінчуючи військово-польовими кухнями. Уряд забезпечив
генераторами», – сказав Президент та додав, що створені всі умови для
забезпечення автобусами та добровільної евакуації населення.
Президент також доручив міністру оборони України та начальнику
Генерального штабу підготувати матеріали та передати на нагородження імена
українських військовослужбовців, які відзначилися під час бойових дій.
Особливо Президент підкреслив необхідність відзначення державними
нагородами тих, хто героїчно віддав своє життя, захищаючи мир і спокій
українських громадян (Офіційне інтернет-представництво Президента
України (http://www.president.gov.ua). – 2017. – 31.01).
***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман сьогодні відвідав місто Авдіївка,
де провів засідання оперативного штабу з врегулювання надзвичайних
ситуацій.
На засіданні також були присутні віце-прем'єр-міністр – міністр
регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Г. Зубко, міністр з питань
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України
В. Черниш та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій
М. Чечоткін.
На нараді були заслухані керівники Донецької обласної державної
адміністрації та керівники усіх служб міста.
Станом на сьогодні ситуація в місті складна, але контрольована. Вдається
зберігати тепло в будинках, але відновлення постачання електроенергії
неможливе без припинення вогню.
Були відпрацьовані всі варіанти розвитку подій. Усі служби чітко
розуміють, що кожен має робити. Прем’єр-міністр доручив соціальним службам
відвідати всіх людей похилого віку і за потреби забезпечити їх гарячим
харчуванням.
У зв’язку з тим, що було припинено навчання в школах міста, В. Гройсман
доручив голові Військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка та відділу освіти
забезпечити роботу однієї школи, яка працює на твердому паливі, де б діти
могли перебувати протягом світлового дня.
Також було доручено ДСНС у співпраці з місцевим водоканалом
затвердити графіки та забезпечити підвезення питної та технічної води в усі
подвір’я міста.
В. Гройсман відвідав пункт обігріву, який розгорнула Державна служба
України з надзвичайних ситуацій. Прем’єр-міністр доручив у разі необхідності
розгорнути додаткові місця для обігріву.
Також ДСНС розгорнула в місті польові кухні, що мають забезпечити усіх,
хто потребує, гарячим харчуванням.
Прем’єр-міністр подякував мешканцям Авдіївки за їхню мужність та
пообіцяв, що будь-які рішення, що залежатимуть від уряду, Кабінет Міністрів
України терміново прийматиме.
В. Гройсман високо оцінив професіоналізм українських військових.
Глава уряду також наголосив, що Президентом України задіяно всі
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дипломатичні важелі для того, щоб забезпечити режим тиші (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 31.01).
***
Ситуація в Авдіївці контрольована: місто забезпечено усім необхідним,
на мінімальному рівні підтримуються усі системи життєдіяльності.
Відпрацьовано всі сценарії щодо ситуації у місті, усі служби готові до будьякого розвитку подій.
Про це заявив Прем’єр-міністр України В. Гройсман, відкриваючи
засідання уряду.
«Кожні дві години відбувається засідання штабу на місці і в Києві. Ми
маємо усі абсолютно сценарії, як діяти в різних умовах. Усі знають, що і коли їм
потрібно робити. Усі плани відповідно затверджені і перевірені. Ми будемо далі
діяти відповідно до того, як буде розвиватися ситуація», – заявив В. Гройсман.
Прем’єр-міністр зауважив, що вчора відвідав Авдіївку спільно з віцепрем’єр-міністром – міністром регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ
України Г. Зубком, головою Державної служби України з надзвичайних
ситуацій М. Чечоткіним та міністром з питань тимчасово окупованих територій
та внутрішньо переміщених осіб України В. Чернишом, який залишився на
місці.
Прем’єр-міністр в Авдіївці провів засідання оперативного штабу з
врегулювання надзвичайних ситуацій. «Забезпечили координацію усіх служб.
Сьогодні можливо підкреслити, що на мінімальному рівні ми забезпечимо усі
системи життєдіяльності», – повідомив він.
Сьогодні все необхідне забезпечення є в наявності у місті, підкреслив
В. Гройсман. «Розроблено абсолютно усі сценарії, за якими ми будемо діяти
залежно від того, як буде розвиватися ситуація. Усім необхідним місто
забезпечено, містечко обігріву розгорнуто, соціальні служби працюють», –
зазначив глава уряду.
За його словами, ситуація в Авдіївці залишається достатньо напруженою.
Унаслідок обстрілів російськими бойовиками в місті немає електроенергії.
Прем’єр-міністр подякував Державній службі України з надзвичайних
ситуацій за якісне й ретельне виконання завдань і роботу на території. Він
також поставив завдання перед керівником служби продовжити систематичне
інформування щодо ситуації у Авдіївці.
Окремо В. Гройсман подякував українським воїнам за мужність і
професіоналізм.
«[Українські воїни], підрозділи Національної гвардії, Національні поліція –
усі спрацюють, як єдина злагоджена команда на місці, особливо на самій
передовій, де дуже непросто. Якісно працює військово-цивільна адміністрація: і
обласна, і районна. Фактично, сьогодні ситуація є контрольована», – підкреслив
глава уряду.
Прем’єр-міністр наголосив – необхідно об’єднати світове співтовариство
тиснути на Російську Федерацію з метою припинення обстрілів.
«Це дасть можливість усім службам технічно відновити нормальну
життєдіяльність міста, відновити енерго-, водопостачання, забезпечити якісне
теплопостачання», – підкреслив глава уряду (Урядовий портал
(http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 1.02).
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***
Прем’єр-міністр України В. Гройсман закликає забезпечити
якнайшвидшу виплату грошової допомоги потерпілим на Майдані під час
Революції гідності після рішення уряду про врегулювання цього питання.
На засіданні уряду Кабінет Міністрів ухвалив Постанову «Про виплату у
2017 році одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких
пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у
період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., осіб, яким посмертно
присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм,
героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини,
самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції
гідності, та особам, які отримали тяжкі, середньої тяжкості та легкі тілесні
ушкодження, побої, мордування під час участі у зазначених акціях».
Постанова була розроблена на виконання доручення Прем’єр-міністра
після його зустрічі з ініціативною групою потерпілих/поранених на Майдані під
час Революції гідності.
«З колегами зустрічалися з хлопцями-майданівцями, які були поранені під
час Революції гідності, і прийняли низку важливих рішень для того, щоб
підтримати цих людей, які потребують особливої уваги, підтримки і з нашого
боку величезної-величезної вдячності за свій героїзм», – зазначив В. Гройсман.
«Що ми зробили: ми скоротили термін виплати, щоб не розтягувати це на
роки», – зауважив В. Гройсман.
«Єдине, що треба, після нашого ухвалення рішення, дуже швидко провести
усі ці виплати. Ми обіцяли, як тільки буде ухвалено Бюджет, ми одразу
зможемо провести ці виплати», – зазначив він.
Представляючи проект акта, міністр соціальної політики А. Рева зазначив,
що документом передбачається збільшення сум виплат та скорочення терміну їх
виплати.
Так, члени сімей осіб, смерть яких повʼязана з участю в масових акціях
громадського протесту, що відбулися в період з 21 листопада 2013 р. по
21 лютого 2014 p., осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України, у
минулому році отримували 137 тис. грн; цього року – 320 тис., зазначив
В. Гройсман.
Особи, які отримали тяжкі тілесні ушкодження, минулого року отримали
69 тис. грн, цього року – 160 тис. Сума виплат особам з ушкодженнями
середньої тяжкості була 35 тис. грн, стала – 80 тис. Виплати для осіб, які
отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування, як визначено
законодавством, було 14 тис. грн, у цьому році – 48 тис. грн.
До ухвалення Постанови суми грошової допомоги були визначені Законом,
не підлягали індексації і мали виплачуватися протягом тривалого терміну.
Таким чином, ті, хто отримував цю допомогу, втрачали кошти.
Це питання було порушене представниками ініціативної групи
потерпілих/поранених на Майдані під час Революції гідності під час зустрічі з
Прем’єр-міністром 29 листопада 2016 р.
На виконання доручення Прем’єр-міністра раніше Кабінет Міністрів також
схвалив проект змін до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту». Законопроект зареєстровано у Верховній Раді, зазначив
А. Рева.
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У свою чергу Прем’єр-міністр підкреслив необхідність запропонувати
парламенту невідкладно розглянути і ухвалити це питання: «Щоб наших героїв
прирівняти до відповідних категорій. Там відкриються нові можливості
соціального захисту. Це буде абсолютно справедливо», – підкреслив
В. Гройсман (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 1.02)
***
1 лютого Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про виплату
у 2017 році одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких
пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у
період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., осіб, яким посмертно
присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм,
героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини,
самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції
гідності, та особам, які отримали тяжкі, середньої тяжкості та легкі тілесні
ушкодження, побої, мордування під час участі у зазначених акціях».
Як наголосив міністр соціальної політики А. Рева, представляючи проект
акта на засіданні уряду, принципова позиція, якої дотримувалося
Мінсоцполітики при розробці документа, – це збільшення сум виплат та
скорочення терміну їх виплати.
Отже одноразова грошова допомога зазначеним особам цього року
виплачуватимуться в таких розмірах:
– членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях
громадського протесту, та осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой
України, – у 200-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб на 1 січня 2017 р.;
– особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі в масових
акціях громадського протесту, – у 100-кратному розмірі прожиткового
мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 2017 р.;
– особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час
участі у масових акціях громадського протесту, – у 50-кратному розмірі
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на
1 січня 2017 р.;
– особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під
час участі у масових акціях громадського протесту, – у 30-кратному розмірі
прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 2017 р.
(Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 1.02)
***
Уряд ухвалив рішення відтермінувати початок реалізації постанови
«Про державне регулювання цін на лікарські засоби».
Абсолютним пріоритетом для уряду та Міністерства охорони здоров’я є
збереження здоров’я українців та підвищення якості їх життя.
Нашим завданням є забезпечити українців якісними ліками за чесними
цінами. Саме тому ми розпочали роботу над програмою «Доступні ліки», яка
передбачає державне регулювання цін та відшкодування вартості ліків.
Пріоритетними напрямами є серцево-судинні захворювання, діабет другого
типу та бронхіальна астма.
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Першим кроком програми «Доступні ліки» є запровадження державного
регулювання цін на ліки. Задля забезпечення доступності ліків в Україні, МОЗ
встановлює максимальну референтну ціну виробника лікарського засобу по 21
діючій речовині. Цей крок дає змогу знизити вартість ліків та привести їх до
рівня цін Польщі, Угорщини, Словаччини, Чехії, Латвії (саме ці країни були
визначені як референтні для України).
Підготовча робота з запровадження цінового регулювання проводилася в
тісній консультації з виробниками та операторами ринку лікарських засобів.
Деякі виробники погодилися на зниження цін і вже почали цю практику.
Однак напередодні запровадження референтних цін на ліки частина
представників фармацевтичної індустрії висловили занепокоєння, що для
належного виконання зазначеного регулювання їм потрібний триваліший
перехідний період для реалізації залишку лікарських засобів, на які
поширюється регулювання цін.
Уряд України розуміє важливість забезпечення безперервності лікування
хронічних хвороб та стабільності на ринку ліків. З цією метою Кабінет
Міністрів України ухвалив рішення внести зміни до Постанови Кабінету
Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання
цін на лікарські засоби» та відтермінувати початок її реалізації до
1 квітня 2017 р. Таким чином, реферування цін ввійде в дію одночасно з
програмою відшкодування вартості лікарських засобів, передбаченою
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 863 «Про
запровадження відшкодування вартості лікарських засобів». Одночасне
запровадження згаданих програм підсилить позитивну дію кожної з них.
Відповідно до протокольного доручення Кабінету Міністрів України від
01.02.2017 р., Міністерство охорони здоров’я та Міністерство економічного
розвитку та торгівлі переглянуть Порядок розрахунку граничних оптововідпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін з метою
приведення таких цін до економічно обґрунтованих та подадуть пропозиції
Кабінету Міністрів України (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2017. – 1.02)
***
Відбулася зустріч Віце-прем’єр-міністра В. Кістіона та Надзвичайного
і Повноважного Посла США в Україні М. Йованович. Сторони обговорили
основні аспекти співпраці України і Сполучених Штатів Америки у сфері
енергетики.
В. Кістіон зауважив, що Україна високо цінує практичну допомогу уряду
Сполучених Штатів у розвитку співробітництва в цій галузі з метою підвищення
енергетичної незалежності України та диверсифікації джерел енергопостачання,
залучення інвестицій та прогресивних технологій, здійснення необхідних
реформ тощо.
Найбільшу увагу в рамках зустрічі було приділено питанню реформи
корпоративного управління. Віце-прем’єр-міністр поінформував американську
сторону щодо конкретних результатів діяльності уряду у здійсненні цієї
реформи, зокрема, на прикладі НАК «Нафтогаз України». В. Кістіон розповів
про зміни, внесені до Статуту НАК «Нафтогаз України», які спрямовані на
збалансування відносин між «НАК «Нафтогаз» та дочірніми компаніями,
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запровадження нових механізмів ухвалення управлінських рішень.
Він також наголосив на тому, що в рамках Робочої групи з питань
прискорення реформи НАК «Нафтогаз України» відбувається активна робота з
розробки законопроекту, який дасть змогу впровадити найкращі світові
стандарти корпоративного управління. Крім того, Віце-прем’єр зауважив, що
розробка всіх проектів нормативно-правових документів відбувається в тісній
співпраці з міжнародними партнерами.
М. Йованович у свою чергу задекларувала готовність американської
сторони надавати експертну допомогу в процесі приведення українського
законодавства у сфері корпоративного управління у відповідність із сучасними
міжнародними стандартами (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). –
2017. – 31.01)
***
1 лютого Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону України
«Про забезпечення державного контролю під час надання соціальної
підтримки».
Мінсоцполітики розробило проект акта з метою виконання українською
стороною Угоди про позику між Україною і Міжнародним банком
реконструкції та розвитку щодо модернізації системи соціальної підтримки
населення України та задля підвищення ефективності надання державної
підтримки.
Законопроект спрямований на забезпечення ефективного контролю
правильності застосування законодавства під час надання соціальної допомоги;
попередження і вчасне виявлення випадків порушення при призначенні
соціальної підтримки; моніторинг та аналіз фінансового та майнового стану
осіб, які потребують державної допомоги, на підставі даних, отриманих з
інформаційних систем інших органів виконавчої влади.
Зокрема, передбачається, що державний контроль за дотриманням
законодавства під час надання соціальної підтримки з 1 січня 2018 р.
здійснюватиметься соціальними інспекторами, які будуть посадовими особами
територіальних органів Мінсоцполітики – соціальних інспекцій.
Соціальне інспектування та контроль за додержанням законодавства під
час надання соціальної підтримки здійснюватиметься у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України. Таким чином, після прийняття законопроекту
парламентом буде розроблено низку нормативно-правових актів, які
передбачатимуть заходи щодо здійснення соціального інспектування (Урядовий
портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. – 1.02)
***
Міністр оборони України та Міністр охорони краю Литовської
Республіки підписали Спільну заяву. Документ підписано після проведення
офіційної зустрічі як засвідчення намірів двох сторін про продовження
співпраці.
Глави делегацій засвідчили їх готовність до подальшої взаємодії за низкою
напрямів, зокрема щодо підготовки військовослужбовців Збройних сил України
литовськими військовими інструкторами відповідно до стандартів НАТО,
співробітництва у сфері навчання, мовної та фахової підготовки.
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Крім того, підписанням спільної заяви литовська сторона висловлює
підтримку діяльності з реформування оборонного сектору та продовження
надання Україні матеріально-технічної та консультативно-дорадчої допомоги,
сприяння у реабілітації та лікуванні поранених учасників АТО.
Глави оборонних відомств України та Литви досягли домовленості щодо
продовження діалогу стосовно оборонного співробітництва у двосторонньому
форматі впродовж 2017 р. (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –
31.01)
***
31 січня 2017 р. відбулося перше засідання ініціативної групи з
підготовки установчих зборів для формування складу громадської ради при
Міністерстві молоді та спорту України.
Заступник міністра М. Даневич від імені міністра молоді та спорту
І. Жданова привітав учасників засідання.
Також М. Даневич подякував представникам діючої громадської ради за
активну громадську роботу протягом двох років, висловив побажання і
наступному складу ради бути помічником і партнером Міністерства у вирішенні
нагальних питань державної політики та висловив сподівання на успішну
подальшу співпрацю.
Під час засідання за результатами голосування головою ініціативної групи
було обрано С. Тимофєєва – представника громадської організації «Київська
міська незалежна федерація роликового спорту всіх видів та напрямків»,
секретарем – Н. Брунько, представника Всеукраїнської громадської організації
«Громадський рух «За майбутнє».
Учасники засідання обговорили організаційні питання роботи ініціативної
групи (Урядовий портал (http://www.kmu.gov.ua). – 2017. –31.01)

ПОЛІТИКА
Совет Безопасности ООН по результатам рассмотрения обострения
ситуации на Востоке Украины принял заявление для прессы, предложенное
украинской стороной.
«При рассмотрении в СБ ООН ситуации на Востоке Украины, и в Авдеевке
в частности, делегация Украины внесла на рассмотрение проект заявления для
прессы, который был поддержан всеми членами Совета Безопасности», –
отметил спикер Постоянного представительства Украины при ООН
О. Николенко.
«Члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность по
поводу опасного ухудшения ситуации в восточной части Украины и ее тяжелых
последствий для местного гражданского населения», – говорится в тексте
документа.
Также члены Совбеза осудили применение оружия, запрещенного
Минскими соглашениями вдоль линии соприкосновения в Донецкой области,
что привело к гибели и ранениям людей, в том числе среди гражданского
населения.
Члены Совбеза выразили полную поддержку суверенитета и
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территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость строгого
соблюдения резолюции 2202 (2015), которая утвердила «Пакет мер по
имплементации Минских соглашений».
«Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возобновлению
режима прекращения огня», – отмечается в заявлении (ForUm (www.forua.com/). – 2017. – 1.02).
***
Головування України у Раді Безпеки ООН є ще однією можливістю
привернути особливу увагу до питань безпеки на Донбасі, написав на своїй
сторінці у Facebook Прем’єр-міністр України В. Гройсман.
«Із сьогоднішнього дня Україна протягом місяця очолюватиме Раду
Безпеки ООН, а крісло голови займе постійний представник у Радбезі ООН
Володимир Єльченко», – написав Прем’єр.
Враховуючи посилення російської агресії на Сході України, наголосив
В. Гройсман, для України це ще одна можливість привернути особливу увагу до
питань
безпеки
та
врегулювання
конфліктів
у
Європі
(УНН
(http://www.unn.com.ua/). – 2017. – 1.02).
***
Посол Украины в ФРГ А. Мельник ожидает от немецкого
правительства осуждения обстрелов со стороны боевиков Авдеевки в
Донецкой области и поддержки расширения санкций против России
(http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/kiev-ozhidaet-ot-merkel-reakcii-naobstrely-avdeevki-i-podderzhki-rasshireniya-sankciy-posol-793812.html).
«Целенаправленные бомбардировки гражданских лиц в такой
разрушительной степени – еще одна пощечина нашим немецким партнерам и
всем тем, кто активно стремится к установлению мира в восточной Украине», –
сказал посол в комментарии изданию Bild.
По словам дипломата, Киев ожидает, что правительство Германии «осудит
этот новый акт русского варварства самым решительным образом и призовет к
расширению
санкций
против
режима
Кремля»
(Сегодня
(http://www.segodnya.ua/). – 2017. – 1.02).
***
Обострение ситуации на Донбассе связано с попыткой России силой
вынудить Украину пойти на прямые переговоры с боевиками так
называемых «ДНР» и «ЛНР», написал на своей странице в Facebook
замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Г. Тука
(http://www.segodnya.ua/politics/opinions/tuka-prokomentiroval-obostrenie-boevpod-avdeevkoy-793639.html).
«Чего Путин добивается в Авдеевке? Какова причина варварских
обстрелов? Что скажет Трамп? Как отреагирует Европа? Все эти вопросы целый
день задаются на различных каналах ТВ», – написал Г. Тука.
По его словам, цель этого одна – заставить Украину начать прямые
переговоры с боевиками. «Я убежден – мы не поддадимся на давление
Москвы», – заявил он (Сегодня (http://www.segodnya.ua/). – 2017. – 1.02).
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***
Российская сторона в Совместном центре по контролю и координации
вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон
предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в
Авдеевке, сообщил на своей странице в Facebook председатель Донецкой
областной военно-гражданской администрации П. Жебривский.
«Только что российская сторона в СЦКК предоставила нам письменное
подтверждение гарантий прекращения огня. Три дня невероятных усилий
Президента Украины, наших международных партнеров», – отметил он.
По словам П. Жебривского, украинские ремонтные бригады уже вышли на
место разрыва линии электропередачи. «Со стороны оккупированных
территорий также вышла бригада электромонтеров. После проведения
детальных обследований будет определен масштаб повреждений и объемы
восстановительных работ», – подчеркнул он (ForUm (www.for-ua.com/). –
2017. – 1.02).
***
Россия будет наращивать напряжение и на других участках фронта
на Донбассе, чтоб оказать политическое давление на Украину и заставить
пойти на уступки, считает бывший глава Службы внешней разведки
Украины Н. Маломуж. По его словам, эскалацию ситуации следует ожидать
еще в 18 пунктах на линии разграничения.
«Вскоре расширение зоны конфликта произойдет не только в Авдеевке, но
и еще в 18 пунктах. В частности, под Мариуполем, Марьинкой, Авдеевкой, в
Песках. На этих направлениях будут расширяться боевые действия, жесткие
столкновения и будут жертвы», – отметил Н. Маломуж.
«Россия будет призывать надавить на Украину в политической части, то
есть изменять Конституцию и проводить выборы на оккупированных
территориях. Этот сценарий уже реализовывают. То есть радикально усилили
формат для того, чтобы показать миру, что есть мотивация большой угрозы и
чтобы наша сторона шла на уступки», – добавил Н. Маломуж (Вечерние Вести
(http://gazetavv.com/). – 2017. – 31.01).
***
Влада України атакувала позиції «ДНР» за вказівкою Президента
П. Порошенка, а наказ почати наступ український лідер віддав,
усвідомлюючи наслідки взаємодії Росії і США, заявив глава
самопроголошеної «ДНР» О. Захарченко.
«Україна розпочала бойові дії тільки тому, що Росія і Америка почали
робити спроби знаходження спільних позицій. І розуміючи, що Україні нічого
не світить, П. Порошенко віддав наказ почати атаку на ДНР», – заявив
О. Захарченко.
За його словами, стан на лінії зіткнення в Донбасі залишається важким.
«Третю добу українські військовослужбовці намагаються прорватися до
Донецька та Макіївки», – сказав він
ЗМІ повідомляють, що критично важлива інфраструктура Авдіївки була
зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи, в Авдіївці оголошено
надзвичайний стан (УНН (http://www.unn.com.ua/). – 2017. – 1.02).
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***
Украинские политики и эксперты связывают эскалацию конфликта на
Донбассе с реакцией В. Путина на переговоры П. Порошенко с А. Меркель,
попыткой РФ устроить из Авдеевки «Алеппо» и борьбой за транспортный
узел
(http://www.segodnya.ua/politics/pnews/obostrenie-v-avdeevke-glavnyeprichiny-i-versii-793664.html).
По мнению политического эксперта Т. Березовца и политолога В. Фесенко,
обострение военных действий в Авдеевке – это, с одной стороны, реакция
В. Путина на переговоры П. Порошенко с А. Меркель, с другой – реакция на
«вялое» реагирование со стороны Белого дома.
Нардепы от БПП и «Самопомочи», члены парламентского Комитета по
вопросам нацбезопасности И. Фриз и С. Семенченко сошлись во мнении, что
В. Путин хочет сделать из Донбасса «своеобразное “Алеппо”», чтобы показать
миру, что Украина довела ситуацию в Авдеевке до гуманитарной катастрофы.
Есть среди украинских нардепов и экспертов мнение, что это чисто
локальный военный конфликт по типу того, что был в прошлом году в
Марьинке.
Военный эксперт О. Жданов и советник министра по делам
оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Ю. Грымчак
считают, что бои за авдеевскую промзону – не что иное, как борьба за контроль
над транспортным узлом – дорогой, которая соединяет Донецк и Горловку.
Также в этом районе находится Донецкая фильтровальная станция, от работы
которой зависит водоснабжение оккупированного Донецка (Сегодня
(http://www.segodnya.ua/). – 2017. – 1.02).
***
Агрессия России в Украине привела к единству Североатлантического
альянса. Об этом во время открытия совместных учений польских военных
подразделений и подразделений танковой бригады США, которая недавно
прибыла в Европу, заявил заместитель командующего ВС США в Европе
генерал Т. Рей.
«После событий 2014 года трансатлантические декларации с саммитов в
Уэльсе и Варшаве показали неразрывность и единство НАТО в свете
российской агрессии в Украине. Эти события склонили нас к выполнению
обязательств и планов создания оборонного потенциала и отпугивания в
Европе», – заявил он (ForUm (www.for-ua.com/). – 2017. – 31.01).
***
Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) показала
разочарование Евросоюза в Киеве и возможный бойкот Украины со стороны
европейской общественности, считает руководитель Фонда «Украинская
политика»
К.
Бондаренко
(http://ru.golos.ua/politika/rezolyutsiya_pase_prodemonstrirovala_razocharovanie_es
_v_kieve_i_vozmojnyiy_boykot_u).
«Это показывает, что сегодня в Европе существует большое разочарование
официальной позицией Киева», – отметил эксперт.
По его словам, это подтверждает тот факт, что в ПАСЕ начали активно
общаться с украинской оппозицией, хотя еще год тому назад ее мнение часто
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игнорировалось.
При этом К. Бондаренко подчеркнул, что резолюция ПАСЕ носит
рекомендательный характер, поэтому выполнять ее положения украинская
власть не обязана. Причем, по его мнению, она и не будет этого делать, что,
однако, повлечет за собой негативные последствия.
Как подчеркнул политолог, невыполнение резолюции ПАСЕ обернется для
Украины «необъявленным бойкотом» (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2017. –
30.01).
***
Доверенное лицо Д. Трампа, уполномоченное вести переговоры по
урегулированию ситуации на Донбассе, будет контактировать в Украине с
В. Медведчуком, считает политический аналитик А. Калиниченко.
Этому, по мнению эксперта, будет способствовать тот факт, что
В. Медведчук является автором плана мирного урегулирования конфликта на
Донбассе и его возвращения под контроль украинского правительства.
А. Калиниченко убежден: сам факт блокирования страницы В. Медведчука
в социальной сети Facebook показывает, в ком «партия войны» видит реального
оппонента.
«Блокада Facebook-аккаунта В. Медведчука также может сигнализировать
о том, что в Украине началась подготовка к вероятным выборам в Верховную
Раду. Блокируют – значит, он неудобен нынешней власти. А скорее всего, ее
составной части под условным названием “партия войны”. Ведь не блокируют
аккаунты, например, “активного оппозиционера” Ляшко. Не закрывают
страницу таких политиков, как Бойко или Тимошенко, которые также называют
себя оппозиционными», – поясняет А. Калиниченко.
«Действия администрации Фейсбука указывают на заангажированность
данной структуры и её подконтрольность тем силам, которые заинтересованы в
продолжении кровопролития на Донбассе, а значит – и в общей нестабильности
на территории Украины», – отметил А. Калиниченко (ForUm (www.forua.com/). – 2017. – 30.01).
***
США ситуативно ищет союзника в лице России, чтобы успешнее
конкурировать против Евросоюза и Германии в частности, заявляет
политолог
А.
Якубин
(http://ru.golos.ua/politika/ssha_situativno_ischet_soyuznika_v_litse_rossii_chtobyi_
deystvovat_protiv_es_i_germa).
«США рассматривают Россию как ситуативного союзника против
Германии, против европейского проекта. Поэтому мы и видим активизацию
отношений по линии Вашингтон – Москва. Это попытка вернуться к модели,
которая существовала до Первой мировой войны», – отметил эксперт.
По его словам, проигрыш США на некоторых рынках ведет к тому, в США
понимают, что их конкуренты – это те же европейские страны и, в первую
очередь, Германия. И потому мы видим изменение вектора, отношения.
Как отметил политолог, США серьезно отстает от ЕС по многим
направлениям промышленности, что не может устраивать логику и принципы
нового президента США Д. Трампа.
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«США в некоторой мере воплощает пророчество 90-х годов о “расколотом
Западе”. На наших глазах Запад как некая трансатлантическая целостность
исчезает», – добавил А. Якубин (ГолосUA (http://ru.golos.ua/). – 2017. – 31.01).
***
Принятие нового закона о языке сделает невозможным возврат Крыма
и неподконтрольной на сегодняшний день части Донбасса под украинскую
юрисдикцию, считает директор Украинского института анализа и
менеджмента
политики
Р.
Бортник
(http://ru.golos.ua/politika/yazyikovyie_zakonyi_sdelayut_nevozmojnoy_reintegratsiy
u_kryima_i_donbassa__politolog).
«Приняв какой-либо из этих законов, мы создадим еще один
дополнительный барьер для реинтеграции и Крыма, и Донбасса», – отметил
эксперт.
По его словам, очевидно, что население этих регионов отнесется к закону с
негативом, что лишь усилит поддержку органов власти, которые сложились на
Донбассе.
Также, по мнению Р. Бортника, новый закон будет активно питать
антиукраинские настроения в Крыму. Так, по его словам, он спровоцирует
волну пропаганды против Украины, как со стороны России, так и от лица
«украиноскептиков» в ЕС.
«Это еще один барьер, попытки еще и политическим путем отрезать и не
допустить реинтеграции этих территорий», – добавил политолог (ГолосUA
(http://ru.golos.ua/). – 2017. – 1.02).

ЕКОНОМІКА
Доходы сводного бюджета Украины в 2016 г. вышли на уровень
782,749 млрд грн, что на 20 % выше показателя за предыдущий год
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/568-doxody-gosbyudzheta-vyrosli-na15-nbu).
Доходы Государственного бюджета Украины в 2016 г. составили
616,275 млрд грн, или на 15,3 % выше показателя за предыдущий год, который
был на уровне 534,650 млрд грн, информирует еizvestia.com.
Об этом свидетельствуют данные о выполнении госбюджета на сайте
Национального банка Украины.
Если учитывать плановые показатели Госбюджета на 2016 г. с
изменениями, то годовой показатель доходов госбюджета оказался только на
1,4 % выше планового показателя – 607,966 млрд грн.
Согласно приведенным данным, доходы сводного бюджета Украины в
2016 г. составили 782,749 млрд грн, что на 20 % выше показателя за
предыдущий год на уровне 652,031 млрд грн (Экономические известия
(http://news.eizvestia.com/news_economy/full/568-doxody-gosbyudzheta-vyrosli-na15-nbu). – 2017. – 30.01).
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***
Европейский банк реконструкции и развития поможет адаптировать
работу Фонда гарантирования вкладов физлиц в соответствии с нормами
законодательства и современными вызовами.
ЕБРР вместе с фондом разработают политику по организации финансового
отчетности в соответствии с международными стандартами, внедрят
комплексную систему подготовки управленческой отчетности. Это поддержит
качественный процесс принятия решений на уровне исполнительной дирекции
и административного совета фонда.
Также ЕБРР поможет сформировать внутренний потенциал ФГВФЛ в
области оценки и реализации проблемных активов и повысить эффективность
управления персоналом фонда.
Европейский банк реконструкции и развития также окажет юридическую
помощь в процессе выполнения требований, предусмотренных изменениями и
дополнениями
в
законы
и
регуляторные
документы
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/01/31/25951424/). – 2017. – 31.01).
***
За даними НБУ, у січні він продав валюти з резервів на 78 млн дол.
більше, ніж купив (http://finbalance.com.ua/news/NBU-v-sichni-vitrativ-z-rezerviv78-mln-na-valyutni-interventsi).
Нагадаємо, на початок 2017 р. обсяг валютних резервів НБУ становив
15,5 млрд дол., причому чисті валютні резерви (без врахування боргових
зобов’язань, у т. ч. перед МВФ) становили 4,25 млрд дол.
Нещодавно заступник глави НБУ О. Чурій заявляв, що НБУ планує в
2017 р. закупити в резерви не менше 1,5 млрд дол., щоб покрити потреби уряду
в розрахунках по зовнішніх боргах та валютних ОВДП.
Глава НБУ В. Гонтарева заявляла, що у 2017 р. міжнародні резерви
України зростуть до 21,3 млрд дол. За її словами, подальше накопичення
резервів залишається важливим завданням для НБУ і уряду, враховуючи
підвищення обсягів зовнішніх платежів по державному боргу, починаючи з
2019 р.
За оцінками президента Європейської бізнес-асоціації, гендиректора
Dragon Capital Т. Фіали, у 2017–2019 рр. Нацбанк, Мінфін, держбанки і
Укрзалізниця повинні виплатити 14 млрд дол. за зовнішніми боргами, з
урахуванням відсотків. На думку фінансиста, Україна не зможе виконати свої
боргові зобов’язання без залучення нових траншів від МВФ.
«Якщо у нас не буде проривів у реформах в цьому році, то у нас буде дуже
складним 2019 рік, на який припадають дуже серйозні виплати за
міжнародними боргами, а це понад 6 млрд дол. Приблизно стільки, скільки ми
повинні були виплатити в 2015 році, коли ми пішли на реструктуризацію боргу.
Якщо в 2018 році у нас не вийде зробити прорив в економічному зростанні, хоча
б 5 % в доларовому еквіваленті, то в 2019 році нас може чекати дефолт», –
констатував також керівник аналітичного відділу Concorde Capital О. Паращій
(Finbalance
(http://finbalance.com.ua/news/NBU-v-sichni-vitrativ-z-rezerviv-78mln-na-valyutni-interventsi). – 2017. – 1.02).
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***
Министерство
инфраструктуры
намерено
пересмотреть
действующие портовые тарифы и сборы, взимаемые с судов в морских
торговых портах страны, в сторону их поэтапного снижения дважды на
30 %. Об этом сообщил министр инфраструктуры В. Омелян в ходе встречи с
представителями бизнеса в «Европейской Бизнес Ассоциации».
«Я ожидаю, что, скорее всего, мы пойдем на снижение сборов в два этапа:
30 %, затем еще 30 %. Я думаю, что оно (решение о снижении тарифов) точно
будет принято до апреля – с четким пониманием этапности этого снижения: или
мы это делаем однократно, или мы это делаем в два этапа. Но до апреля это
решение будет принято стопроцентно», – сообщил В. Омелян.
Он также сообщил о договоренности с новым исполняющим обязанности
главы АМПУ Р. Вецкагансом в течение февраля завершить обсуждения по
данному пересмотру тарифов, чтобы уже в марте начать процесс внедрения
сниженных сборов в портах (368.MEDIA (https://368.media/2017/02/01/omelyangotov-kardinalno-snizit-portovye-sbory/). – 2017. – 1.02).
***
Малый и средний аграрий не может конкурировать с крупными
агрохолдингами, поэтому господдержка им просто необходима. «Страховка»
правительства позволить увеличить производство с/х продукции на 10 млн т
в год.
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Т. Кутовой,
информирует пресс-служба Минагропрода, 31 января.
«Мы пытаемся декларировать, что именно аграрии, малые и средние
агрокомпании, должны доминировать в государственной поддержке. Если
благодаря государственной поддержке аграрии выйдут на уровень урожайности
крупных холдингов, то мы прогнозируем увеличение производства на
10 млн тонн в год», – сказал он.
По словам министра, в прошлом году собрано 66 млн т урожая зерновых,
что является самым рекордным показателем и почти на 6 млн т превысило
результат 2015 г.
«Аграрий не может конкурировать с крупным холдингом по всем
известным причинам – у крупных игроков есть широкозахватная мощная
техника, современные технологии. Фермер может быть успешным в нишевых
культурах, в органическом производстве. Это тот сектор, которым не будут
заниматься крупные компании. То есть это те направления, которые являются
рентабельными именно для малых фермеров и которые мы развиваем в
министерстве»,
–
подытожил
Т.
Кутовой
(Херсонские
Вести
(http://visti.ks.ua/novosti/novosti-hersona/29545-gospodderzhka-agrariev-mozhetuvelichit-proizvodstvo-s-h-produkcii-na-10-mln-tonn-v-god.html). – 2017. – 31.01).
***
За результатами візиту делегації з Вінниччини до Китайської Народної
Республіки досягнуто попередніх домовленостей про те, що представники
цієї країни прибудуть в область для вивчення питань співробітництва в
таких напрямах, як цукрова галузь, наукові розробки (їх має Вінницький
національний технічний університет) та інвестування в будівництво двох
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заводів – із випуску електромобілів та сонячних батарей.
За словами першого заступника голови облдержадміністрації А. Гижка, за
11 місяців 2016 р. Китай займає першу позицію серед партнерів області як за
експортом продукції, так і за імпортом. Причому вінничани вивозять більше,
ніж ввозять. Область експортує олію, жири, деревину, готові харчові продукти
тощо, а імпортує вироби з текстилю, полімерні матеріали і пластмаси,
електротехнічне обладнання. Зовнішньоекономічний оборот між двома
партнерами рік у рік зростає.
Під час нещодавнього візиту вінницька делегація відвідала провінції
Східного Китаю, на які припадає левова частка промислового виробництва в
державі. Тут подоляни ознайомилися зі спеціальною економічною зоною, де
будують завод з виробництва літієвих батарей. Також вони побували на заводі
автомобільної компанії JAC (провінція Аньхой) та мали зустріч, присвячену
питанням наукової розробки електромобілів (провінція Нінбо). Побачене
стимулює
розширювати
співпрацю
(Vinbazar.com
(https://vinbazar.com/news/ekonomika/kitaitsi-mozhut-proinvestuvati-budivnitstvodvokh-zavodiv-na-vinnichchini). – 2017. – 31.01).
***
У 2016 р. Україна поставила до КНР молочну сироватку на суму
2,1 млн дол., що становить 15 % від її загального експорту.
Про це повідомляє прес-служба UFEB з посиланням на слова аналітика
АВМ Я. Музиченко. У рамках «Х Ювілейного міжнародного молочного
конгресу», який відбудеться 2–3 березня в Києві, пройде
конференція
«Виклики, стратегії та інновації у молокопереробному бізнесі 2017», яку
організовує Ukrainian Food Export Board (UFEB).
Конференція присвячена аналітиці ринку та споживчих тенденцій, пошуку
розв’язання проблем експорту молочної продукції. Учасників заходу
познайомлять з найновішими технологіями виробництва та механізмами
впровадження інновацій.
Останній звіт про імпорт молочних продуктів Китайською Народною
Республікою за 2016 р. підтверджує, що саме ця країна стала одним з основних
рушіїв відновлення світового молочного ринку у 2016 р. Так, сумарний обсяг
куплених молочних продуктів за рік зріс на 20,4 % у порівнянні з 2015 р. Тоді як
у 2015 р. спостерігалося падіння в 11,7 %.
При цьому імпорт молочних продуктів до КНР зріс на 12,8 %. ( проти
падіння – 32,76 % у 2015). Основною імпортною групою було молоко та вершки
– 634,1 тис. т (+38 %). Сухої сироватки було закуплено 497,2 тис. т (+14,1 %), а
дитячого харчування – 225,3 тис. т (+25,2 %).
Імпорт йогуртів за рік зріс удвічі – до 21 тис. т. Непогані показники
простежуються також із сиром – 97,2 тис. т (+28,6 %).
У грошовому виразі імпорт молочних продуктів становив 6,6 млрд дол., що
на 11,8 % більше, ніж у 2015 р. Фактично половину цієї суми становить імпорт
дитячого харчування 3,1 млрд дол. (+22 %). Імпорт сухого незбираного молока
становив 1,1 млрд дол. (+9,3 %).
Експерти очікують, що цьогоріч тенденція до зростання імпорту
збережеться, а особливо – у частині сирів. Адже китайці активно переймають
європейські традиції харчування та додають більше нових продуктів у свій
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раціон.
«Навіть за умови, що молочні продукти не користуються таким широким
попитом, як у нас, китайський ринок є надзвичайно перспективним. На наш
погляд, компанії, які вже налагодили роботу з китайськими імпортерами, мають
всі шанси на продовження взаємовигідної співпраці, адже азіати не схильні до
спонтанності та не будуть розривати ділові стосунки з надійними партерами.
Іншим же виробникам варто приділяти багато часу завоюванню довіри
китайського споживача, адже їм доведеться конкурувати з потужними
виробниками Нової Зеландії. Тим не менше, ми бачимо цікавість до українських
товарів і їхню високу конкурентоздатність на китайському ринку», – зазначив
директор Ради з питань експорту продовольства (UFEB) Б. Шаповал (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/rinok-knr-na-so-mozut-rozrahovuvatiukrainski-virobniki-moloka). – 2017. – 31.01).
***
У рейтингу найбільших виробників алкоголю, які з найменшими
втратами пережили жорсткий податковий тиск, корпорація «Баядера
Груп» посіла перше місце (виручка – 5,33 млрд грн).
На другому місці – «Оболонь» з виручкою в 4,78 млрд грн. На третьому –
«Carlsberg Україна» (виручка – 4,58 млрд грн), на четвертому – «САН ІнБев
Україна» (виручка – 3,82 млрд грн).
«Українська дистрибуційна компанія» (Global Spirits) посіла п’яте місце.
Виручка компанії за 2015 р. становила 3 млрд грн. У попередньому рейтингу
2015 р. Global Spirits лідирувала. Її виручка становила 5,9 млрд грн.
Крім того, майже всі учасники рейтингу у 2016 р. знизили обсяги
виробництва. При цьому виручка компаній зросла. Після підвищення ставки
акцизного збору всі вони підняли ціни на свою продукцію (Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/top-5-najbilsih-virobnikiv-alkogolu-vukraini). – 2017. – 31.01).
***
За результатами фінансово-господарської діяльності прибуток
державних підприємств Держрезерву за 12 місяців 2016 р. зріс у два рази в
порівнянні з 2015 р.
Про це повідомляє прес-служба Держрезерву.
Зокрема, чистий фінансовий результат у 2016 р. становить понад
10,5 млн грн.
Чистий дохід зріс у порівнянні з аналогічним показником минулого року на
7 % і становить 373 млн грн, собівартість при цьому зменшилися на 5 % завдяки
проведеним роботам з оптимізації витрат.
«Як висновок, маємо 10 підприємств, які отримали прибуток та
перевиконали план по чистому фінансовому результату на 22 %», – ідеться в
повідомленні Держрезерву.
Лідерами з найбільшим прибутком є ДП «Кіровоградський КХП № 2»
(2,11 млн грн), ДП «Златодар» (1,61 млн грн), ДП «Куліндорівський КХП»
(1,58 млн грн).
Крім того, у 2017 р. заплановано збільшити прибутки підприємств на 50–
70 %.
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«Досягнення такого зростання буде можливим завдяки об’єднанню
державних підприємств в єдину юридичну особу ДП “Агрорезерв”», – ідеться в
повідомленні (Agravery (http://agravery.com/uk/posts/show/pributok-pidpriemstvderzrezervu-u-2016-roci-zris-vdvici). – 2017. – 1.02).
***
Компания из Азербайджана Alov заинтересована в строительстве во
Львовской области завода по производству асфальта.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UBR.
«Встречался
с
владельцем
азербайджанской
компании
Alov,
специализирующейся на строительстве и ремонте дорог. Договорились, что
вскоре на Львовщине будет новый асфальтный завод», – рассказал председатель
Львовской ОГА О. Синютка.
Также О. Синютка выразил надежду, что проект составит конкуренцию
компаниям Onur (Турция) и «Автомагистраль-Юг» (Одесса), которые
занимаются
ремонтом
дорог
в
регионе
(Hronika.info
(http://hronika.info/nedvizhimost/203995-azerbaydzhanskiy-investor-namerenpostroit-v-ukraine-asfaltnyy-zavod.html). – 2017. – 31.01).

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ
СВІТОВИХ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Аналітики НБУ констатують, що хоча річний дефіцит держбюджету
2016 р. (70.1 млрд грн) перевищив показник 2015 р., але був меншим, ніж
планувалося (83,7 млрд грн) (http://finbalance.com.ua/news/NBU-kapitalni-vidatkiderzhbyudzhetu-v-hrudni-zrosli-na-65).
У грудні держбюджет передбачувано виконано з дефіцитом
(24.6 млрд грн), який однак був меншим, ніж минулого року попри традиційне
нарощення видатків. Цього вдалося досягти завдяки значним доходам
державного бюджету.
Як зауважують у Нацбанку, доходи державного бюджету в грудні
перевищили минулорічний показник на 32.8 % р/р. Високі темпи зростання
були забезпечені неподатковими надходженнями. Завдяки перерахуванню
Національним банком частини свого прибутку за попередній рік та збільшенню
власних надходжень бюджетних установ зростання неподаткових надходжень
прискорилося до 112,1 % р/р.
У грудні також отримано значні податкові надходження, однак темпи їх
зростання істотно сповільнилися (до 12.4 % р/р) як через високу базу
порівняння, так і рекордні обсяги відшкодування ПДВ (16 млрд грн). Завдяки
значному відшкодуванню відповідна заборгованість скоротилася (до
12,2 млрд грн станом на кінець 2016 р., нижче ніж її рівень на початок року).
Частково значні обсяги відшкодування були компенсовані активною сплатою
ПДВ сільськогосподарськими підприємствами на тлі високих результатів
сільського господарства, а також прискоренням надходжень від ПДВ із
ввезених товарів. Однак загалом у грудні надходження від ПДВ сповільнили
зростання (до 24.9 % р/р).
Значними темпами тривало зростання акцизного податку, зокрема через
активізацію імпорту. Також високі результати продемонстрували податки на
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доходи фізичних осіб та на прибуток підприємств. Це, зокрема, пов’язано з
прискоренням зростання номінальної заробітної плати та сплатою авансового
платежу підприємствами за результатами дев’яти місяців.
Водночас продовжували скорочуватися надходження від рентної плати, а
також нижчими, ніж минулого року, були надходження від податків на
міжнародну торгівлю. Останні однак зростали в порівнюваних умовах (за
винятком надходжень від додаткового імпортного збору в доходах 2015 р.).
У цілому ж за підсумками 2016 р. загальні доходи державного бюджету
перевищили затверджений законом показник (на 1,4 %). Основний внесок у
перевиконання було забезпечено доходами спеціального фонду, хоча податкові
доходи також незначно перевищили план.
У грудні очікувано відбулося нарощення видатків державного бюджету
(що стало однією з причин появи в обігу додаткової гривневої ліквідності, що
тиснуло на валютний ринок у т. ч. в січні), однак їх обсяг практично відповідав
рівню грудня 2015 р. Так істотно прискорилося зростання капітальних видатків
(до 64,6 % р/р). Водночас воно було компенсоване скороченням поточних
видатків (на 4,4 % р/р). Зокрема меншими, ніж у грудні 2015 р., були витрати на
субсидії та поточні трансферти підприємствам, обслуговування боргу та інші
видатки.
Крім того, уповільнилося зростання видатків на використання товарів і
послуг, оплату праці та соціальне забезпечення, що насамперед пов’язано з
ефектом бази порівняння. Усього видатки за підсумками року перевищили
затверджений показник на 0,5 % через значні видатки спеціального фонду
(Finbalance
(http://finbalance.com.ua/news/NBU-kapitalni-vidatkiderzhbyudzhetu-v-hrudni-zrosli-na-65). – 2017. – 1.02).
***
Блокирование
грузового
железнодорожного
сообщения
с
неподконтрольными районами Луганской области создает риски для
энергетической безопасности Украины.
Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности
И. Насалик на заседании координационного центра по обеспечению поставок
угля на тепловые электростанции.
По его словам, Минэнергоугля следит за ситуацией вокруг блокировки
участка железной дороги на Луганщине и считает, что решение проблемных
вопросов должно происходить в правовом поле.
Министр обратился к представителям Государственной фискальной
службы Украины, других органов с просьбой принять дополнительные меры по
усилению контроля за грузоперевозками, поскольку отсутствие прозрачности и,
как следствие, продолжение блокады создает риски для энергетической
безопасности Украины.
Глава Минэнергоугля также напомнил, что крупнейшие угледобывающие
предприятия
Донбасса,
имеющие
производственные
мощности
на
неподконтрольной территории, зарегистрированы и платят налоги на
территории Украины.
Ранее Служба безопасности Украины осудила действия политиков,
которые организовали блокирование движения железнодорожного транспорта
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из
отдельных
районов
Луганской
области
(http://minprom.ua/news/224637.html). – 2017. – 31.01).

(МинПром

***
Национальный банк за полгода проверил 362 обменника и до конца года
планирует проверить все украинские пункты обмена. Об этом сообщается на
сайте регулятора.
Большинство выявленных нарушений несущественны и могут быть
устранены самостоятельно. Среди нарушений – отсутствие в пунктах обмена
валюты наглядной информации, регламентирующей деятельность пункта,
включая копии приказов, постановлений и лицензий, а также отсутствие у
кассиров документов, удостоверяющих их личность.
Регулятор проверил обменники в Киеве и Киевской области, Винницкой,
Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Полтавской, Сумской,
Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской
областях.
Нацбанк намерен выявить системные нарушения в работе небанковских
финансовых учреждений и помочь им самостоятельно устранить недостатки.
Регулятор отметил, что некоторые обменники, узнав о проверке, временно
прекращают работу, что наталкивает на мысль о желании скрыть какие-то
серьезные нарушения в работе этих обменных пунктов. Подобные действия
дают повод регулятору дополнительно проверить деятельность таких
небанковских финучреждений.
Нацбанк напомнил, что по состоянию на 1 января валютные лицензии
получили 30 небанковских финучреждений и «Укрпочта» (Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/02/01/25976928/). – 2017. – 1.02).
***
Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил открытый конкурс для
банков для выведения неплатежеспособного Фортуна-Банка с рынка. Об
этом сообщается на сайте ФГВФЛ.
Принимающий банк получит обязательства неплатежеспособного банка,
гарантируемые фондом, с выплатой премии.
Фонд гарантирования вкладов возместит вклады физлиц в сумме
93 млн грн (Минфин (http://minfin.com.ua/2017/01/31/25962773/). – 2017. –
31.01).
***
НАК «Нафтогаз Украины» с 1 февраля установил новые цены на газ для
промышленных потребителей, подняв стоимость голубого топлива более
чем 1,6 тыс. грн на условиях предоплаты, передает УНН
(http://www.unn.com.ua/ru/news/1640339-gaz-dlya-promislovosti-vidsogodnipodorozhchaye-na-1-6-tis-grn).
Предложенные цены на природный газ с ресурса компании изменены в
зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих
расчетов с «Нафтогазом» и составят от 9 тыс. 214 грн до 10 тыс. 141 грн за
1 тыс. куб. м (с НДС).
Так, «Нафтогаз Украины» предложил цену на газ на уровне 9 тыс. 214 грн
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(с НДС) за 1 тыс. куб. м (в январе – 7 тыс. 551 грн) при условии оплаты
промпотребителям, которые собираются покупать газ объемом более
50 тыс. куб. м. в месяц и которые не имеют долгов перед компанией.
При этом при оплате в течение или после указанного периода цена
предложена на уровне 10 тыс. 141 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м (в январе –
8 тыс. 374 грн).
Напомним, с 1 февраля повышаются тарифы на электроэнергию для
промышленности
(Українські
Національні
Новини
(http://www.unn.com.ua/ru/news/1640339-gaz-dlya-promislovosti-vidsogodnipodorozhchaye-na-1-6-tis-grn). – 2017. – 1.02).
***
За даними Держстату, в грудні населення сплатило за житловокомунальні послуги 7,9 млрд грн (63,8 % нарахованих за цей період сум), за
електроенергію – 2,0 млрд грн (108,42 % нарахованих за цей період сум – з
урахуванням
погашення
боргу
попередніх
періодів)
(http://finbalance.com.ua/news/Komunalni-borhi-naselennya-v-hrudni-ne-splatilotretinu-vistavlenikh-rakhunkiv).
На кінець грудня заборгованість населення зі сплати за централізоване
опалення та гаряче водопостачання становила 9,4 млрд грн, за газопостачання –
6,4 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій –
2,4 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення –
1,5 млрд грн, за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд грн, за
електроенергію – 3,3 млрд грн. Середні нарахування за житлово-комунальні
послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт-год), на одного
власника особового рахунку в грудні становили 1557,4 грн.
У 2016 р. з населенням було укладено 36,1 тис. договорів щодо погашення
реструктуризованої заборгованості на загальну суму 165,0 млн грн. Сума
внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, становила
102,6 млн грн (Finbalance (http://finbalance.com.ua/news/Komunalni-borhinaselennya-v-hrudni-ne-splatilo-tretinu-vistavlenikh-rakhunkiv). – 2017. – 1.02).
***
За даними НБУ, у грудні субсидії отримували 44 % домогосподарств
України (6,5 млн). Лише за грудень їх кількість збільшилася майже на 500 тис.
(на 42.4 % р/р) (http://finbalance.com.ua/news/Subsidi-v-hrudni-otrimuvali-44domohospodarstv).
Обсяги нарахованих субсидій залишилися практично на рівні попереднього
місяця, хоча вони перевищували минулорічний рівень на 45 %.
Збільшення як обсягів субсидій, так і кількості тих, хто їх отримує, як і в
попередні місяці, насамперед пояснюється вищими тарифами, ніж діяли
минулого року. Це також зумовило і вищий середній розмір субсидії на одне
домогосподарство (1365 грн у грудні 2016 р., на 25 % р/р вище).
У грудні найбільша питома вага домогосподарств, що отримували субсидії,
була в Сумській і Тернопільській областях (67 % та 62,5 % кількості
домогосподарств області відповідно), найменша – в Одеській області та м. Києві
(18 % та 23 % відповідно) (Finbalance (http://finbalance.com.ua/news/Subsidi-vhrudni-otrimuvali-44-domohospodarstv). – 2017. – 1.02).
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***
У Полтавській, Київській та Херсонській областях в особистих
підсобних господарствах громадян було зареєстровано африканську чуму
свиней (АЧС).
Про це повідомляє Держпродспоживслужба.
Так, у смт Котельва (Полтавська область), с. Климівка (Карлівський район
Полтавська область), с. Косяківка (Таращанський район Київська область) та с.
Саги (Олешківський район Херсонська область) було зареєстровано загибель
свиней.
При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науководослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи (м. Київ) було встановлено діагноз АЧС.
З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалахів АЧС проведено
засідання державних надзвичайних протиепізоотичних комісій при відповідних
райдержадміністраціях, рішеннями яких затверджено плани з ліквідації АЧС,
визначено межі епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду.
В осередках захворювання вживаються заходи з локалізації та
недопущення
поширення
збудника
АЧС
(Agravery
(http://agravery.com/uk/posts/show/v-troh-oblastah-zareestrovano-novi-vipadkiacs). – 2017. – 30.01).
***
Рост ВВП 19 стран еврозоны в IV квартале 2016 г. составил 0,5 % за
квартал, и 1,8 % за год по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. Об
этом сообщается в пресс-релизе европейской статистической службы Евростат.
В Евросоюзе ВВП 28 стран вырос в IV квартале 2016 г. на 0,6 %, а за год –
на 1,9 %. В III квартале рост экономики ЕС составлял 1,9 % в годовом
выражении и 0,5 % – в квартальном.
По данным Reuters, инфляция в еврозоне возросла до чуть ниже целевого
уровня Европейского центрального банка, экономический рост ускоряется с
большей скоростью, чем в Соединенных Штатах, а безработица достигла
семилетнего минимума.
В январе инфляция в еврозоне ускорилась до 1,8 % в годовом исчислении
(Минфин (http://minfin.com.ua/2017/01/31/25962283/). – 2017. – 31.01).
***
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный
рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Турции с «ВВВ-» до
«ВВ+» («мусорный» уровень). Прогноз по рейтингу стабильный.
Также понижен рейтинг старших необеспеченных облигаций в
иностранной валюте с уровня «ВВВ-» до «ВВ+». Fitch подтвердило
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте на
уровне «ВВВ-», и краткосрочный на уровне «F3». При этом краткосрочный
рейтинг РДЭ в иностранной валюте понижен до «B» с «F3».
Аналитики прогнозируют средний рост ВВП Турции в пределах 2,3 % в
2016–2018 гг. по сравнению со средним увеличением на 7,1 % за пять лет,
завершившимся в 2015 г.
«Изменения в политике и вопросах безопасности подрывают экономику и
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институциональную независимость страны. В то время как политическая
обстановка может стабилизироваться, значительные проблемы в области
безопасности
будут
оставаться»,
–
сообщает
Fitch
(Минфин
(http://minfin.com.ua/2017/01/30/25945910/). – 2017. – 30.01).
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